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Tomul III al Cronicelor^ României varieză, îa mulţii de tomul III 
al Letopiseţeloru Moldavieî. Nuoa ndstră ediţiune s’a îmbogăţiţii cu 
mal multe opere istorice necunoscute, celQ puţinii de noî, pe la anul 
1850 când a apăruţii âhtâia ediţiune, de •escmplu;

Tragoăia şeii Eteria grecescă din l821, scrisă ia versuri de Alesan- 
ăru Beldiman, şi care apare pentru ântSiaşî dată in ediţiunea actuală 
a Cronicelorii, reprodusă dupe chiar manuscrisul originală aflată in po
sesiunea Domnului Dimitrie A. Sturdza Miclăuşeanu.

Buoe compuneri in versuri a le lui EnaM Kogălniceanu, una tra- 
tândă despre tăiarea lui Grigori Ghika VV al Moldavieî, şi alta des
pre tăiarea boeriloru Moldavieî Bogdan şi Cusa, amândouă inedite, 
flind că, de şi scrise de fratele strebunuluî mefl Constantin Kogălniceanu, 
ele aă fostă retăoite la neamurile mele , şi suntă regăsite numai de 
câţî-va ani.

N’aşI fl bine complectată Colecţiunea Croniceloră Moldavieî, care îşi 
aă finitul Cu tomul III al acestei ediţiunî, deeă n’aşă fi inchiiăt-o cu 
publicarea a altoră trei opuscule istorice, care egalmente se repdrtă 
totă la istorica specială^ României de peste Milcovă, şi din care unul 
de şi tipărită in secuiul XVII, însă astăzi a devenită fdrte rară, eră 
celelalte două n’aă ajunsă a fi cunoscute publicului de cât fărte de cu- 
rândă, mulţumită numai traducţiunil românesci făcută de Domnul B. 
Hfijdeu, eruditul şi neobositul iuvestigatoră al surgenteloră primitive ale 
istoriei nostre naţionale.

Aceste trei Opuscule, pre care le publicămă in formă de apendice, suntă :
1° Letopiseţiul vechio moldovenescu de care ne vorbesce Vornicul 

Urechi in mal multe locuri din Cronica sea, precum totă elă ne mal 
vorbesce şi de alte două letopiseţie, unul sub numele de letopiseţiul 
latinescu şi altul subt acelă de letopiseţhd slavonescu. Nici unele din a- 
ceste trei annale antice a le părinţiloră nostrii,—care aă servită la re- 
digerea celei mal vechi a nostre Cronice cunoscută penă astăzi, acea 
a Vornicului Urechi,—n’aă ajunsă penă la noi, seă celă puţină nu sunt incă 
aflate. D’abîa posedămă o traducţiune in limba polonă a unul din a- 
ceste letopiseţie. Acestă traducţiune, a căriea manuscrisă originală din se
cuiul al XVI-le s’a fostă aflată pe la Începutul secuiului nostru intre căr
ţile marelui istorică polonă Adam Narussewicz, a fostă in fine scosă 
la lumină de câtre unu altă renumită archeologă polonă Vladislas Ca-
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simir Wojcicki. Ea este coprinsă in tomul VI din opera sa ce pdrtă, 
. titlul de Bibliotelca, starozytna pisarzy polsJcich, publicată in Varsavia, 
in două ediţiunî in 8°, una intre aniî 1813— 1844, şi alta intre anii 
1854—1855. Acestă reproducere era atât de plină de greşeli,, in cât 
prin erorele copistului şi ale tipografului, multe paragrafe importante de
veniseră cu desevîrşire neinteligibile.

Domnul B. Hajdeu a avutu inse fericirea de a deveni posesorQ de 
două copil mal credincîose originalului; una i se dedu de către studen
tul de Ia Universitatea de Kiew, D. Gerard CichoivsJd, şi alta,—cea mal 
esactă, făcută de contele losif Bmin-Bor'kotvsld, luminatul filoromâutt 
şi ardentul amicu şi corespondinte al juneţii mele,—i se hărăzi de că
tre eruditul librarii din Lemberg, D, Gajetan Jahlonsld, editorul şi păs
trătorul scrieriloru postume a le luî Boikowski. Ajutată de aceste trei 
tecste, confrontându o copie cu alta, şi in fine preferându copia inedită 
făcută de Dunin-Borkowski, D. Hăjdeu are meritul de a fi îmbogăţită 
literatura ndstră istorică, cu publicarea, in Capul tomului III al Arcliivel 
istorice a României, atât a traducţiuneî polone restaurată dupe tecstul 
primitivă, cât şi a retraducţiuneî in limba română. Domnul Hăjdeu a în
soţită ediţiunea sea cu ună comentariă cum scie d-sa a le face, adecă 
bine scrisă, spirituală, erudită, şi in totă caşul interesantă şi luminătoră.

Nu intră in cadrul ce ne amă prescrisă la acestă ediţiune a Crpni- 
coloră României de a reproduce şi acestă comentariă. Acel ce volescă 
a’iă cundsce îl trămitemă la insuşi Archiva istorică a României.

Pe lingă o consciingidsă reproducere a tecstulul polonă şi a retra- 
ducţiunel române, ambele trecute subt ochii Domnului Hăjdeu, noi ne 
mărginimă, din comentariul seu, a releva numai că; este bine consta
tată de d-sa, că, mulţumită vechil traducţiunî polone ajunsă penă iu 
timpurile udstre, noi astă(jî posedămă acelă vechiu letopiseţiu moldove- 
nesaţ de care in atâte rânduri ne vorbesce Grigorie Ureclii, şi pre care 
D. Hăjdeu îlă califică de Cronică putneni, ca scrisă de călugării din 
Mouastirea Putna. Mal constatămă, totă mulţumită ccrcetăriloră com
parative ale eruditului nostru istorică, că acestă vecină Ictopiseţă mol- 
dovenescă mergea cu naraţiunea sea numai penă la anul .1552, eră că 
restul scrierii, — care coprinde evenemiutele petrecute iu Mpldavia de 
la 1552 penă la 15 66, precum şi notiţiile statistice ce o insogescă — 
este o lucrare proprie a traducătorului polonă, făcută in timpul petrecerii 
sele in Moldavia, şi anume in Iaşi, de unde şi este datată, anno 1566.

II Ală doilea opusculă portă titlul de Descrierea Moldaviet şi a Va- 
lahieî, este redigîată de Miron Costin in versuri polone şi dedicată de
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marele istoricii şi bărbaţii de sţatfi al Moldavieî marelui rege al Po
loniei Ion QobiecJci. Un vechiii al nostru amicii, profesorul de filosofie 
şi de istorie de la bătrâna Universitate jagelonă din Cracovia, D. M. 
Wrazniewski, — cărulea II datorimii descoperirea şi publicarea a mul- 
torti documente importante pentru istoriea românescă,—a vorbită celă 
d'âritâiă despre acăstă preţiosă scriere in opul seă Historya literatury pols- 
kiej. (Krakow, 1840 tom I p. 75.) Contele losef Dunin-Borkowski, al 
căruia hume trebuie să figure in istoria ndstră ca fruntaşul filoromâ- 
niloră, a publicată in fine chiar opera autografă a lui Miron Costin. 
(Prsma. Lwow tom I pag. 239—274.) sub titlul polonă de: Opisanie 
ziemi Molclawskiej i Multanslciej przez Mirona Kostyna, wielkiego Lo- 
gofeta ziemi Moldawskie/j. O broşură trasă in deosebi, şi coprin^ândă 
acestă poemă istorică, a fostă în 1867 hărăzită cu multe alte cărţi de 
valore de către Doctorul Isidor Kopernicki Bibliotecel naţionali din 
BucurescI, cu acestă ulmitore inscripţiune; «Ce rcmarcable ouvrage de 
Villustre refugieroumain en Pologne, eSt offert ă Ia bibliothăque naţio
nale de Bucarest par le docteur Isidor Kopernicki, refugii polonais. Le 
15/24 juin 1867.» In adeveră scrierea lui Miron Cosfin este datată din 
Iulie 1684 in oraşul Daszow. Acolo marele nostru],istorică se refugiâ, 
chiar in acelă ană 1684,—când compuse poemul seă—spre a’şl salva 
vieţa din ghiarele acel hiene din Fanar numi'ă Dimitri Kantacuzino, şi 
carele in duoă ronduri şi mal mulţi aul a desonorată şi roşită cu sân^e 
nenorocitul tronă al Moldavieî!

Din Daszow, Miron Costin, refugiatul română, plăti ospitalitatea po
lonă scriindu In limha polonă istoriea patriei sdle şi dedicându-o Rege
lui-ca valeră, liberatorului Vienil şi, putemă ţlice, al intregil ChrestinătăţI.

Duoe-sute optă-ţlecl-şi-trel de ani în urmă, unu refugiatu polonă, Docto
rul Kopernicki, plătla, in 1867, ospitalitatea română, hărăzindă BibUote- 
cel naţionali din BucurescI opera tipărită a refugiatului română din Po
lonia din anul 1684.

De pe acestă esemplară interesantă. Domnul B. Hăjdeu a făcută tra- 
ducţiunea română a- poemului lui Miron Costin, pre care a publicat-o 
in toniul I al Archivel istorice a României, pag. 159—172.

Ediţiunea nostră reproduce tecstul polonă al Scrierel lui Miron Cos- 
tin, intocmaî dupe esemplarul Bibliotecel dm BucurescI; eră traducerea 
românescă este intocmaî precum ea este publicată de d. B. Hăjdeu,

III AJă treilea opusculă cu care finimu tomul nostru este compusă in 
versuri românesd de Dosofteî, marele mitropolită al Moldavieî, illustrul
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versificatorii al psalmiloru luî David. Scrierea portă titlul de Verşurl 
pentru prea luminaţii, şi slăvitu-pomeniţiî Domni ţerii Moldovei, este 
dedicată Domnului Moldavieî Ion Duca V. V, şi figură in, capul Molit- 
velniculul publicatu pentru prima oră in limba Romănescă totii de Mi
tropolitul Dosofteî, şi anume in Iaşi la anul de la. zidirea lumel 7189*).

Noi amu reprodusă tecstul acestei scrieri intoemaî dupe primitiva e- 
diţiune, care ne a intrată in mână, mulţumită amicului V. Alesaudrescu 
Urechiă. Singura diferiuţă ce esistă intre ambele ediţiunî, este numai 
acea ce naturală trebuie se provină din Causa litereloră cirilice şi; a 
ortografiei antice cu care s’a imprimată Molitvelnicul din 7189. Spre sa
tisfacerea curiositâţii cetitoriloră nostriî, ne păstrămfi de a reproduce 
in facsimile o pagină din vechia ediţiune.

Aceste lămuriri ne place a crede că suntă destule spre a dovedi im
portanţa materiiloră conţinute in tomul III al Croniceloră. Tot pe ele 
ne basămă spre a .reclama indulgenţa publicului pentru,intăr^iataeşire 
la lumină a acestui tomu. Pe lingă multe şi neprevăzute greutăţi, ni 
s’a infăQÎşatu şi lipsa din tipografiile ndstre a caractereloră cedilaţe:j 
particulare idiomului polonă. Acestă greutate s’a biruită prin; bună
voinţă şi zelul ce a pusă D. Ştefană Rasidescu spre a inZeştra cu a- 
ceste caractere Tipografia Naţională. Insă, cum este lesne de inţelesă, 
acesta a reclamată sacrificii nu numai de bani, ci şi de .timpă. Nu 
putemă de cât a esprima in publică recunoscinţa ndstră d-lul Rasi
descu pentru că, tipografă şi cetăţeană Română, n’a cruţată nimică 
spre a inlesni şi a imbunătăţi publicarea Croniceloră, aceste mari şi fru- 
mdse surgente ale istoriei României.

M. Kogălniceanu. >
Bucur esct 11 Octombrie 1874.

*) Titlul acestei cărţi, actualmente forte rară, este ; «Molitvelnicu de Inţelesu acmii tipă- 
«rita întru blagoslovite filele Măriei Sele prea luminatului Intru Christos I6n Duca VV cu 
«mila lui Diimneţlea Domnii ţerel Moldovei, cu chleltuîala Măriei Sele, ei cu posluşania sme- 
•reniel ndstre Dosofteiu Mitropolitul Sucevei, In tiparlul sântei Mitropolii In laţi v. leatu 
«7189, luna Maia 26." ’

Versurile pentru Domnii Moldavieî mai euntii tipărite într’o altă carte totu a lui Dpsof- 
teiu care portă titlul următorii: «Paremiile preete anu tipărite cu poronoa Măriei Săle pre 
«luminatului Intru Is. Chr. Ion Duca VV cu mila lui Dumnezeu Domnu ţerel Moldovei şi 
« Ucrainei, cu posluşania smeritului Dosofteiu Mitropolitul, In tiparniţa ţerel ce ne-aii dă- 
«ruitii Sfânţiea Sa părintele nostru fericită loakim din slăvită patriarşie a Moscului. Milos- 
«tivul Dumnezeu se’lă blagoslovescă. Veleatu 7191, mesiţia Octombrie în 7 ţlile.» Veţlî şi 
Chrestomathia seu Analectele literare de Tim. Cipariu, Blasiu MDCCCLVIII in 8.



LETOPISEŢUL
ŢEREI MOLDOVEI

DE LA DOMNIEA LUI ISTRATI DABIJA V.V. PÂNĂ LA A TREIA DOMNIE 
A LUI MULAI RACOVIŢĂ V.V.

atribuita lui

NICOLAI MUŞTE
DIEACtr STARE DE DIVANU

(1662-1729)



CAP. I.
Domniea luT Istrati Dabija Vodă. în anul 7170. April I.

Dupfi mortea luî Stefaniţă Vodă, feciorul luî Yasilie Vodă, aii trimisă boierii pre 
Chiriţă Draco Li Porta împărăţiei cu rugăminte să le dea Domnu de ţără, pre 
cine ’şl voru alege el dintre sine. Şi eşindu răspunsă de la Vezirul, ca să vie 
toţi boierii ţărel la Portă, şi pre cine’şî voră alege acolo Domnă, pre voie să 
le fie ; şi inergăndă toţi boierii la Ţarigradă după [ oronca Vezirulul, între carii 
era şi Dabija Vornicul, (jică că trăgea nădejde altul de domnie, atimce cu 
mersul boieriloră la Portă; ce fiindă Guparul celă bătrănă la Ţarigradă, aă 
tocmită lucrurile domniei pentru Dabija Vornicul. Şl dăcă aă mersă boierii 
în Ţarigradă, şi aă eşită înaintea Vezirulul, îndată aă întrebată Vezirul, ca
rele este Dabija Vornicul; şi arătându-lă ceî-alţl boieri, ’l-aă îmbrăcată cu caf- 
tană de domnie. Eră acel ce trăgeaă nădejde de domnie, aă rămasă numai cu 
nădejdea, pică că. aă poruncită împăratul să’l aducă pre Dabija Vornicul, 
să’lă văijă în ce chipă este; şi ’l-aă adusă de ’l-aă văţlută, şi apoi ’l-ăă fă
cută Domnă: Ce rime pentru acesta nici într’ună prepusă n’ăă fostă la ăcestă 
Domnă; că şl Iul peste voie i-aă fostă a fi Domnă. Numai cbiemândă pre bo
ieri la Portă, cum s’aă ţjisă mal susu, aă tocmită trebile Cuparul, să nu se 
facă vre o imperechiare între boieri pentru alesul dintre dănşii la domnie. Şi 
fiindă omă bătrână, şi boieră de ţeră Dabija Vornicul, ori cu voie, ort fără 
voie i-aă fostă, au eşită Domnă ţărel.
» Venit’aă Dabija Vodă Domnă ţărel; şi era tuturoră cu părere de bine pen

tru Domnă de ţără; şi nime dintre boieri nu era nici într’ună prepusă la a- 
cestă Domnă, nici ţera nu era împresurată cu dările.

Pre acele vremi avendă vrajbă Turcul cu Nemţul, venit’aă poroncă la Da
bija Vodă de s’aă gătită de oste, şi aă mersă la Ulvară în ţera Nemţăscă, 
împreună cu Grigorie Vodă, Domnul Muntenescă; şi împreunându-se cu Vezi
rul, aă bătută cetatea Ulvarulă şi aă dobândit’o, şi s’aă întorsă cu dobândă. 
Adus’aă Moldovenii care încărcate de borfe şi de feră.

La anulă după acestă oştire, eră aă venită poroncă de oste Dabijel Vodă 
şi Iul Grigorie Vodă domnului Muntenescă; şi gătindu-se aă mersă ără în ţera 
Nemţăscă, trecendă Dunărea pre la Ruşava, şi împreunându-se cu Vezirul aă 
mersă la cetatea Leva cu oştirile Turcescl. Aă lăsată Vezirul pre ună Sa- 
raskeră cu oşti şi ună Sultană cu vre o trei-^ecl de mii de Tătari să bată 
cetatea Leva, să o dobendescă; ără singură Vezirul cu alte oşti, au mersă la
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altă cetate mal înlăuntru să o bată ; unde ântăiu pre Vezirul ’l-au bătutu Nemţii 
de acolo de la acea cetate. Şi dându-se Vezirul într’o parte cu oştile sele, au tri- 
mesii la Saraskerul ce’lu lăsase la Leva, şi cu Tătarii şi cu Moldovenii şi cu Mun
teni să’I vie întru agiutoru se bată pre Nemţi. Ce şi acolo la Leva aă bătută Nem
ţii pre Turci, şi i-au răsipitu, că n’au mal apucată să dea agiutoră Vezirulul! 
că nici şi vraă să mărgă acolo unde’I chiema Vezirul, fiindă vreme de ărnă pre 
la Sămmetru; că toţi trăgeaă nădejde de întorsă cineşi spre locurile săle; 
carii şi peste voia Vezirulul se întorsese din oşti pe acea vreme; şi mai a- 
lesă Grigorie Vodă Domnul Muntenescă cu Dabija Vodă, sfătuindu-se să fu
gă în ţera Leşăscă cum i-aă lovită Nemţii acolo la Leva, aă şi fugită şi aă 
trecută Dunărea fără scirea Vezirulul cu oştile sele.

Venindă Dabija, Vodă cu Grigorie Vodă prin ţera Muntenescă gata de fugă, 
iar Stamati ce era Postehiică mare la Dabija Vodă, aă sfătuită pre- Dabija 
Vodă, ^căndu-I: «Să nu fugi Măria ta; nu te potrivi sfatului lui Grigorie Vodă 
Domnului Muntenescă. Ce numai să ne intorcemă înapoi la Vezirul, şi să laşi 
pre Grigorie Vodă, să facă elu ce-ară sci. Că neîntorcendu-te Măria ta, pote 
şă trimită de urmă Vezirul poroncă la ţeră să te prinţjă, şi’ţl vel pune ca- 
pulă.» I-aă ascultată Dabija Vodă sfatul celă sănetosă a lui Stamati Pos
telnicul, şi s’aă întorsă; şi mergăndă la Vezirul şl-aă tocmită lucrul, şi îm- 
brăcându-la cu caftană ’şl-aă luată ţliua bună de la Vezirul, şi aă venită în 
ţără cu bucurie.

Grigorie Vodă mergăndă la scaunulă săă în BucurescI, nesciiudă de întor- 
sul Dabijel Vodă, ’şl-aă pornită Domna cu totă casa lui, şi au trecută în ţă- 
ra Ungurăscă. Aţunce Grigorie Vodă aă omorită pre Constantin Cantacuzino 
Postelnicul în mănăstirea Snagovă. Venit-aă Grigorie Vodă pre aice prin 
ţără, şi neaflândă pre Dabija Vodă s’aă dusă până la Sucăvă, şi de acolo răs- 
leţindu-se oştea sa, numai cu vr’o 50 de omeni aă luată spre BotoşenI, te- 
măndu-se să nu sară după dânsul ţera să’lă prindă; iar de la BotoşenI aă 
lovită la Prută la BogdănescI, şi de Ia Prută aă lovită la Nistru, şi aă tre
cută pre la Movilăă. £ră cândă aă eşită din BotoşenI, până în ^iuă, fiindă- 
negură, s’aă rătăcită ună Cămăraşă a lui, cu o părache de desagi cu gal
beni, şi că(jendă pre mâna Joril Vornicul de BotoşenI, au luată banii şi i-aă 
trimesă lui Dabija Vodă; ce până al trimete, elă aă despecetluitu banii, şi aă 
luată câţi-va galbeni, şi aă dată sămă că aşa despecetluiţi i-aă găsită.

Grigorie Vodă n’aă zăbovită multă în ţera Leşescă, ce aă trecută în ţâra 
Nemţăscă, unde aă şeijută patru ani şi mal bine.

Boierii MuntenescI, dacă aă pribegită Grigorie Vodă, el aă pusă domnă pre 
ună omă prostă anume Antoni, şi’I daă nafaca pe ^li câte ţlece costaude, şi era 
Domnă numai cu numele. Mers’aă Constantină feciorul lui Constantină Can
tacuzino Postelnicul la împăratul Nemţescă de s’aă jăluită pre Grigorie Vodă, 
pentru că aă omorită pre tată-seă; ce nemică n’aă stricată lui Grigorie Vodă.

Grigorie Vodă, sătulă de binele Nemţiloră, ’şl-aă făcută pace de la Vezirul 
Turcescu, şi aă mersă eră în Ţarigiadă, şi primindu’lă cu bine Vezirulă, i-aă 
dată domniea eră în ţera Muntenăscă. Ce până a’lă îmbrăca cu caftană de 
dojnuie, vrăndu se prindă pre boierii MuntenescI la mână, aă şezută Grigorie



Vodă ascunsă în Ţarigradu, şi au triraesu Vezirul în ţdra Munten^scă de au 
chiematu pre boierii MuntenescI să vie cu a’elQ Domnă a loru la Portă, anume 
să’i înnodscă domniea. Deci boierii MuntenescI, nesciindtt nemică de venirea lui 
Grigorie Vodă la Ţarigradu, ail şi purcesu, şi au mersă voioşi cu Domnul 
loră la Ţarigradă; şi cum aă intrată înaintea Vezirulul aă şi adusă pre Gri
gorie Vodă de unde era ascunsă; şi pre locă îmbrăcându’lă cu caftană de 
domnie, aă prinsă pre boierii MuntenescI, şi’I dederă pre mâna lui Grigorie 
Vodă: pre Mihal, şi pre Constantină, şi pre lordald CantacuzinescI feciorii 
lui Constantină Postelnicul. Numai Şerbană Logofătul aă scăpată; aşăşî din 
glotă dinaintea Vezirulul nu ’l-au vă^lută nime ce s’aă făcută. Şi răpe^lindă 
înainte omenii seî Grigorie Vodă, aă prinsă şi pre giupânesa lui Şerbană Lo
gofătul. Şi raergănda Grigorie Vodă în scaunul domniei în Bucurescî, i-aă în
chisă pre toţi la porta curţii în Bucurescî în turnă, la Nemţi. Şi bătăi ce că 
luată acei boieri, amă lăsată să scrie Muntenii; eră noi ne întorcemă la 
ronduela nostră.

Dabija Vodă domnindă cu pace, cu domnie aşeţlată şi cu ţeră întemeiată era 
omă bună şi blândă; şi încă neîmplinindă patru ani în domnie, fiindă şi omă bă
trână aă plătită datoriea cea de obsce, şi ’l-aă îngropată în mănăstirea Bâr- 
uova ce este de densul zidită; numai temeliea aă zidit’o Mironă Barnovski 
Vodă.

CAP. II.

Domniea ânteia a Ducăî Vodă.

Duca Vodă era de moşie de la Rumele din ţăra Grecăscă; şi de copilă mică 
viindă aice în ţără în ţjilele lui Vasilie Vodă, aă fostă la dughănă la abăgerie. 
Apoi Vasilie Vodă ’l-aă luată în casă; şi slujindă şi în ţjilele altoră Domni 
la curte ’l-aă boierită; eră în filele Dabijel Vodă s’aă însurată, şi aă luată 
pre o fată a domnel Dabijoe, hiastră Dabijel Vodă, şi ’l-aă pusă Vistiernică 
mare. Dăcă aă murită Dabija Vodă, aă mersă Domna Dabijoie cu ginerile 
seă Duca Visternicul în Ţarigradă, avândă pre Cuparul celă bătrână în Ţarigradă 
purtătoră de trebile domniei la Vezirul, şi la alte căpitenil a Porţii împără
tesei; aă îmbrăcată pre Duca Visternicul cu caftană de domnie ţării, în lo
cul socru-săă Dabijel Vodă.

Venit’aă Duca Vodă domnă ţăreî; tuturoră era bună şi fără prepusuri, fiindă 
şi elă domnă din boierii de ţără, câtă nime nici o strimbătate n’aă avută de 
densul. Ce numai giumătate de ană aă domnită, şi ’i-aă venită maziliea, nu
mai pentru povestea unei cărţi ce aă fostă scrisă elă la Hanul.

Spună că acel Hană se cerca să se închine la împărăţia Moskului, şi să 
se lipsescă de la Turci; care poveste au^induse în Ţarigradă la împărăţie 
n’au creţjută, cî vrendă să adeverescă lucrul, Vezirul aă scrisă la Duca 
Vodă aice în ţără, numai să caute Să afle Curn ar fi lucrul mal adevărată.



s6 facă scire la Imperăţie. Duca Vodă vrendii sS ispitescă pre Hanul, se potă 
cunosce adevei'ul, au scrisu la Hanul, cum că şi elu este robu plecatu sub 
puterea luî, şi altele ce ar fi, scrisa, fîră Hanul luându cartea o au şi trimisu 
la împărăţie, şi îndată au mazilitu pre Duca Vodă. Eşise Duca. Vodă la prim
blare cu totă casa Iul, şi cu boierii la satul Iul, la Berehoescl pre Jijiea în 
susu,' luându’şl sema oiloru ce avea din boieria sa, unde fără veste ’i-au sosita 
maziliea, şiluându’lu Aga Impărătescu ’l-au dusu în Ţarigradu; şi în locul lui 
au venita domna ţărel iliaşa Vodă, feciorul Iul aiecsandru Vodă Iliaşa.

CAP. III.
Domniea luî Iliaşu Vodă.

Decă aa mazilitu împărăţia pre’Duca Vodă, fiinda Iliaşa Vodă feciora de 
Domnu în Ţarigradu, au luaţii domniea nu fără naultă cheltuălă; şi viinda în 
scaunul domniei în Iaşi în anulu 7175, cu totă casa lui, omeni străini Greci, 
nu avea nici o mândrie nici e!u, nici omenii lui. Pre boieri în mare cinste’i 
avea; la primblări, în ospeţe, pre la boieri. De multe ori boteza,' şi cununa 
pre mulţi, şi dăruia; numai limba ţărei să grăescă nu scia, ce totu cu talmaciu 
grăia; şi a o sămă de boieri a cărora părinţi ab foştii cu boierii, cândti s’ail 
rădicată ţera de aă scosu din domnie pre tată-său Alecsandru Vodă, le-au fă
cută înakă giosul. Şi ţera în flilele lui era împresurată cu dările ce orânduia 
de la Visterie. Pre acele vremi era pace şi ţera întemeiată. Era bănărie în 
cetatea Sucevei, care era de la Dabija Vodă, şi făcea şalăi de aramă, carii 
numai aice în ţeră âmblaă, 4 şalăi la ună bană bună. La acestă domnă cineşă 
mergea cu cevaşă poclonă să’î închine, tuturoră da bani; şi aă domnită de ală 
treile ană, şi ’l-aă mazilită. Şi ără aă venită domnă Duca Vodă cu a doua 
domnie.

CAP. IV.
A doa Domnie a Ducăl Vodăr

în anulă 7177 aă venită Domnă ţărei Duca Vodă ală doele rondă; şi într’a- 
cestă ânfi aă începută a zidi mănăstirea Cetăţuia, ce este în delă la Iaşi. Şi 
domnia Duca Vodă cu pace. Eră în ală treile ană a domniei lui, s’aă rădicată 
Orheenii şi Lăpuşnenil cu oste pre Duca Vodă, pentru urăciunea Greciloră, 
mai alesă pentru Cupăresci, oştinduse căpităniile aceloră ţinuturi Hăncul şi 
Duracă- Sărdarul, şi cu alţii; aă venită cu oste în Iaşi, strigândă pre Greci 
să’I prindă să’I omore. Fugit’aă toţi boierii în ţâra Muntenescă; eră Duca Vodă 
văţlendă că s’aă rădicată atâta ţeră asupră’î, aă eşită cu totă casa luî din



curte, şi au purcesii în giosu. fîră Hăncul şi cu alţii de al seî aii întratii în 
curtea domndscă, şi prin casele boiereşci, şi prin tergă, prin dughenile neguţi- 
toreşcl, jăcuindu şi stricându totu ce au găsitu. Duca Vodă de odată aii trecuţii, 
peste Dunărea,, dândii cale acel adunături nebune; şi de acolo dândii şcire la 
împărăţie, ’l-au venită poroncă de au luatu Tătari căţi ’i-au trebuită; şi tri- 
meţăndă Dima Vodă la AJecsandru Buhuşu Sărdarul de aă venită din ţera 
Muntenescă de unde era fugită cu alţi boieri, şi trimeţîndu’lă cu Tătarii, aă 
lovită pe oştea Hăncesciloră la Epureni, şi ’i-aă bătută, şi ’i-aă risipit"i. Pră
dat’aăTătarii; ţinuturile acele, şi pre mulţi ’i-aă şi robită; ără pre câţi ’î-aă 
prinsă din capete, pre toţi ’l-aă spânzurată, şi i-aă înţepată Duca Vodă dacă 
sîaă întorsă de peste Dunărea. Erna mare era, că aşaşi erna s’aă făcută acea 
zarvă;: ce de Domnă nu s’aă putută apropia se’i facă vre ună reă. Eră pre 
lângă cei vinovaţi faă perită multă norodă nevinovată, şi aşa s’aă potolită 
acea zarvă. Numai de poveste aă rămasă de atunce întru pomenirea pmeniloru 
numele Hăncesciloră, aice în ţără până astă^li.

întru acestaşă ană: 7180,-dacă a’aă desvărată, împărăţia Turcului s’aă gă
tită cu oşti să vie asupra ţereî Leşesci, se dobândescă vestita cetate Came- 
niţa; şi ânteiă aă trimcsă poroncă la Duca Vodă, se’i trimiţă chipul şi sta
rea cetăţii Gameniţe, se vcţjă ce locă şi ce tărie ară avea. Duca Vodă din 
poroncă împărăţiei aă trimesii pre ună Nemeşă din ţinutul Hotinului anume 
Grigorie Corneseul, care era forte meşteră de scrisore şi de săpături la pd- 
tră, şi de zidită, şi la alte lucruri, de aă făcută chipul cetăţei Cameniţei de 
ceră, şi starea locului din afară, şi din lontru, cu tote tocmelile ei, minunată 
lucru ; şi o aă trimesă la împărăţie. C ire lucru dacă ’l-aă ydţlută împăratul 
Sultană' Mebmetă, multă s’aă mirată de tăriea ce are cetatea din singură sta
rea locului cu apa Smotriciul, şi cu stinci înalte de petră împregiură. Şi mai 
multă acdsta aă . clătită pre Turcă a veni la cetatea Cameniţa.

Turcul gătinduse, de acesta cale n’aă dată veste Leşiloră, după cum aă o- 
biceiă Craii şi împăraţii, de daă veste cândă se rădică cu oşti unul asupra 
altuia, să se gătdscă cu putere de oşti; ce fără de veste aă purcesă din Ţa- 
rigradă,. şi sosindu la Obluciţă. era podul gata peste Dunărea, şi ne făcăndă 
aăbavă a,ă trecută pe podă mereă peste Dunărea. Leşii ne avendă veste de 
venirea Turcului, nici o gătire de oşti n’aă făcută; nici macai’ă cetatea Ca
meniţei cu niscai pedestrime .să se apere de năvala Turcului n’aă întemeiată.

Duca Vodă aă gătită conace pentru împărăţie, şi poduri peste tote văile 
câte au treibuită, cu mare grijă, orânduindă pre la conace omeni de ispravă 
şi cu isvodă de câte ară trebui să nu lipsescă.

Purces’aă împărăţia şi aă venită în susă pe lângă Prută cu oşti şi cu ar
mată;: şi sosindu la Ţuţora aă făcută oturacă. Ţera era bejănită, numai din 
calea Gştel; eră. .nime ■ din Turci n’aă avută nevoie, nici la mersul în susă, 
nici cândă s’aă întorsă ; ce totă cu bani aă cumpărată bucate, pome, şi oi'dă 
de cai. Era îiiţr’acestă ană bişugă în totă roda, în pâne, în miere, şi în p6me; 
cine aă făcută neguţitorie s’aă umplută de bani, diicendă or^lă, făină, untii,, 
miere, şi pome în tabăra Turcescă; vindea; totă cu preţă, şi de nime nici ună 
vală nu avea- D.e. la, Ţuţora aă venită împăratul eu curtea sa în prjmbl-ire
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până în laşî, pe lângă mănăstii’ea Iul Nicoriţă, pogorinduse în valea Căcainel. 
şi s’atl suita pin târgul boiloru, şi ad eşita în câmpa, şi aa descălecata subt 
saivanu, de la deala de târgulu boilora. Duca Vodă cu boierii pe giosa câta 
putea mal tare mergeaa, şi câteva bucăţi de atlaza întinţ^ânda pre ambe părţi 
de druma, pe unde trecea împăratul.

Dâcă au descălecata împăratul sub saivana, ’l-aa închinata daruri Duca Vodă, 
cal turcescl cu podobe scumpe, lighâna cu ibrica de arginta, şi alte daruri 
scumpe. S’aa întorsa împăratul ără la urdie la Ţuţora; şi a treia ^ ără aa 
mal venita împăratul şi aă mersa în dăia la Cetăţuie, privinda locuia, şi 
ără s’&a întorsa la Ţuţora.

Deci precum ţările birnice dăpururea sunta învrăjbităre, aşa şi boierii Ducăl 
Vodă atunce aa găsită vreme de jalobă la îm: ărăţie asupra Ducăl Vodă; şi 
era numai să’ia mazilăscă la Ţuţora; numai Vezirul s’aa pusa şi aa grăita 
pentru dânsul la împăratul să nu’la mazilăscă de pre cale; că apoi se va 
face smintălă pentru conace, şi poduri, şi altele ce sunta orânduite să le gri- 
jăscă pentru trăba împărăţiei până la Nistru. Şi aşa îngăduinda împăratul 
nu ’l-aa mazilită de aice din Ţuţora.

Purces’aa împăratul de la Ţuţora pe Pruta în susa; ără pre la conace era 
grijita tota ce trebuia, pâne, or^u, ialoviţe, berbeci, miere, unta, lemne, iarbă, 
ţeruşl, şi tota ce trebuia să nu fie lipsă nici de unele.

Acesta Impărata era călăraşa bunfi, şi vînătorfi, mergea tota pe câmpa cu 
puţintel din curtea Iul, până unde era conacul de descălecata.

Intr’acesta ana, nepovestită minune s’aa arătata în mdnăstiâra din giosa de 
cetatea Hotinulul; aa lăcrimata Icona Maicel Prăcurate pe obraza, câta se 
răsturnafi lacrimile pe Iconă, şi picaa într’o tipsie ce era subt Iconă. Tuturora 
cu mare mirare era a privi lucru preste fire ca acela; care adevărata aa fosta 
semne şi arătare de perirea a mulţi Creştini în ţăra Leşăscă, şi de începă
tura durerilorfi nostre; că de atunce din acela ana tota răa şi amarii, şi pu- 
steirea locurilora de pre «colo până în ţliua de astă^ll.

Cănda au sosita Impărăţiea la Nistru era poduia gata peste Nistru la Dă- 
răbanl din giosa de Hotinu, şi trecenda Impărăţiea pre poda, sta Duca Vodă 
la capul podului de ceea parte de Nistru; nesciinda de mazilie, ascepta să’la 
îmbrace cu caftanu pentru slujbă, ca pre una demna, firă împăratul cum aa 
trecuta pe poda, aa şi făcuta semna de’lfi luară, şi ’l afi dusa la Başceuşa, 
şi ’ia aa pusu în fere. Şi îndată aa eşita răspunsa boicrilora pre cine’şl vora 
alege dintre dânşii, să mărgă să’la îmbrace cu caftana de domnie în locul 
Ducăl Vodă.

La acăstă mazilie a Ducăl Vodă, ^Jica să fi fosta părişfi Ursaki Visterni- 
cul; pentru care faptă apoi Duca Vodă, viinda domna ţărel a treile i'ânda, 
’şl aa răsplătită cu asupră de pre Ursaki, închisa în temniţă cu tâlharii, le
gata la pusce, bătuta la talpe până afi data mangărul ceia de apoi. Aa data 
ce aa avută, până cânda n’aa găsită ce mal lua de la dânsula din avuţia cea 
multă. Aşa face pisma şi zavistia-

Boierii s’aa apucata de Ştefana Pătriceico ce era Clucerii mare, fiinda bă- 
trăna, şi boieră de ţâră, numai să’la rădice domna; eia apărându-se şă nu fie
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şi vrândă s6 fugă. noptea, el ’l au pă^Jitu să nu fugă, şi. a doua ^i îmbrăcân- 
du’ltt cu ună contăşă a altul boieru, ’lu au luatu între dănşiî, şi mergendă la 
Vezirul au strigată cu toţii: acesta să ne fie domnă. Şi ’lă aă îmbrăcată cu 
caftană de domnie; ără pre Duca Vodă cela ce aă purtată grijă, viindă Im- 
părăţiea, să nu’l afie vină nici de una, şi aă dăruită multe daruri scumpe, în 
locă de cinste şi de milă ’lă aă băgată în fere, şi ’lă aă trimesă mazilă la Ţa- 
rigradă. £ră şi Petriceico Vodă ce ’lă aă alesă boierii ţărei domnă, vede-veţi 
apoi la câtă stingere şi perire aă adnsă ţăra cu faptele lui, cum se va 
scrie pe rondă, fîră să fie lăsată pre Duca Vodă să domnăscă, nici unele de 
acele nu s’ară fi făcută asupra acestii ţări; că era domnă aşezată şi înteme
iată, şi harnică de domnie pre acele vremi.

Pre Duca Vodă ’lă aă pornită de acolo cu ună Agă Impărătescă, şi viindă 
prin Iaşi s’aă rădicată cu totă ce aă avută şi s’aă dusă la casele lui în Ţa- 

-rigradă. Leşii ne avăndă grijă de venirea Turcului la Cameniţă, nici o gătire 
de oşti n’aă avută, cum s’aă ţlisă mai susă; câtă nici satele de pe margine 
n’aă apucată să se bejănăscă să între prin pălănci. Staă satele pline de omeni, 
şi le spuneaă ceşti de dincoce, şilestrigaă: «Fugiţii fugiţii că vină Turcii să 
trăcă în ţăra vostră.» Eră ei staă pre locă. Turcii cum aă trecută Nistrulă aă 
începută a prăda şi a da focă, câtă aă putută aglunge prin ţăra Leşăscă ne 
avăndă nici o grijă de Leşi. In Cameniţă eraă numai omenii cei de locă, şi 
vr’o 7000 de Drăganl la porţi; şi cum aă tăbărită Turcii lungă cetatea Ca- 
meniţei, n’aă zăbovită ^ece ţjile, bătândă din puşce, s’aă şi închinată, cine 
era în cetate, giuruindu-se slobo(jenie tuturoră, închinându-se de bună voie. 
Şi aşa deschiţjendă porţile aă intrată Turcii, şi aă eşită toţi omenii cel de 
locă afară, cu totă ce aă avută. Eră Volodiovski starostele de Cameniţă, vă- 
^ăndă că se închină toţi cel din cetate, elă aă intrată în erbărie, şi aă dată 
focă de s’aă aprinsă erbăriea, de aă arsă şi elă cu drba cea de puşcă; pen
tru să nu încapă viă în manele Turciloră, ’şi aă făcută morte singură cu mâ- 
nele sale.

Turcii întărindă cetatea Cameniţa cu puşce, cu zahara, şi cu oste, aă aşe- 
ţjată Paşă; şi prădândă şi robindu câtă aă putută agiunge oştea Turcescă pin 
ţeiw. Leşăscă, s’aă întorsă împărăţia înapoi, de la Cameniţă, şi aă trecută Du
nărea la Obluciţă, cu isbândă cu multă pleană de robi. Eră Petriceico Vodă 
aă remasă în Hotină.

Grigorie Vodă domnul Muntenescă s’aă întorsă cu oştea sa pe aă avută 
şi s’aă dusă pre la Cotnară în ţăra sa. Aceste s’aă făcută în anul 7180; 
Avgustă 17, aă dobândită Turcii Cameniţa.



GAP V.
Dcmniea luî Petriceico Vodă.

Petricelco Vodă rămâindft din poronca împărăţiei la Hotinu, aii zăbovită 
până în ernă totu pentru gi-ija Cameiiiţel, şi a podului de peste Nistru să nu 
se strice să potă trece zaherea din ţără, şi din ţăra Muntenescă la Cameniţă. 
£ră în postul Crăciunului aă venită Petricelco Vodă în Iaşi la scaunul dona- 
niel. firă de primăvară aă mersă Petricelco Vodă ără la Hotină. Venit’au şi 
împărăţia la Obluciţă, şi aă trimisă pre Husainu Paşa cu 30,000 de Turci la: 
Hotină. Mers’aă şi Grigorie Vodă din ţera Muntenescă cu oştea sa la Hotină; 
eră la Ţuţora aă stătută Caplană Paşa cu o sămă de oste Turoescă., Leşil 
gătindu-se cu oşti au venită asupra Turciloră la Hotină, Sobieţld. Hatmană 
Cbronir şt Siniavski Hatmanii Polnil cu temeinică dste. Craiul Leşescă Mi- 
hailă era la Liovă cu altă oste. Turcii făcendă şanţuri îrapreglurul Hotinulul 
aă intrată în şanţuri; Moldovenii şi Muntenii osăbi încungluraţi dră cu şanţuri. 
Atunce Petricelco Vodă şi cu Grigorie Vodă s’aă sfătuită să se închine la LeşI, 
să stea cu toţii să bată pre Turci, să nu se aşe^e Paşă în cetatea Hotinulul; 
şi aglungândU-se cu Leşil I-aă chiematu să vie mal curândă.

Husain Paşa Saraskerul înţălegăiidă că vine oştea Leşescă aă chiematu pre 
(Grigorie Vodă la sfată, cumă ar sfătui pentru oste, cu ce tocmală să stea în 
şanţuri. Lră Grigorie Vodă aă sfătuită că oştea puternicii împărăţii este tare 
şi neînfrântă la locă largă, cu nădejde de isbândă, dră din şanţuri este cu 
grijă a se lupta cu neprietinul celă din afară, precumu de multe ori se pri- 
lejesce celoră din afară, încungiurândă pre cel din lăuntru îl ţină închişi până 
ce flămânţjescil, şi apoi de nevoie se închină cel din lăuntru:, şi cadă în ma
nele neprietiniloră sel fără de nici o luptă saă răshoiă. «Deci eă sfătueseă 
să eşimă de aice cu dstea, să lăsămă Hotinul şi să ne pogorîmă la Prută 
unde vomă socoti unu locă de bătălie; şi de vomă vedea că nu vomă pută 
sta împrotiva Leşiloră, vel trimiete la Caplan-Paşa ce este la Ţuţora, de va 
veni cu dstea ce are, şi’I vomă bate pre LeşI.»

Paşa ddcă aă aurită acestă sfată a lui Grigorie Vodă s’au mâniată, - câtă 
s’aă răpeijitu cu hangerul se giunghie pre Grigorie Vodă, rlicendă că: «Marele 
şi puternicul Impărată ne-au trimisă la acestă cetate cu oştea puterii sale 
cel nebiruite, să ţinemă locul şi cetatea acesta, de unde să purtămu grijă şi 
să fimă de sprijindlă şi cetăţii Cameniţel de curândă luată de norocita preum
blare a împăratului nostru ce au făcută până aice, cuină şi ţărel Moldovil, 
ralelel împărătesc! să fimă de aret i despre neplietinil împărăţiei dintr’acăstă 
parte. Eră tu ţlicl să lăsămă locul ? Eă nu voiă da locul acesta nici o dată.»

Eşit’au Grigorie Vodă de la Paşa, şi îndată aă trimisă înaintea oştii Leşescii
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numai sâ vie mai curânclii. Venit’au oştea Leşescă, şi s’au tăbăritii aprope de 
Hotinu, şi s’au tocmită după ronduri a ce au ei de rS&boiu. Eşit’aă şi calărimea 
Turciloru din şanţuri, şi Moldovenii şi Muntenii; şi încependu resboiul mer- 
geaă Turcii cu năvală asupra polcuriloru leşesci. £ră Leşii, începându. înainte 
sprijiniaă năvala Turciloră până în şanţurile Turciloru; şi stând Leşii tare şi 
neînfrânţi, au plecată Muntenii şi s’aă închinată la Leşi. £ră calărimea Tur
ciloră neavendă locă să mai dea năvală aă intrată toţi în şanţuri, şi se apăra 
câtă putea. £ră stegurile liusăresci ce eraă înainte aă răsbătută în şanţurile 
Turciloră, şi totă altă oste Leşescă; şi aşa aă prinsă a tăia şi a snopi pre 
Turci, câtă nu s’aă mai putută îndrepta Turcii, ce aă plecată în risipă,, unii 
pre lângă cetate pre podulă ce era prest Nistru de sub cetate, câtă. nu 
mai încăpeaă pre podă, ce aă dată şi prin Nistru; alţii pe dinaintea cetăţii, aă 
căţlută din stincă de s’aă sdrobită cu cai cu totă. Kuptus’aă şi podul pre 
Nistru de năvală; câţi au apucată în cela capătă de podu, aceia aă hălăduită 
fugindă la Cameniţă; ără mal mulţi s’aă înnecată în Nistru, şi au sărită din 
stincă. Perit’au 18,000 de Turci; umplutus’aă Leşii de bani şi de baine, şi 
de cal, şi de arme.

Grigorie Vodă până a purcede .într’acăstă oste, el i ’şi aă trămisă domna şi 
totă casa lui în Ţarigradu; şi mergendă veste la împărăţie că s’aă hainită 
Grigorie Vodă şi aă bătută pre Turci la Hotină, aă şi luată pre domna b»i: 
Grigorie Vodă cu totă casa sa şi averea, în saraiele împărătesei să’i turcescă.

Leşii după isbânda cu norocă, s’aă sfătuită să se pogore cu oştile loru în 
giosă să trecă peste Dunăre în ţera Turcescă. Chiămat’aă pre Grigorie Vodă 
la sfată, să-sfătuăscă pre cine voru orândui să trămită înainte de strajă cu 
câtă-va samă de 6ste, socotindu că de acum este isbânda la dânşii. Gum aă. 
bătută oştea Turcescă la Hotină, aşa voră înfrânge şi pre totă puterea Tur
cului, venindă în urmă şi Craiul loră. Grigorie Vodă fiindă în grijă pentru 
casa lui ce era în mâna Turciloră, cum s’aă :^lisă mai susă, silia să mărgă 
mal curândă la Obluciţă-să’ş'i tocmescă lucrul de la Vezirul; aă luată asupra 
sa de la Leşi că elă va merge strajă înainte cu oştea sa, şi va purta de grijă 
pentru hrana oştii.

Mers’aă Grigorie Vodă şi aă trecută Prutul pre la Zaluee; şi încă până a 
trece Prutul ’l-aă agiunsă ună rohmistru cu cărţi de la Hatmanii Leşesci. 
scfiindu’l că nU’i calea pre acolo ce pre lângă Prută în giosu, cum aă sfătuită 
cu toţii. Hră Grigorie ’l-aă dată răspunsă, că elă câtă aă putută aă silită de 
aă făcută slavă Hatmaniloră Leşesci, se primescă; eră mai multă de atâta nu 
pote, ce să’lă erte să mergă unde’şi va găsi casa şi copiii. Şi cu acestă răs
punsă s’aă întorsă rohmistru. Eră Grigorie Vodă aă purcesă, venindă în grabă, 
şi trecendă Dunărea prin Galaţi, aă trimesă de aă dată scire Vezirulul, că 
elă nu s'au închinată la Leşi; ce Petriceico Vodă domnul Moldovil s’aă hai
nită. firă elă aă venită la mila împărăţiei cu capul plecată.

Vezirul decă aă aurită de venirea lui Grigorie Vodă nu se încredea de 
])ărere bună; ce unul după altul omeni de ai lui trimetea în întâmpinarei. 
lui Grigorie Vodă să vie mal de sirgă. Sosindă Grigorie Vodă în Obluciţă aă 
mersă la Vezirul, unde dăcă ’l-aă vă^liită Vezirul s’aă mirată, şi întrebân-
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du’lti cum au fostu povestea şi lucrurile luî Husăinfl Paşa, de aii repusă oş
tea acolo la Hotinfl, 6ră Grigorie Vodă aflândă cale cuvintelorii sale înaintea 
Vezirulul, au spusd cum au sfătuită elă pre Husăină Paşa să nu stea cu oş
tea în şanţuri, ce să ăsă la câmpă se facă răsboiu cu LeşiI; că oştea puter
nicului împărată la locă largă este cu nădejde de isbândă asupra nepriete- 
tenulul. «Elă s’aă mâniată pre mine, şi aă sărită să mă omore cu hange
rul, şi ne-aă făcută şi pre noi de amă intrată în şanţuri; şi venindă 6stea 
Leşăscă, ne-aă cuprinsă din t6te părţile, şi abia aă scăpată Paşa peste Nistru, 
cu câţi aă apucată pe podă. Eră eu înl-amă adusă capul la talpele Măriei tale.» 
Şi aşa tocmitu’şl-aă lucrul Grigorie Vodă de la Vezirul.

Până a veni Grigorie Vodă la Vezirul, aă fostă îmbrăcată pre Duca Vodă 
cu caftană de domnia ţărel Muntenesc! în locul lui Grigorie Vodă, avăndă veste 
că Grigorie Vodă s’aă închinată la Leşl. Ce Vezirul dăcă au vă^jută pre Gri
gorie Vodă de părere bună era numai se’lu îmbrace cu caftană de domnie în 
ţăra Muntenăscă, şi s6 întorcă pre Duca Vodă de pre cale; ce n’au priimitu 
Grigorie Vodă rugându-se Vezirulul să’lă lase să mărgă a casă’şl în Ţarigradă 
să se odihnăscă din mila împărăţiei, şi să sc curăţescă de acelă nume de haină 
ce’I eşise. Şi îndată aă trămesu Vezirul de i-aă scosu donina cu t6tă casa lui, 
cu totu ce luase, din saraiurile împărătesei; şi au mersă şi Grigorie Vodă în 
Ţarigradă. Şi după acesta n’aă mal eşitu Domuu Grigorie Vodă, prilejindu-I 
schimbarea vieţel din lumea acăsta. Eră Petricelco Vodă au rămasă închinată 
la Leşl cu Grigorie Hăbăşescul Hatmanul şi cu alţi boieri mal de giosu ce 
era de casa lui.

Sinavski Hatmanul atunce de la Hotinu cu o samă de oste Leşăscă s’aă 
pogorită în giosă, şi au mersă până în giosă de Huşi, anume că i-a mal veni 
oste din urmă să trecă în ţăra Turcăscă. Eră Petricelco Vodă au mersă la 
Sucăvă, că acolo îl era Domna.

Turcii prinţjendă veste de venirea oştii Leşesc!, aă orânduită pe Caplană Paşa 
cu oste Turcăscă şi ună Sultană cu 20.000 de Tătari. LeşiI, dăcă aă simţită 
de Tătari, s’aă întorsu neavendă oste, ce o ascepta să vie din urmă, şi iîindă 
ărna, n aă mal asceptată să’şl ele cojoce de la Tătari, ce s’aă întorsă mal de 
sîrgă pre Prută înapoi. Atunce şi Petricelco Vodă s’aă rădicată din Sucăvă şi 
s’aă dusă în ţăra Leşăscă cu Hăbăşescul Hatmanul din boieri. Eră în locul 
lui Petricelco Vodă aă venită Domnu ţărel Dimitraşco Cantacuzino, ce aă fostă 
Capi-kihala lui Petricelco Vodă la Portă, velătă 7182, apucându-se elă să strice 
cetăţile ţărel să nu între LeşiI într’ensele.



CAP. Vî.
Domhlea ântâiu a luT Dimiţraşco Vodă Cantacuzind.

Acesta Dimiţraşco Cantacuzino att fosta Visternica în ţ6ra Muntenăscă- la 
Grigorie Vodă, 4ră pe urmă aa fostă Capi-kihale lui Petriceîco Vodă ; şi ne- 
fiinda vre una Domna maziia la Porta împărăţiei, ’l-aa îmbrăcata pre dânsul 
cu caftana de domnia ţăreî în locul luî Petriceîco Vodă, fiinda împărăţia la 
Obluciţă, şi î-aa data poroncă să strice tote cetăţile de aice din ţeră, să nu 
le apuce LeşiI cu oşti. Aşijdere aa ronduita câte-va inii de Tătari să erneze 
în ţără, din Nistru până în Pruta, pentru să nu între oştea Leşăscă să strice 
ţăra. Stătut-aa Difnitraşco Vodă cu boierii, fiinda toţi acolo în Obluciţă, să a- 
pere ţăra, să nu intre Tătarii să erneze; eră Vezirul aa cerşuta zapisa de 
la Dimiţraşco Vodă, cum că de ora face vr’o stricăciune LeşiI în ţără, elfi să 
dea samă la împărăţie, şi să nu mărgă Tătarii să erneze în ţără. Lră Dimi- 
traşco Vodă afi cerşuta zapisfi la mâna luî de la boieri, să ia boierii asupra 
capetelorfi săle acăstă grijă, cum LeşiI în ţără nu vorfi mal intra, şi elfi va 
face zapisfi la mâna Vezirulul, şi aşa voru tocmi lucrul să nu intre Tătarii în 
ţără. firă boierii şi Inaî alesfi Mironfi Logofătul n’afi vruta să dee zapisfi ca acela 
la mânile Iul Dimiţraşco Vodă ; ce afi ţlisfi că ţăra este plină de ămeni, şi de orfi 
erna câte cinci-şese Tătari într’unfi satfi, nici se va cunăsce pre urma lorfi strică
ciune, că şi în ţăra Leşăscă ernăză Joimiril prin sate, şi nici unfi răfi nu petrecfi 
ămenil prin sate. Deci pre acela sfatfi nesocotită afi rămasfi de afi venita Tăta
rii în ţără; n’au socotita că Joimiril în ţăra Leşăscă ce mănâncă gospodarul casei 
mănâncă şi el, şi afi strinsore de mal marii lord; eră Tătarii suntfi lupi apucători, 
pradă, robesefi, bata şi căznesefi pre Creştini, şi pre cine’I pedepsesce Dumneţlefi 
d^ cada în mâna lord. Intrat-afi Tătarii în ţără ca lupii în turma de oi; cuprinsu- 
ad pre toţi prin case din Nistru până în Prutd, şi până în Jijia, nimărul nici 
o milă fiinda de biata ţără. Domnul era unfi Qrecfi străind; boierii numai 
cineşl pentru sine grijiad; ără pentru binele celu de obşte nimine nu căuta, ca 
cum vra fi ţăra fără de Domnd^ nimărul trebuindfi. Ca cum vra fi săracii pri
cină răutăţii, să fie sfătuita ei pre LeşI să vie în ţără; nimărul aminte n’ad 
fosta să le dea scire. Ernat-afi Tătarii până în postul ceia mare ; nu’l putea 
sătura cu hrana de cal. Sacul de orţlu îld tăia în doă unul cald într’o ţll, 
şi câta nu mal biruia să’lfi mănânce, îlfi strângea de-osăbi, şi dăcă sfârşia or* 
M din gropă, făcea pre omfi de cumpăra orţjfi de acelfi rămasfi din traistele 
cailoru; eră dăcă nu mal găsla orzd, sau bani, sad dobitocu, îlfi legafi la gerfi 
şi’la udafi cu apă. Pre alţii îl băgafi în produhfi şi’I scoteafi pre altfi produbfi. ÎI 
băteafi, ÎI căzneau, câta ÎI lăsafi morţi. Călcat-afi şi afi jecuitd totfi, şi pre 
mulţi afi şi robitu, copil, fete pre furişfi. Rămas’au bieţii omeni numai cu su*
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fletul, bătuţî, struncinaţl, câtii nu se pote nici cu scrisorea, nici cu limba a 
povesti caznele şi ucigăturile lorii de Tătari.

După bătaia Turciloru de la Hotinii au intratu o samă de Nemţi în cetatea 
Sucevei, şi în cetatea Nemţulul; eră Hotinul aii rămaşii pustiu. Cetatea Su
cevei era plină de avere, argintiul, haine, odore, bucate boieresc! şi neguţi- 
torescl, şi altoru omeni de ţeră, mistuite în vreme de bejănitu. Mers’au oştea 
de ţeră cu Buhuşu Hatmanul, şi cu Ca planii Paşa cu oste Turcescă, de aii 
încungiuratu ceta|0a ,SuGevel, , ş| în, dol îani nu i-a,ii, pututu, ş.C9te pre Nemţi, 
până n’aă sfârşită bucatele, fîră decă au flămân^litu ei s’aii îhchinatu.

•Eră cei din cetatea Nemţulul n’au zăbovită multu acolo în cetate, ce au 
eşitUj şi aur mers,ă şi aciea în cetatea Sueevil la cei-lalţi Nemţi, cu tabără le
gată; pre carii ’i'iaă lovită Buhuşii Hatmanul. ;cu oştea şa la Podişoră aprope 
de Sucăyă, şi dându năvală la tabăra Nemţiloru, la Io că largă, aă ucisă calul 
de sub; Hatmanul, şi căflendă Hatmanul într’ună răzoră cu faţa în susâ, 
aşa aă năvălită Nemţii numai să’lă ia. Eră Decusară căpitanul ş’aă sloboţlită 
asupra Hatmanului, şi s’aă apucată Hatmanul de coda calului lui Decusară, 
şi ’lă aă depărtată de la năvala Nemţiloru; şi încălecâiidă pre altu cală aă 
mal dată năvală şi aă ruptă tabăra Nemţiloră în doă, şi aă pentă câţiva Nemţi, 
şi pre mulţi aă luată vii şi ’i aă trimesă la Dimitraşco Vodă, pentru care is- 
bândă în mare cinste, era Hatmanul la Dimitraşco Vodă, şi vestită nume a- 
vea la Turci. Eră câţi Nemţi aă rămasă aă intrată în , cetatea Sueevil; eră 
dăcă aă sfârşită bucatele diii cetate, ei s’aă închinată. De multe ori eşiaă Nem
ţii din cetate şi daă răsboiă Moldoveniloră, şi’i înfrăngeaă până în tergă ; eră 
apoi se îmbărbăta pedestrimea nostră Câmpu-lungenii, Hănganii ce eraă cu să-, 
neţe, şi cu topore lungi în codă, şi luaă pre Nemţi,şi’i duceaă până la cetate, 
jji pre mulţi Nemţi îi prindeaă vii, şi pre alţi în războiă omoriaă, şi erăşl se 
împăcaă, şi daă parolă, şi mergeaă unii la alţii până cândă se ţineaă de parolă, 
şi drăşi ; eşiaă la răsboiă în a triea ^li, a patra ^li. Eră dacă aă sfârşită hrana 
ei, s’aă închinată şi aă eşită; unii aă venită la Dimitraşco Vodă, alţii s’aă dusă 
în ţera loră slohoţli. Decă aă eşită Nemţii din cetate; aă rămasă totă ce aă 
fostă în cetate lucruri boieresc! şi neguţitoresci, lăţii, sipete şi mahle, şi aă in
trată ună Agă a Vezirulul cu Panaitaki Uşerul, şi aă descuiată săcriile, si
petele, şi aă luată multe arginturi şi odore ce aă găsită; şi pre lângă Turcă 
s’aă împlută şi Panaitaki de arginturi şi de lucruri bune; dră ce aă mai ră
masă şi le-aă luată a cui aă fostă, ce aă găsită neluată; dră mulţi aă ră
masă păgubaşi de totă ce aă avută acolo în cetate. Eră venindă Buhuşă Hat
manul de la Suceava în Iaşi la Dimitraşco Vodă, făcutu-’l-aă alaiă cu toţi sluji
torii curţii, cu trâmbiţe, cu dobe, ca unui Hatmană vestită de isbândă, slujindă 
domniloră şi ţării pe atuncea. Acestă Dimitraşco Vodă aă scosă hârtii pre fe
ţele omeniloră, care angărie până atunce n’aă mai fostă în ţdră nici la o dom
nie; fiindă ţera amestecată, omenii strămutaţi de la locurile loră după erna- 
tul Tătariloră, că aşaşi de atunce aă rămasă ţdra pustie din Prută până, în 
Nistru până aştăţli, aă dată hârtii pe feţe şi aă stirnsă bani la Visterie. în a- 
nulă 7183 aă fostă omoră de ciumă, în ţdră pe multe locuri, şi mai mare în 
tergă în Iaşi din luna lui Iunie până la Octomvrie; mulţi omeni aă murită cu



ficiori cu totu, şi le-aii rămaşii casele pustii. Domniea aii eşitii după mănăs
tirea Galata cu boierii, şi acolo şeijendă sub corturi de grija omorului, era 
Caplanu Paşa la Ţuţora cu oste de petrecea haznale împărătesei ce le ducea 
la Cameniţă. Acela au mazilită pre Dimitraşco Vodă, viindu’i fermană de ma
zilie ; şi chîămându’lu au mersă de la , Galaţa la Ţuţora, ’l aă mazilită şi nu 
’l-aă mai lăsată să vie în Iaşi unde domnă nu avea. De la Ţuţora aă trimesă 
de ’şl aă rădicată agărlîcul şi: ’lu .au dusă la. Ţarigradă. Acestă Dimitraşco 
Vodă, pentru se intre în voia Turciloru, fie în ce 'di1 d® POStă mânca carne cu 
Turcii ce veniaă ospeţi- la-dânsul, şi defăima legea creştinescă, şi posturile; şi 
nu, numai să intre în-voia Turciloru făcea acesta,, ce pienţru .căŢ era cu urită 
a posti, precumă toţi Grecii aă acestă heresă, de ocărescă pre cei ce âă toc
mită şi aă aşedată sfinte posturi să le ţie Creştinii, ţiice Domnul Christos : 
«Cine se. lepădă de mfne înaintea omeniloră, şi eă mă voiă lepăda de acela 
înaintea Tatălui meă celui din cerd.» Deci nime pentru cinste din lumea acăstă 
trecătore să nu îndrăsnescă a călca legea şi sfintele posturi ce suntă date de 
sfinţii Apostoli; şi de sfintele a totă lumea sobore, şi alesă Dimitraşco Vodă 
fiindă bmă bătrână şi aprope de sfârşită.*)

*). Manuscrisul publicată de N. Eălcescu în Magasinul istoricu al Daciei, tem III, pag. 
27, după cuvintele de mai susă cu care se înebeie Domniea lui Dimitraşco Vodă Cantacu- 
zino, are intercalate următârele consiliurî şi consideraţ.iuni morale penti-u bătrâni:

Aici tmVajă pre Domni, şi omenii cei mari, cu câtu imbătrânescu de ani, cu atâta mat
muitu de răutăţi se se iase.

Intru pravilele seu legile care aii daţii Lakedemonenilorfi, aii aşeţlatu Licurgii, cei bătrâni 
trecândU să se cinstăscă cu mare cinste de. cei tineri; qri unde ar vorovi cei bătrâni, acolo 
să tacă cei tineri, De s’ar prileji den nenorocire, să rămâie cel bătrână la lipsa cea de pre 
urmă, să aibă hrană den chieltuela ţerei, şi nu numai hrană ce le-ar fi de traiă să li se 
dea, ce şi de desfătări încă să le agiungă.

Intru apoftegmatele sele spune Plutarhu, că Caţo Cinsprinul, făcendu’ căutare sateloru R6- 
Uifilui,- den’afara unei case, au văzută pre Unu, bătrână suspinândă şi vărsândă multe la
crimi den ochi, şi înti-ebându-1 Cato, ce răă i s’ar. fi templată de plânge ăşă cu amară, se 
fie ţlisă bătrânul: Dumne^eă te bucure Cato, întru tote cele cu grije, carele la vreme de în- 
tristăcinne ’mi-ai fostă mângăcre. Că mâugăerile carele le c.unosce, aşa suntă inimii, ca lecu- 
rile trupului, carele făcendu-se de sîrgă, sănătate aducă, eră cele tărţiii bolă adaogă. Cândă 
Îmi ve(li mânnle mele sgărâiate ca cu cheptenile, piciorele îmflate, gura fără dinţi, foţa bu* 
gedă, barba afumată, capul căruntă, şi că esci bărbată îuţeleptu, pentru că ai putută se mă 
Întrebi, pentru efe aşă plânge; deră cine se află într’acestă vârstă în care mă aflu eu, mă- 
cară de n’ară plânge pentru puţină ce-ar avea, eră pentru îndelungatul traiul loră, li s’ar 
cădea să plângă, şi să gemă de pururea.

Că cine este îngreuiată de ani, acela este de bole muncită, de neprieteni vătămată, de prie
teni dată uitărei, de nenorocire asuprită, de ură şi de sărăcie împresurată; care este acela 
ce poftesce vieţă lungă, nu socotesce că nice cu ună lucru mai mare certare, Dumneijeă a- 
supra păcateloră nostre care Ic-amă făcută, nu pote arăta, de câtă, cândă ne uită in mulţi
me şi în lungime de ^ile, care ne dă nouă, întru care ^ile mă aflu eă oniă bătrână, că de 
aşă fi aşa tânără, şi aşă fi supărată de vi’ună tânără, nu mârte lui, ci vieţă lungă de la 
Diunneţleă iaşi câre, că celui ce vie^j^^ftunâîtHj^'cu^ită este n ascolta cele trecute.

BliliJT-.
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Domniea Iul Antonie Rusetti.

D^că afl mazilitii Gapland Paşa pre Dimitraşco Vodă la Ţuţora, aii Veniţii 
domnă ţerel Antonie Rusetă, ără Grecii Ţarigradeanii. Acesta era bunii şi mi-

Şi s6 scil Cato, că Bontă cu vârsta de 76 de ani, şi intr’aceşti ani pre tată-mieii şi pre 
muma-mea, şi pre o m6şă, şi două mătuşi şi cinci unchi, aşijderea 9 surori, 11 fraţi, şi 3 
muieri cu pravilă luate, şi 5 slujnice, cure ’mi-aă fostu întru desfătare, şi 14 feciori voinici 
amă îngropată, şi ce este mai tristă-de acăstea, doi prieteni amă astrucată, den carii unul 
lă Capiia trăia, altul aicea în Rămu avea casă, a căroru mârte de câtă a t6te rudeniei mele 
şi aceloră de aprâpe ai mei, mal amară mi-aă fostă, că nici o scădere In lume mai grea nu 
este, de câtă a pierde pre cela pre carele de la inimă îl iubesci, şl carele deplină te iu- 
besce.

£ră că Dumne^că cu atâta a se îndestula aă socotită, că i-ar -fi cu vătămare, că atâtea 
pedepse aă grămădită asupra casei mele, şi acăsta mal mare grămadă de câtă altele aă a' 
daosă, că şi ună nepotă blăstemată să fie mie, carele ar fi moştenitoră buneloră mele, şi 
pre mine singură care să plângă vieţa mea cea nenorocită m’aă lăsată, şi aşa credinţei tale 
mărturisescă Cato, şi pentru Dnnmeijeul cel nemuritoră te rogă, de vreme că şi orăşănă escl 
cu Îndestulată bunătate, şi a norodului Censoră, ca dintr’aceste două ună lucru să’mi arăţi că 
seă acestă nepotă să mă asculte pre mine săă câtă de curăndă să’I el viăţa, aă faci nevo- 
inţă, că nimică nu’I mai amară de câtă să fiă supusă găneloră celoră vil, carele avăndă amu 
76 de ani numai pertru să plângă pre cei morţi ai mei.

Cato au^indă jaloba bătrânului după ce aă aflată că aă spusă direptă, chemândă pfe cel 
tânără, aşa i-au ^isă: «de ai face tu fiule slujba ta, şi pre miue de durere şi pre tine singură 
den urâciune te-ai rădica; ără de vreme ce aşa este lucrul, cu răbdare ori ce voiă porunej 
vei priimi, nemică nu voiă poronci lucru streină de la direptate, adevărată ţie ţlică, că ce
loră tineri răi precum eşti tu, mai mare ruşine pentru greşălele făcute, de câtă pentru cer* 
tarea însemnată, datoră este să ia durere; — şi aşa poronci ânteiă la ivălă să fie bătntă cu 
beţe, — căci în gundie şi în potâre al pre moşu-tăă, apoi departe de hotarele Rămului porun- 
cescă să fii isgonită, de vreme ce eşti tânără răă, pre urmă de tăte bunele câte ai luată să 
fii streină, de vreme ce nu asculţi pre moşu-teă, a căruiea părere aşa de tare socotălă este, 
aşa pentru cei tineri, să nu Indrăsnăscă a fi improtiva celoră bătrâni necinsteşi şi neascul
tători, cum şi ceea ce le vine moştenire de agiunsu) să nu socotăscă, că li se cade a fi de 
câtă alţii mai răi.

Filarină scriindă la 6re care prietenă bătrână, ijice cum-că mai multă scrisdrea vrednică 
este de filosofă de câtă de tirană ; că ar fi scrisă cu aceste cuvinte. Şi mă miră şi mă vatămă 
prietene, că Vă^ăndu-te de ani îngreuiată, cu faptele tânără, că te arăţi, şi cinstea ta în şcâie 
înlcşorftndu-se, răă îmi parc, şi mai multă durere amă, cândă cugeteţlfl ce ţt se va prileji 
cu vina-ţi, care arătândă mintea ta, o pierdă cei bătrâni, care deprindă a se ţinea în ţâra 
Qrecâscă, adecă toţi tâlharii, furii, giurătorii strlmbă, ucigaşii de dmeni, mai fără grijă eraă 
cândă alergaă la cei Cărunţi, se apucaă de dânşii, ca cândă ar fi scăpată la altarul biserice- 
loră. Ah, câtă bunătate, deplinire, Înţelepciune şi nevinovăţie, bătrâniloră celoră vechi ar tre
bui să fie, cândă cinstindu-se cu Dumnetjeiî loră la Romani, şi cei cărunţi în ţâra Grecâscă 
ca bisericele neatinşi să socoteaă.

tlinie Fabată, scriindă d>ce: precum fu întrebată ore care filosofă de Plru, Craiul Epire-
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loBtivii; decă, au veniţii în scaunul domnieî, s’aii apucaţii a zidi, şi a lucra

tiloru, Intru a cărui ţâră se afla acel fllosofu, care oraşu aru fi mai bunu pre pâmântu? Sâ 
fie ţlisu filosoful, că ar fi Molerda mal bunu oraşu pre pământă, care târgnşoru al Âhail are 
100 caso cu focuri, şi zidurile Iul suntu de pietre negre zidite, eră sfatul Intru densul totu 
de âmenl cărunţi, cu capetele albe; pre lângă acestea sâ fie adaosu: Val Komeî, val Car- 
tagenel, val Numantiel, val Atenei, val Egipetuluî, care cinci oraşe In tâtă lumea pământului 
să socotescu a fi, âră eu socotindu tntr’altu chipu de vreme ce le plăcu loru zidirile albe) 
in divanu sfetnicii tineri, nu li’l ruşine. Forte bine au grăitu filosoful, şi socotescu că nime 
nu se va depărta de secotela' mea, că Bomul cel ânteiu impâratu Kâmuluî, aii alesu 100 de 
bătrâni, pentru cârma republicel, âră cea-altă tinerime toţi la lucrul oştire! i-au pusii.

După ce amu arătată ce cinste da tn vecul cel vechiu celoru bâtrânl, arată lucrul ca să 
ne tnvăţămu den care anu a vieţii, să se ţie bătrânii pentru să se cinstâscă de bătrână, că 
aşefietoril legiloru precum au aşăţiatu cinstea celorii bătrâni, .aşa den care ţii şi ană acea 
cinste s’ară fi începută, aă hotărltu.

Mulţi diu filosofii, cel vecbî, socotia den anul cel de naşcere a fie-cuî, până la mârte 6 
vârste, au aşăţiată. Pruiicia până in 6 ani, copilăria până la al 16-Ie ană, tinereţile până 
în 30 ani, statul bărbătescă până Iu 55 de ani, bătrâneţile până în 80 ani, şi vârsta îmbă
trânită până Ia mârte. Şi aşa den 55 ani înainte se numia bâtrânu, şi amu scimă den ce 
vârstă să’l ţinemă dreptu bătrâni^ şi să’î cinstimfi. lîră şi bătrânii trebue să scie spre ce 
cinste şi bunătate suntă supuşi, ca cu dirâptă, nu scornită cinste să se cinstâscă. Ca de 
vomă mărturisi adevărul, de se voră potrivi acele ce aă datorie între sine, mal mnltă spre 
bunătate cei bătrâni de câtă spre slujbă cel tineri suntă legaţi, nime nu se va vătăma. Căci 
den tâte orânduelele, şi den tote nemurile mai susă, ântâiu cei bătrâni şi cei tineri spre 
nevoinţa bunătăţii suntă legaţi, eră numai celoră bătrâni într’acesta mai mare vina va fi, că 
mai de multe ori de greşâşce tinerul, den nesciinţă seă den ncispită. Eră de greşâşce bă
trânul, den mulţimea răutăţii Iul vine*).

Seneca în 6re care carte ţlice, să scil Lu:le, cum multă îmi bănuescă şi mă jeluescă, nu 
de prieteni sâu de neprieteni, ci de mine singură pentru pricină ca acâsta, că mă văţlă în
tru ani bătrână şi întru răutăţi tânără mă simţă, aşa câtă lucru puţină'ară fi, ce amă a- 
scunsă despre Dumneţlei, şi de parte mal puţină cu care ară fi fostă de folosă omeniloră; 
şi aşa fiice, cine se laudă a fi bătrână, şi cinste de bătrână poftesce, întru mâncare cu mă
sură, întru îmbrăcăminte cinsteşă, întru băutul triază, întru vorovă adevărată, întru sfaturi 
înţeleptă, intru dureri ce ară petrece răbdătoră, şi de răutăţile ce’lă ispitescă, prea curată 
a fi îi trebue. Adevărată mare laudă agonisesce şie Seneca fiicândă aceste cuvinte: âră mai 
mare voră agonisi beti'ânii de’şi voră îudirepta lucrurile sele spre acelea. Că de i-amă ve
dea pe inşii streini de cele ce nu li se cade, şi împotrivă şi împodobiţi intru bunătăţi: ară 
fi aiKcsta, că părăsindu-ne al; sluji loru, amă începe a ne închina loră.

Cu virsta aniloră, trebue să fie şi portul haiueloru, de vreme ce alte feliuri de îmbrăcă
minte fetele, alta cele măritate, şi alta văduvele portă; într’acestă chipă fiică că s’ară cădea 
a fi îmbrăcămintea copiiloră, alta a celoră tineri, alta a celoră bătrâni, carea mai cu cinste 
acea bătrânâscă se cade a fi. Că omenii carii simtă amu cu capul căruntă, nu în haine 
scumpe, ce îu fapte cinsteşî se-şî socotescă cinstea sea, vredniciea sea.

Sâă eă minţă, seă a grăi pociu, că acea nevoinţă deşartă carea o facă cei bătrâni, ca să 
mârgă neatezl, isteţi, împodobiţi, curaţi şi gigăţî, nu penti-u altă aia, ce ca să li se pară că 
nu’să bătrâni ce tineri**). Ce lucru este mai nevrednică, de câtă a privi pre bătrâni, în chi
pul smochineloră den smochină căfiândă de câpte, ce’î mai de mirată de câtă a privi pre 
cela ce să face cu versta tânără, şi el este bătrână; aşa dară de mai multe ori îmi vine

*)• frumoşii şi sS fio şi bStrânS acestd doă pofto nn setocmescuţ do voî fl bStrâoiît uu voî fi frumos&a
Augnstinu 22.

**). Aşa este do vrednlcS belraneţoa de nuatS ca bruma de oecerâ. _Flutaihd 8<

Leatopîseţcle Tom. 3. 2



11.
la Dumne^eescele biserici, ca s6’i rămâe pomenire, şi nume bunii în ţeră. Aii 
diresu clopotniţa la biserica sfântului Nicolai, şi au şindilitu peste totu, şi au 
zugrăvită pridvorul, şi zidii împregiuru au zidită precum se vede; adus’aă şi 
ape pre ole, până în zidul acestii biserici. Zidit’aă şi împregiurul monăstiril 
sfântului Sava zidă de pătră, ce n’aă apucată să’lă isprăvăscă. Eră în ală doi
lea ană a domniei lui i-aă venită poroncă de aă mersă cu oste la cetatea Ceh- 
rinul în ţdra Căzăcdscă; eră din ţera Muntenăscă aă mersă Duca Vodă Dom
nul muntenescă cu oste; şi împreunându-se cu Vezirul, cu oştea turcăscă, şi 
bătândă cetatea Cehrinul, aă venită oste moskicescă cu ună Cndză anume 
Ramadanovski, şi aă bătută pre Turci de sub Cehrină, unde mulţi Turci s’aă 
înnecată în Tismetă. La anul după acesta eră aă mărsă cu oşti la Cehrină 
şi domniea acestoră ţări; şi până aă venită oştea raoskicăscă aă dobândită 
Turcii Cehrinul cu vicleşugu. Dică să fie căţlută în robie la Turci ună 
fecioră a lui Ramadanovski Cnăză dintr’ună podghiază-, de mai nainte de 
ce aă mersă Turcii la Cehrină; şi ’lu aă fostă turcită. Eră înţelegendă elu 
că este tată-săă Ramadanovski cu oştile moskicesci la Cehrină, aă spusă 
Turciloră să’lu ducă şi pre densul la Cehrină, că dăcă ’lă va sci tată-săă 
pote săTă lăscumpere. Deci mergendă Turcii a doa oră la Cehrină, aă dusă pre 
acestă fecioră a lui Ramadanovski cu dânşii, şi să fie scrisă la tată-săă, se’lă 
scie că este şi elă acolo, să silescă să’lă scoţă din robie; agiungendă şi Turcii cu 
daruri la Ramadanovski, şi dându’i feciorul, aă făcută meşteşugă, şi aă dată 
cetatea Cehrinul; şi intrâiidă Turcii în cetate aă tăiată şi aă robită pre toţi 
câţi eraă în cetate, şi aă dată focă cetăţii de aă arsă până în pămentă, că era 
de lemnă, şi de pămentă. Ramadanovski s’aă făcută a fugi cu oştea, şi tămpi- 
nâi:du-se cu oştea moskicescă ce’I venia agiutoră la Cehrină, le-aă spusă că 
au dobândita Turcii cetatea Cehrinului, şi s’aă întorsă în deşertă. Eră pre 
urmă împăratul Moskicescă înţelegendă de vicleşugul lui Ramadanovski, ’l-aă 
pusă la muncă, şi au topită banii ce aă luată de la Turci pentru cetatea Ce
hrinul, şi ’l-aă turnată în gură să se sature de bani.

La Antonie Vodă era Hatmană Gavrilă Costaki; eră decă aă mersă cu oştea 
la Cehrină, sciută fiindă Buhuşă Hatmanul de Vezirul pentru răsboiul ce 
aă fostă avută cu Leşiî, ducendă zahara în Cameniţă Halii Paşa şi Buhuşă 
cu slujitorii ţărei, făcendă podul peste Nistru, venise Leşii de staă cu oste 
să nu lase să trăcă zaharaoa la Cameniţă, şi stândă vitejesce aă bătută pre 
Leşi; acelă Paşă întrebândă pe Antonie Vodă unde este Buhuşă Hatmanul 
teă, Antonie Vodă ’i-aă spusă că s’aă bolnăvită şi n’aă putută veni în oste. Şi 
îndată aă poroncită lui Antonie Vodă să trimiţă la Buhuşă Hatmanul, macară

in cugetă ai pofti răutăţile in care să află, să le lăpede, nu de anii carii ii aă, să’i apere*). 
Eră că pre Domni şi pre cei mari, cărora den bună voinţa lui Dumnezeu sosescă la bătrâ
neţe ii rogă, le aducă aminte, ca nici să se ruşineţle, nice să le pae răă că’să bătrâni. Că 
să mrrlurisimă adevărul, acela nu va să se văţlă bătrână carele la tinereţe intru deşertări 
trăesce.

•). Betrâncjlle lo(I le poftescit până a nn veni, eră «Iacă eoeescK, to(l oărteSoti.
* Augustină.
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bolnavii cum ai' fi numai să’lii aducă; şi numai ce ’i-aii căutaţii a trimete lui 
Antonie Vodă mai curâudii la Buhuşii, de aii mersu tocmai la Cehrinii. fîră 
mergându pre câmpi pustii cu câţi-va slujitori, aii daţii peste nisce Căzad, ce 
ţineail şleahul Turcilorii, din nisce stinci de petră, şi nime nu’I putea dobândi, 
dăcă apucau de întră în stincele acele; eră lovindu’i Buhuşii cu cine era cu 
dânsul din slujitori, până a agiunge ei la stinci, pre toţi ’i-a’î luaţii de gru
mazii, şi mergândii la adunare, ’l-aii închinaţii la Paşa; pentru care slujbă ’şl 
aii făcuta veste şi nume bunu de la Paşa, şi au poroncitu lui Antonie Vodă 
de ’l-au pusa Hatmanu, şi sâ nu scie că’la schimbă din Hătmănie. Macara că 
şi Duca Vodă domnul Muntenesca de acolo din oste era îndemnătora pontru 
cumnatu-sâa Buhuşa Hatmanul la Paşa, sâ trimiţă sâ’lu aducă să’ia pue Hat- 
mand; deră şi hărnicia lui îla arăta la stăpâni, cum şi atunce i s’ah prilejitu 
a merge nu cu mâna golă la adunare.

Pre atunce la Porta împărăţiei Dimitraşco Cantacuzino âmbla pentru domnia 
ţârei sâ mazilescă pre Antonie Vodă; âră Şerbanfi Cai-tacuzino Logofătul din 
ţâra Muntenâscă, pentru domniea ţârei Muntenesc! sâ mazilâscă pre Duca Vodă. 
Pre Şerbana Logofătul ’l-ad fosta lăsata Duca Vodă caimacamu în BucurescI, 
şi Ispravnica sâ gătâscă curţile domnesc! acolo în BucurescI, cândd ad purcesu 
Duca Vodă cu oştea la Cehrind; şi decă ad gătita curţile domnesc!, elfi n’afi 
asceptatd pre Duca Vodă, fiindu'l de multu aminte de domnie, cum ar pută 
sâ âsă domnd; ad pribegită, şi avândd prieteni la Porta împărăţiei, ad chiel- 
tuita şi afi eşita domnd în ţâra Muntenâscă, schimbândd pre Duca Vodă din 
scaunul domniei ţârei MuntenescI în domnia ţârei Moldovei. Deci Antonie Vodă 
întorcendu-se cu oştea de la Cehrina ad venita până la Soroca, şi acolo viin- 
du’i mazilia ’l-ad luatd una Agă Impârătescd şi ’l-ad dusd în Ţarigradd. Acolo 
erad domna şi feciorii la casa lui. Duca Vodă întorcendu-se de la Cehi'ind ad 
mersa în scaunul său în BucurescI, şi acolo viindu’I schimbarea domniei, ad 
venita domnd ţârei Moldovei în postul Crăciunului în anuld 7187 Decemvrie în 6.

CAP. VIII.
Domnia a treia a Ducăî Vodă In anul 7188

Venit’ad Duca Vodă domnd ţârei cu a treia domnie din ţâra Muntenâscă 
aice în Moldova; âră pe Şerband Logofătul ’l-ad pusd împărăţia domnd ţârei 
Muntenesc!. Şi ad eşita toţi boierii întru întâmpinarea Ducăi Vodă la Focşeni, 
şi veninda pe Siretd, pe la Roniana, şi aşe^endu-se în scaund, ântâiaşi dată 
s’ad arătata către toţi cu blândeţe şi cu milă, ca sâ uite răutăţile ce făcuse 
în domnia a doa. Fră firea cea d’ântâid care avusese n’au schimbat’o, nici 
afi ascuns’o cu vr’und meşteşugfi, sad socotâlă; ce fără de zăbavă au începută 
a face ârăşi ca şi în (jilele lui trecute, adecă a îngi-euna ţâra cu nesăturarea 
ce avea, şi a asupri pre boieri; căci fugândd ţâra de tirania lui, şi puindd 
pe boieri zlotaşi, îi făcea de plătiad de la casele lord birul celord fugiţi. Carii
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n’aveaii sS dea, îl lega Ia pusce, şi’l ungea cu miere ca s6’l mănânce muştele, 
şi nu numai boieriloru făcea acestă strâmbătate, ce şi giupâneseloru lorii ase- 
mine. Şi nu era nici o închisore pre la tote oraşele, să nu fie plină de băr
baţi, de muieri, carele la acele închisori născeaii prunci, şi’i hrănlaiî, şi’l cresceati 
mărişori copil; şi fără de închisore altă casă nu sciati. Acestu Duca Vodă 
scos’aii hârtii grele în ţără, cu carele aii pustiatu ţera, peste alte dări multe 
nenumărate şi nesuferite. Atunce în domnia a treea, vrut’au Duca Vodă să 
plătăscă slujba ce ’i-au făcuţii Hăncul, pre .care mal susti ’l-amii pomenită 
în domnia adoua, că au trimesu de au adusu pe feciorul Hănculul pe Donia, 
de unde era trăitoru, şi ’l-au tăiată capul în Tergul-Frumosu în curţele 
cele domnesc!, nefiindă ■vinovată; ce fora judecată ’l-aă omorîtă. Eră la ală 
treile ană a domniei acestiî, chiemat’aă împărăţia pre Duca Vodă la Ţari- 
gradă, ca să sărute pola împărăţiei; că cum ţlică nu sărutase pola împăra
tului pentru acăstă domnie; şi acestă lucru îl făceaă Turcii ca să ia bani de 
la dănsul, fiindu’I neprietină Gara Mustafa Paşa Vezirul, şi omă de firea 
sa lacomă. Mers’aă deră Duca Vodă la împărăţie, după poroncă, şi aă 
sărutată pola împăratului; şi într’acea vreme eşit’au feciorul Radului Vo
dă la divană, şi s’aă jăluită pre Duca Vodă, ţjicendă precum trăindu ta- 
tă-seă, aă fostă logodită elă cu fata Ducă! Vodă, şi pre urmă Duca Vodă 
n’aă vrută să’I dee fata; rugându-se să’I facă dreptate. Deci Vezirul aă 
poruncită Ducăl Vodă să’I dee fata, după cum aă logodit’o; şi macară că 
aă cheltuită Duca Vodă mulţi hani, ca se nu’şi dee fata după densul, 
neplăcăndu’i ginerele, fiindu lipsită de minte, şi nemică n’aă isprăvită Duca 
Vodă, ce ’şl aă dată fata după densul dacă au venită în ţără. Intr’acea 
vreme mers’aă hoieril Căzăcesci la împărăţie, până a nu purcede Duca Vodă 
din Ţarigradă, şi cereau să le dee loru Impărăţiea Hatmanu, fiindă ei pe acele 
vremi supuşi Turciloru. Deci Vezirul aă dată Ucraina cea mică Ducăl Vodă, 
mal şi ună tuiă afară de cele doă ce avea a ţărel Moldovil, care luândă tu
iul, aă făcută mare cheltuelă şi pentru acelu tuiu, şi pentru ginere; şi ve- 
nindă la Moldova, ţjicea cum că au cheltuită mulţi bani, şi trebue să’I Ia ia
răşi din ţără. Pentru aceea punea dări şi mal multe, şi nesuferite pe ţără. 
Eră la anul după aceea, mers’aă Duca Vodă la Ucraina, cu totă casa lui, şi 
cu ginere-seă, şi cu toţi boierii săi, ărăşi cu giupănesele şi cu copii loru; şi 
aşa aă şeţhită- acolo câteva <;lile. Apoi aiî pusă acolo Hatmanu pe Cazaci pe 
ună Ene Drăghinicl omă prostă şi neînvăţatu, carele nu era harnică de acea 
slujhă. După aceea aă venită Duca Vodă ărăşi la scaunul seu la Iaşi. După 
ce aă venită Duca Vodă la Iaşi, îndată ără aă începută a sili pe boieri, şi pe 
totă ţăra, şi a asupri cu dăjdi; şi fugeaă omenii la Ucraina peste Nistru, şi 
nici zlotaşil nu puteaă să’I oprăscă; ără Duca Vodă făcea pe zlotaşl de plătlaă 
banii celoru fugiţi, şi ţliceaă omenii atunce că Duca Vodă avea gându să lase 
Moldova, şi să mărgă se se aşerle la Ucraina; şi acestă lucru era de creţjlută, 
că făcuse şi curţi Duca Vodă în Ţăcănăuca peste Nistru, şi în satul Pecera, 
pe malul Buhului. Şi de multă silă şi nevoie ce aveaă boierii de la Duca Vo
dă, mulţi fugeaă, şi’şl lăsaă moşiile, şi mergeaă unii în ţăra Muntenăscâ, alţii în 
|ăra Leşăscă, cine pe unde putea.
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£râ la alţi cincile anu a acestiî domnii, fiindu Vezirii Kara Mustafa Paş,a 
i'ădicatus’ad ImpSrăţiea asupra Nemţiloru cu răsboiu, să mărgă sS ia Beciul; 
şi au poroncitii şi domniloru acestoru ţări să mergă la oste. Şi au mersu Du
ca Vodă de aice, şi Şerbanu Vodă din ţera Muntenescă; şi împreună au în- 
cungiuratu cetatea Beciul bătând’o Turcii 60 de ţlile; şi aii adus’o la mare 
strinsore de oştea turcescă şi tătărescă ce era acolo cu Murat Gherel Hanul, a- 
vendu nădejde să’lii dbbăndescă. Şi de n’aru fi agiunsii oşti din multe părţi într’a- 
giutoru Nemţiloru, totu şi ’lu arii fi dobândită. Deci cum au mersu Craiul Le- 
şescu Sobieţki acolo au bătutii pre Turci, şi ’i-aii biruită cu oştea ce aă ve
nită într’agiutoră împăratului Leopoldă. firă Turcii aă dată dosă. gonindu’I 
Nemţii până în Buda; şi de acolo eră s’aă întors! înapoi. £ră Vezirul aă 
venită în Beligradă, de unde şi domnii ’şi au luată voie să se întorcă înapoi 
în ţările loră. Şerbană Vodă aă mersă la Bucuresci; eră Duca Vodă au ve
nită pin ţăra Ungurăscă până la Braşovă. Venit’aă veste Ducăi Vodă precum 
să fi venită la Iaşi din ţera Leşescă Petriceico Vodă cu oste şi cu câţiva bo
ieri, carii se aflaă acolo pribegi de multe nevoi şi asuprelele Ducăi Vodă; şi 
venindu veste şi mai adevărată de câtă cea d’ânteiă, şi este capă pe oste 
Dimidinski; ără Coneţki Hatmanul Căzaciloru pre carele îlă pusese Craiul 
Leşescă cându era să purcedă într’agiutorul Nemţiloră, scoţendă pre Eni 
Drăghinici, şi luândă Ucraina de la Duca Vodă pe poronca Craiului, s'aă po- 
gorită la Bugeagă cu oste Căzăcescă, şi aă mersă şi au prădată Bugeagul. 
Şi cu acelă Coneţki aă mersă şi câţiva Moldoveni, îndemnându-se în dobândă. 
Eră Racoţi Craiul Ungurescă, acolo la Braşovă, sfătuia pe Duca Vodă, să ia 
o sămă de oste Ungurescă, şi se vie în Moldova ca să potă goni pre Leşi, şi 
să se aşeţje în scaunul seă fără de. grijă; şi acestă sfată ÎI daă unii şi din 
boierii săi, Gavriliţă Vornicul, şi Bubuşă Hatmanul, şi alţii; ori nevrendă să 
facă aşa, să mărgă în ţăra Muntenescă, unde era şi domnă-sa, până s’oră a- 
şe(ja tulburările în ţeră. Eră Duca Vodă pentru scumpetea lui, ca să nu cbel- 
tuescă bani cu oste, n’aă primită sfatul lui Racoţi, nici aă mersă în ţera 
Muntenescă: căci Mironă Logofătulă şi Constantină Ciobanul Postelnicul , 
de altă parte îlă sfătuiaă să vie mal bine în ţeră, ^licăndă că de va merge în 
ţără, acel neprietini voră lăsa ţăra ş’oră fugi. Atunce Gavriliţă Vornicul vă- 
ţlendă că Duca Vodă n’aă primită sfatul lui, aă aşceptată până aă venită 
Duca Vodă de au intrată în munţi să vie în Moldova; ără el lăsăndu-se aă 
luată şi pre alţi boieri cu densul, şi au fugită în ţăra Muntenăscă de la Bra- 
sovă. Eră ceilalţi boieri, carii eraă la Iaşi caimacami: Nicolal Racoviţă vel Lo- 
gofătă, şi Todiraşco Cantacuzino biv vel Visternică, şi alţii, aă fugită în Hangu 
în munte, şi de acolo aă trecută pe potică în ţăra Ungurăscă cu giupănesele 
loră, şi cu copiii .loră; şi fugăndă şi alţii din mazili cine unde au putută, nu
mai să se mântuescă de tirănia Ducă! Vodă. Deci primindă Duca Vodă sfa
tul acestoră boieri, aă venită în Moldova, trecendă muntele pe Oituză, şi 
aă pogorită la Putna la satul Domnescil, şi s’aă aşeţjată acolo. Şi aipjindă 
că este la Tecuciă o parte de oste moldovinăscă, cu căpitanul loră Hăbă- 
şescu, trimis’aă pre Bubuşă Hatmanul, şi ’l-aă lovită, şi ’l-aă spartă, şi cu 
acăstă ântăia isbândă, luându’şi nădejde Duca Vodă, a.ă şeţlută în sată fără
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de giijă, în casele cele boieresc!; 6r& boierii Iul pin casele sătenilorii, trime- 
ţindb pin ţinuturi ca să’l aducă zahara, orţlă, făină de măncattt pentru dmenl 
şi pentru cal. £ră Petricelco Vodă luâudu veste de Duca Vodă unde se află, 
şi la ce stare, îndată aă trimesă o semă de este Leşăscă şi Căzăcăscă şi Mol
doveni cu căpitanul Balenţki, carele s’aă făcută mal pe urmă şi Sărdară, şi cu 
ună Leahă ce era capă pe 6stea Leşescă şi Căzăcdscă; şi mergândă asupra Ducăl 
Vodă, s’aă întimpinată cu straja Ducăl Vodă, fiindă câţiva Lipcani, şi ’l-aă prinsă 
pre toţi la RăcăciunI. Apoi s’aă dusă la DomnescI în (jiua de Crăciună, în vremea 
ce aă şeţjută Duca Vodă la masă. Atunce aă vă^lută Duca Vodă la ce sfată ’lă-aă 
adusă boierii Iul, ce’lă sfătuise să vie în ţără fără de oste Ungurescă. întăiă 
deră Balenski s’aă pornită asupra caseloră unde şedeaă boierii lui Duca Vodă, 
şi ’l-aă prădată de tote câte aă avută pe toţî. Numai Hatmanul Buhuşă so- 
cotindă mal dinainte cele ce p6te să se întâmple, şi pă^indu-se n’aă vrută să 
şădă la masa domnescă; ce fiindă gazda Iul mal departe de câtă a altoră 
boieri, găsindă vreme, ’şl-aă încărcată în sanie giupănăsa şi copiii; ără elă 
sprijinindu-se aă scăpată din mâna Leşiloră cu totă casa lui. Era atunce pe 
lângă Buhusă Dediul Sărdarul, carele mal pe urmă s’aă făcută Spatară mare 
omă vităză şi detrăbă; şi dăcă ’şl-aă scosă Buhuşă casa sa din nevoie, şiaă 
dus-o la Focşenl, îndată s’au întorsă cu puţintel Lipcani, şi cu o semă de 6- 
menl al săi, ce s’aă aflată lângă sine, şi aă dată năvală să între în ogradă 
unde era Duca Vodă, şi n’aă putută că p6rta era încuiată în lăuntru. Şi aşa 
în doă-tril ronduri, dândă năvală nimică n’aă isprăvită, că aă sosită şi Căza- 
cil şi elă fugândă ’l-aă gonită până la o pădure, şi acolo ’l-aă lăsată de a’lă 
goni, temându-se şi ei să nu aibă acolo într’acea pădure vr’o oste supusă, să’i 
smintăscă. Şi s’aă întorsă înapoi Căzacil, şi aă încungiurată casa Ducăl Vodă, 
şi întăiă Duca Vodă aă începută răsboiul asupra aceloră neprietini, spriji
nindu-se într’acea ţji, şi a doa (li ărăşi aă începută a se bate, îndemnândă şi 
pe Seimeni a vărsa focul asupra Leşiloră şi a Căzaciloră. Eră cel ce staă a- 
fară Căzaci şi Leşi, (liceaă către Seimenii Ducăl Vodă să nu dee din săneţe, că 
pe urmă îlvoră pune pe toţi sub sabie; şiluâr.dă frică Seimenii, socotindă cea de 
pe urmă, slobo^aă sineţile fără de glonţurl. Vă^ăndă Duca Vodă că nu isprăvesce 
nimică cu răsboiă, aă ispitită să facă pace; şi aă trimesă la dânşii ună omă, (licândă 
să’Iu lase viă, şi să nu’lă jăcuâscă, nici pe dânsul nici pe boierii lui, saă 
pe omenii săi, care tocmâlă aă primită ei. Şi atunce chiămat’aă pe Balenski, 
şi aă grăită cu densul, şi s’aă încredinţată ; şi a treea (Li aă deschisă por- 
^e, şi aă intrată Căzacil şi LeşiI la Duca Vodă, şi ’l-aă luată; însă Căzacil 
de tocmâlă nu s’aă ţinută, şi ’l-aă prădată, şi ’i-aă luată totă ce aă avută, 
până şi şlicul din capă, şi pe omenii sâl ’l-aă lăsată numai cu pelea, cumu’l 
obiceiul Căzaciloră, carii nici odată nu se ţină de cuvântă. Şi aşa ’l-aă luată 
robă, şi ’l-aă dusă în ţâra Leşâscă, şi ’l-aă închisă ia Liovă, unde aă şi mu
rită după ună ană, acolo la închisore. Şi aă domnită 5 ani într’acâstă domnie 
a treea.

Eră domnia ţărel aă dat-o împărăţia erăşl lui Dimitraşco Cantacuzino cu a 
doa domnie.



CAP. IX.
Domniea a doa a Iul Dimitraşco Vodă Cantacuzino.

După robiea Diicăî Vodă, venit’afi domnu ţărel Dimitraşco Cantacuzino cu 
a doa domnie; eră nimică n’afi schimbată firea sa; şi ărăşi lăcomie, şi apu
cături, şi făcea strîmbătăţî, cum şi în domniea ânteiu făcuse; care fapte a le 
lui, nesuferindu boierii, sculatus’au unii dintr’ânşii, adecă Gavriliţă Vornicul, 
şi Cantemiru Sărdarul, carele au stătută pe urmă şi domnă, şi alţii cu denşil, 
şi aă fugită în ţera Muntenăscă la Şerbană Vodă, şi sciindă că Şerbană Vodă 
era neprietină Iul Dimitraşco Vodă, încă din boieriea loră, adecă cându au 
fostă el amândoi boierii lui Grigorie Vodă, domnindă în ţera Munteneseă; şi 
cum aă mersă acolo se rugaă lui Şerbană Vodă să între la mijlocă să afle 
ună chipă de cale să’l măntuescă de Dimitraşco Vodă. Deci Şerbană Vodă pri- 
mindu’I pre denşil, unde aă putută la Portă şi la Saraskerul la Babadai, ce 
era atunce Suleimană Paşa, carele pe urmă aă că^lută şi Veziru, aă âmblatu 
cu ce felă de mijlocă aă putută împrotiva lui Dimitraşco Vodă, şi aă ispră
vită, că împărăţia aă dată voie ţărel să’şl alăgă domnă pre cine ară vre; şi 
trimeţindă la Saraskerul Suleimană Paşa, stegă de domnie, şi tuinrl ca se 
facă domnă pre care ’l-ară pofti ţera. £ră Dimitraşco Vodă luândă scire de 
cele ce se lucrăţlă, trimis’aă şi elă pe lonaşco Balşă Vornicul, şi pe Constan
tină Ciobanul Postelnicul, şi pe alţi la Saraskerul mai susă pomenită, ca 
să stee cu boierii cel pribegi se se judece- cu denşil, şi prin mijlocul daru
rilor ă să’î întorcă lucrul acesta, să nu rămăe mazilu. Eră boierii pe carii 
i-aă trimesă elă acolo, s’aă unită şi el cu ceilalţi boieri împreună, fiindn-le 
şi loră urîte faptele cele rele a lui Dimitraşco Vodă; şi aşa cu toţii au a'esu 
pe*Constaiitină Cantemiră Clucerul şi ’l-aă răd'cată domnă, şi au venită 
la Iaşi, şi s’aă aşeţjată în’scaună. firă pe Dimitraşco Vodă ’l-au mazilită, şi 
’l-aă dusă la Ţarigradă, unde ’şl-aă sfîrşită şi vieţa. Şi au domnită ună snă 
şi giumătate cu multă supărare despre LeşI, fiindă învrăjbită cu toţii.



CAP X.
Domniea luî Constantinu Cantemiru Vodă.

Dup6 Dimitraşco Vodă la veletu 7192, stătut’aii domnii ţerei Moldovei Con
stantinii Cantemiru Vodă, carele era chiarii pământenii din părinţii lui; şi pen
tru orânda şi slujba, Ccându era slujitoru în rondu cu slujitorii, ’l-au suitu şi 
la boierie mai mare, la Sărdărie şi Clucerie. Şi cu mi(1lIlocirea lui Şerbanu 
Vodă au stătută Domnu, şi din tinereţile lui au aretatu vitejie, şi vrednicie 
în ceta slujitorescă. Aşa^ şi la domniea lui, au arătată semne de bună kiver- 
nisdlă; căci şi ţera şi boierii aă kivernisită întru bună stare, fiindă pace.

Pământul nostru pe acea vreme avea nevoie despre oştile leşeşci, ce veniaă 
din ţera Leşescă, împreună cu Moldoveni, Joimiri şi Cazaci; prădaii şi jăcuiaă ce 
puteaă apuca. Şi nu numai aceste podgbiazuri, ce şi Craiul Leşescă lonă So- 
bieţki aă pogorită însuşi cu oştile sale, pin Moldova până in gura Lăpuşnei; 
şi vâ^ândă Cantemiră Vodă că vine Craiul, pus’aă la Iaşi pe lamandi Vor
nicul, şi pe alţi boieri cu densul împreună, să fie caimacami ca să pă^escă 
târgul; eră elă aă purcesă către Şiretă, unde era ună Sultană cu Tătari, 
firă Craiul aă mersă pe Prută în giosă cu tabăra; şi acolo în gura Lăpuşnei, 
pornitus’aă Tătarii asupra Leşiloră, şi aă venită până în părcane, ce aveaă Leşii 
împregiură; şi aşa se apropiaă câtă Leşii de frica loră se închisese în părcane. 
Şi vâ^endă Craiul că nimica nu isprăvesce, spăimântată de năvala Tătariloră, 
legat’aă tabăra şi s’aă întorsă înapoi, trecândă Prutul, şi venin dă la Iaşi. 
Lră Tătarii âmblaă pe de cealaltă parte de Priită; şedut’au Craiul în curţile 
domnesci o ţji, şi apoi aă purcesă, şi s’aă dusă la ţâra lui; ără de Tătari 
multă nevoie şi robie aă avută Craiul, şi scădere în oştea lui; căci luându-se 
în urma Iqră Tătarii după obiceiul loră, câţi rămăneaă din tabără pentru vre 
o trăbă îi luaă Tătarii; şi osăbită şi ţărei Moldovei, multă stricăciune aă făcută, 
flră Craiul după ce s’aă dusă în ţera Leşescă, n’au trecătă multă vreme, şi 
s’aă întorsă ără la Moldova cu oste până la Cotnârii, pogorându-se pe apa 
Jijiel. Eră Cantemiră Vodă gândindă că va să mergă Craiul erăşi în giosă, 
aă trimesă agărlîcul săă li Tutova, eră elă aă mersă la Ţuţora, şi s’aă îm
preunată cu Sultanul, carele şedea acolo cu Tătarii, asceptândă pe Craiul 
cu oscile lui; şi acolo aă venită veste precum Craiul aă trecută Şiretul, 
întorcându-se înapoi, şi s’aă dusă la Nemţă, şi ’l-aă luată în tăriea sea, şi de 
acolo s’aă dusă la Suceva; eră fiindă cetatea Sucevei stricată, pus’aă de aă 
făcută şanţă la biserica armenescă, puindă întrânsul o samă de oste să’i fie 
de pază, şi fiindă vremea acum despre ărnă, s’aă dusă Craiul la ţera lui; 
şi de greutatea ernei mulţi Leşi aă perită, şi ’şi-aă lăsată agărlîcul loră, 
carele, căruţele, lefticele şi puscele cele mari, şi cu mare pagubă s’aă întorsă 
la ţâra loră cu caii stătuţi. Şi pe acea vreme aă luată Leşii cetatea Sorocii,
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puindu într’însa Căzacî, carii slobo(Jindu podgh'tazurî, aii pusteitti acea parte a 
ţ6rel până în Prntu. fîră de la Suceva, şi din Câinpul-Lungu, şi din Nemţii, 
venlau alte podghizuri, şi prădau până la Iaşi; şi odată au veniţii Crupenski ce 
aii foştii Medelniceru, fiindii elii capă pe o sămă de Joimiri Moldoveni, şi ati 
apucată caii lui Cantemiră Vodă din ceairu. firă de la Iaşi în susu era ţera 
pustie; cum şi în ceea parte de Prutu; numai la Lăpuşna era puţintei omeni. 
Vă(^endu Cantemiră Vodă că ţera s’aă pusteită despre partea Sorocel, scris’aă 
la împărăţie, făcăndu sdre pentru acei tîlharl de la Soroca ce stricăciune facă 
ţărei; încă Imperăţiea aă poroncită la Saraskerul şi la El-Agasi cu oştile loră, 
şi să margă să isgonescă pe acei tîlhari din Soroca. Deci Cantemiră Vodă 
s’aă dusă la Orheiă, şi s’aă împreunată cu Paşa, carele venia cu El-Agasi, şi 
aă mersă la Soroca, şi aă încungiurat-o, şi aă bătut-o ^ece ^ile cu puşcele 
şi n’aă putută să o ia; şi neputendă isprăvi s’aă întorsă înapoi cu puţină per- 
ţ^lare în omeni ce aă fostă în metereze. Şi aă venită Cantemiră Vodă în sca- 
ună la Iaşi; ără Paşa şi El-Agasi aă mersă pe la locurile loră.

Domnit-aă Cantemiră optă ani şi aă murită în scaună; şi ’l-aă îngropată 
în biserica Sfântului Nicolae în Iaşi ; eră pe urmă s’aă rădicată osele lui de 
aice, şi s’aă mutată la mănăstire la Putna, ce’i zidită de densul.

Acestă Domnă aă tăiată şi pe doi -boieri mari: pe Mironă Costină vel Lo- 
gofătă şi pe Velicico Hatmană; spună de Velicico că ar fi stată de multe 
ori împrotitiva vorovei lui Cantemiră Vodă aă fostă ^Ucendă că omul care nu 
Bcie carte este ună dobitocă, adecă unde nu scia carte Cantemiră Vodă, şi 
altele multe care nu se cădea se răspunţlă, fiindu-i stăpână.

CAP. XL
Domniea luî Constantinii Vodă feciorul Ducăl Vodă celuî bătrână

la anul 7201.
ift

După mortea luî Cantemiră Vodă, venit-aă Domnă ţărei Moldovei Constan
tină Duca Vodă; macară că îndată după mortea luî Cantemiră Vodă, boierii 
aă socotită de aă alesă pe Dimitrie feciorul lui Cantemiră Vodă, fiindă aice 
în ţără, şi ’l-aă rădicată Domnă, şi ’l-aă dusă in biserică după obiceiă, şi i-au 
cetită molitfa. firă Constantină Băsărabă Vodă Domnul Muntenescă, vrendă 
ca să’i fie ginere Constantină feciorul Ducăi Vodă, precum aă şi fostă, aă a- 
giunsă la Portă cu bani, şi aă făcută pe Constantină Duca Domnă Moldovei; 
eră Dimitrie Vodă aă rămasă, fiindă neîntărită domniea lui de la Portă. Era 
Constantină Duca Vodă omă învăţată; ără domniea aă luat-o cu multă chiel- 
tuălă, şi afară de acest e pentru sfatul cel răă a unora ce’lă sfâtuiaă pe dânsul, 
să nu cră^ă pe nime, pe aceşti de ţetă, aă făcută o sămă de slujitori Seimeni 
la Ţarigradă ca la doă sute cu lefă şi i-au îmbrăcată, şi aă făcută multă chiel- 
tuălă cu dânşii, adică ca să se păzăscă cu puterea loră. Eră ţăra era slabă din pră- 
ţlile neprietiniloru, fiindă multă vreme nepace între Nemţi şi LeşI cu Turcii, şi
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vrând sâ-şî scotă chieltuâla ce făcuse, la luatul domniei, şi poroncile împărătesei, 
el ântâiă aă scosă văcăritul în ţâră, cu care văcărită mal multă au tulburată ţâra. 
Şi neavândă sfetnici buni pe lăngă sine, multe greşeli şi lucruri fără cale, şi fără 
de oronduălă ftcea, şi nestătătoră la cuvântă. Care lucru înţelegândă Impărăţiea 
reaoa kivernisâlă a lui, şi slăbăciunea ţârii, trimis’aă ună Capegibaşă ca sâ 
cerce starea ţârii, şi de chivernisela domnului. Venindă Capegibaşa la Iaşi aă 
şezută câteva ţlile, şi aă îmbiată Constantină Vodă cu bani ca sâ’lă întorcă 
pe voia sa, şi nimică n’aă isprăvită. Insă (^că unii că cu scirea lui Nicolal Cos- 
tină Hatmană ce era cumnată luî Constantină Vodă, aă adusă oste leşâscă, 
pe care era capă Moisel Sărdarul, şi aă mersă la gazda Capegibaşiî ca sâ’lă 
iee; eră elă nedându-se s’aă bătută cu dânşii şi’lăau omorîtă pe locă; âră pe 
slugele lui le-aă luată în robie. Aşijderea aă prinsă atunce şi pe Balgibaşa 
Hanului ce s’aă aflată atunce, şi cărvăsăriea aă lovită; pre unii aă omorită, 
pre alţii aă prădată, pre alţii aă robită, şi s’aă întorsă înapoi, nestându-le 
nime împrotivă. Atunce Constantină Vodă, vâţjândă c’aă greşită la acestă lu
cru, şi nu pote sâ se îndrepreţle la Impârăţie, scris’aă la socru-sâă Băsărabă 
Vodă domnul ţârei MuntenescI, cerândă sfată de la densul ce va sâ facă, ca
rele ’l-aă sfătuită, ca sâ trimită oste împrotivă Leşiloră, şi sâ se nevolescă 
sâ’I scoţă, şi sâ’I isgonâscă, ca sâ’şl tocmâscă greşâla Iul cu slujba acâsta. Deci 
trimis’aă pre Antiohi Hatmanul, cu câtă oste aă putută sâ facă; şi ântâiă aă 
mersă la Nâmţă şi aă arsă tîrgul, şi pe câţi LeşI aă aflată i-aă râsipită, pe 
alţii i-aă omorită ; alţii aă fugită la cetate, şi cetatea n’aă putută sâ o ia. Apoi 
aă mersă la mănăstirea Agapia, unde eraă câţi-va Drăganl de la gubematul 
din Cetatea Nâmţului, şi aii luat’o, şi i-aă robită pe câţi aă râmasă vil. Deci 
au(lindă Hatmanii LeşescI că Constantină Vodă aă trimisă de aă arsă târgul 
Nemţulul, pe care’lă stâpânlaă LeşiI, şi cum că pe LeşI i-aă râsipită, ce eraă 
acolo, şi cum că aă luată monăstirea Agapiel, trimis’aă şi el oste leşescă, ca- 
rea era la margine, cu Zaharoski căpitanul, şi cu Turculeţă, şi cu Moldoveni, 
carii slujiaă în ţâra Leşescă, şi aă venită asupra Hatmanului Antiobi, şi ’l-aă 
aflată aprope de Nâmţă. firă luândă veste Hatmanul Antiohi s’aă gătită şi elă 
de râsboiă. Pornitu-s’aă LeşiI cu mare .simeţie asupra Moldoveniloră; dâră 
Dumne^leă aă întorsă simeţia loră întru slăbăciune şi râsipă în LeşI; deci dândă 
râsboiă de âmbe părţile, aă râmasă isbânda la Moldoveni şi i-aă tăiată; şi 
fugândă LeşiI sâ scape la cetate. Moldovenii gonindu-î pe câţi nu’I tăiâă ÎI 
prindeaă vil. Şi agiungândă pe Turculeţă Rohmistriil aprope de cetate, ’lă-aă 
rănită cu suliţa şi ’l-aă prinsă viă. Eră până a sosi la Constantină Vodă An
tiohi Hatmanul cu isbândă, şi cu nădejde de tocmită greşâla cea d’ântâiă, aă 
agiunsă maziliea lui mal înainte de la Impârăţie, cu urgie asupra lui, pentru 
mârtea Capegibaşel. ţ)ică că de ară fi avută vreme sâ însciinţeţle la Portă 
de isbânda ce făcuse Hatmanul Antiohi, şi pe Turculeţă sâ’lă fie trimisă la Pârtă 
pâte nu’l-ară fi mazilită; âră isbânda acâsta totă i-aă agiutată lui Constantină Vo
dă, că i-aă dăruit viaţa; căci dupâ cum socoteaă mulţi, în cumpănă era viaţa lui.

Ce mazihndă pe Constantină Vodă, aă dată domnia lui Antiohă Vodă fe
ciorul lui Cantemiră Vodă. Domnit’aă Constantină Vodă doi ani şi giumâtate 
într’acâstă domnie.



CAP. XII.
Domniea luT AntiohQ Vodă feciorul Iul Cantemiru Vodă, la anul 7204.

Venit’aii Antiohft Cantemirii Vodă la scaunul domniei Moldovei, omii te- 
nără ca de 24 ani, silitori spre bună kivernisila ţârei, şi se nevoia ca s6 
se facă asemene următori tătâne-sâi, la dreptate şi buna kivernisâla pămân
tului; numai tinereţele Iu! nu’li lăsai ca să mărgă pe calea părintelui săi; căci 
mal mulţi îşi perdea vremea cu vânătorea. £ră încăşl avândi buni sfetnici pe 
lungă sine, toti nu lipsia buna kivernisălă în ţâră; şi domnia Antiohi Vodă 
cu bună linisce în scaunul Iul, şi cu blândeţe spre locuitorii ţărei. fîră pod- 
ghlazurile Leşilori nu părăsiai, slobo(lindu-se pin ţără jecuindi. Pe de altă parte 
avea supărare ţâra de oştile turcescl, care venlai de bogate ori cu Saraske- 
rul, alte ori cu Sultanul, cu Tătarii, de duceai zahare la Cameniţă. Intr’acăstă 
domnie numai odată ai scosi văcăritul; eră apoi ai făcuţi legătură, ca să 
nu mal fie văcăriţi în ţără, vă^endu că stricăciunea ţărei este din văcăriţi; şi 
mulţi ani s’ai ţinuţi legătura Iul de nu s’au luaţi văcăriţi.

Intr’acăstă vreme ai făcuţi pace Turcii cu Nemţii şi cu Leşil, dândi şi Ca- 
meniţa Leşilori înapoi, şi Leşil încă ai daţi Turcilori ce luase subt stăpâ
nirea lori, Sucăva, Câmpu-Lungi, cetatea Nămţuluî, Soroca. Şi ai daţi Im- 
părăţiea poroncă Iul Antiobi Vodă să mărgă să deşerte cetatea Cameniţel de 
tote câte se vori afla acolo a Turcilori, puşce şi alte. Deci mergândi Antiohi 
Vodă cu omenii săi, şi cu o sămă de omeni orânduiţi din ţăra Muntenăscă, 
ai deşertat’o, şi ai duşi tote acele la Tighină, şi la cetatea Albă, şi la Kilie; 
ără multă stricăciune s’ai făcuţi în ţără până a o deşerta, fîră ărna toti în 
acelaşi ani. Tătarii Bugegenl, Nohal s’ai rocoşiti r.supra Hanului lori De- 
vlet-Gherel Hani, neprimindi să le fie Hani, şi vreai să’li mazilăscă să pue 
pe altul. Hră Impărăţiea nevrândi să facă voia lori, poroncit’ai Hanului De- 
vlet-Gherel şi Saraskerulul lusufi Paşa de la Tighină, şi Domnilori acestori 
ţări, să facă oste şi să mărgă asupra Tătarilori, ca să’i scoţă din Bugăgi. 
Făcut-ai Antiobi Vodă oştea ce ai pututu, şi ai mersi până la Fălcii; 
ără Tătarii lovit-ai Smilul şi la Kenl, şi satele de pin pregiuri, şi ai jă- 
cuiti, şi ai arşi, şi ai făcuţi multă pagubă în daturile turcescl, câţi ^ici 
că de ari fi fostă îngbiăţată Dunărea, ari fi trecuta şi la Dobrogea de ari 
fi prădaţi, firă Hanul ai veniţi din Crîmi, şi trecândi pe la Vozia cu multă 
oste, ca să vie la Bugăgi, mal mulţi din oştea Crîmulul ’l-ai lăsaţi pe Ha
nul şi s’ai întorşi înapoi în Crîmi; şi numai cu 4000 de oste ai sosiţi la 
Berezina, unde s’ai întâmpinată cu Nohail, carii vreai să’li oprăscă să nu trăcă; 
şi vă^ândi Hanul că nu isprăvesce nimică s’ai întorşi înapoi la Crîmi. Hră 
Nohail ai mersi pe la casele lori fără vătămarea ţării. Hră Antiohi Vodă au- 
^indi că s’ai întorşi Hanul înapoi, şi Tătarii s’ai potolită, s’ai întorşi şi
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elii la scaunul său; şi aşceptându milă şi cinste de cătră împărăţie pentru 
slujba ce s’au făcută la deşertarea Cameniţel, că nu era puţină slujbă, în locu 
de milă ’l-au mazilită, şi ’l-aă dusă la Ţarigradă. lîră domniea aă dat’o lui Con
stantină Vodă; şi aă domnită Antiohă Vodă 5 ani.

CAP xni.
Pomniea a doa a Iul Conştantinu Duca Vodă, la anul 7209.

Venit?aă erăşi Constantină Duca Vodă la scaunul ţărei Moldovei, luândă 
domniea cum şi cea d’ânteiu cu miţjilocul socru-săă lui Constantină Băsărabă 
Vodă; şi aă domnită doi ani şi giumătate. £ră firea sea cea d’ânteiă n’aă 
schimbat’o, ce precum era ne stătătoră ânteiă aşa şi pe urmă s’aă arătată; 
căci dăcă aă venită la domnie, îndată au începută a răsplăti binele ce i-au fă
cută socru-săă, cu necunoscere de bine; şi în locu de mulţumită ’l-aă ames
tecată la Portă cu multe cuvinte rele. De altă parte, supărândă pe boierii ţă
rei Moldovii, şi pe t6tă ţăra, sculatu-s’aă unii din boieri, anume Costaki Vor
nicul şi Lupul Bogdană Hatmană, şi Hie Cantacuzino Visternică, şi Mihaiu 
llacoviţă Spatară, şi alţi mulţi, şi aă pribegită unii în ţăra Muntenescă, alţii 
în ţăra Ungurăscă; şi ^ică că acea pribegie a loră să fie fostă cu scirea lui 
Băsărabă Vodă, care lucru pe urmă s’aă arătată, cândă i-aă primită în ţăr? 
lui cu bucurie, şi cu dragoste. Şi acestă lucru ’Laă făcută Băsărabă Vodă,
căci înţălesese de amestecarea ce ’l-aă amestecată ginere-săă Constantină
Duca Vodă, cum s’aă ţjisă mai susă. Ânteiaşi dată Constantină Duca Vodă 
s’aă temută pentru pribegia boieriloră; şi nu scia ce să facă, văţjăndă 
că ’l-aă părăsită boierii toţi, şi ’şi-aă perdută şi nădejdea despre socru- 
săă. Agiuns’aă dără şi el la P6rtă, şi aă trimisă pe Panaitaki Postelnicul şi 
aă scosă fermană ca să ia boierii din ţăra Muntenăscă, şi să’I aducă la Mol
dova la Constantină Vodă, pe carii eraă capete. Eră Băsărabă Vodă temendu- 
se că de va lua pe boieri de acolo îi va omori Constantină Vodă, pe carii 
era capete între denşii, n’aă vrută să’î dee ce aă miţjilocită şi Băsărabă Vodă 
la Poiată, şi aă isprăvită fermană ca să nu dee pe unii din boieri, ce năzuise 
la dănsul, ce să i propăscă; ără pe ceilalţi să’i dee. Eră fermanul acela, Băsă
rabă Vodă nu ’l aă arătată, ce aă scrisă la Constantină Vodă clicendă, să tri
mită boierii cu Mitropolitul loru, să vie la margine, şi se facă giurămentă că 
nu voră avea boierii nici o răutate despre Constantină Vodă. Trimis’aă deră Cons
tantină Vodă pe Mitropolitul Moldovei Kiră Misail, şi pe Nicolai Donici vel Voi
nică, şi pe lonă Costină Hatmană, şi pe Cuza Spătarul. Trimis’aă şi Băsărabă 
Vodă domnul Muntenescă, pe Episcopul de Buzăă, şi pe Corne Vel Bană, şi pe Mi- 
baiu Spătarul, şi aă venită şi s’aă împreunată la Focşeni; şi fâcendă sfată,au ho- 
tăritu, şi aă giurată toţi boierii ceşti Moldovenesci, că nu voră avă nici o răutate 
despre Constantină Vodă, nici pentru vidţa loră, nici întru avuţiea loră. Şi după ce 
s’aă încredinţată cu giurămentă s’au întorsă în ţeră; însă legătura aă fostă
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ca să vie toţî boierii cel pribegi încoce In ţeră; numai a doa rli cândîi aii 
trecuţii unii din boierii cei pribegi încoce în ţără, eră alţii ărăşl din cel pri
begi ce eraii mal capete: Vasile Costaki vel Vornicii, şi Bogdană Hatmanu, şi 
Mihal Eacoviţă Spatară, carele au căţ^utu mal pe urmă şi domnu, şi Ilie Can- 
tacuzino Stolnicu, acestil aă arătf^u fermanul, carele scriea că pe cine ară vră 
Băsărabu Vodă să poprescă la sine, să fie volnică a-’l popri.. Şi aşa ceşti bo
ieri mal susă pomeniţi s’aă întorsă ărăşl la Băsărabu Vodă, cu boierii cel 
Muntenescl. firă decă aă venită din boierii cel pribegi o sămă dintr’ănşil, şi 
o sămă aă rămasă, Constantină Duca Vodă au pricepută că aă rămasă lucrul 
ne-aşe^ată, şi aă gătită pe boierii săi: pe Nicolal Douicl vel Logofătă, şi pre 
Ciocărlană vel Vornică, şi Ion Vlasto vel Postelnică, şi i-aă trimisă la împă
răţie, ca săfacăjalobă asupra lui Băsărabă Vodă, pentru strimbătatea ce’I-fa
ce, şi popresce pe boierii sel acolo la densul şi n’aă ascultată de poronca Im- 
părătăscă, ce popresce pe boierii cel mal capete la sine. Constantină Vodă, 
măcaru că pîrise pe Băsărabă Vodă, deră nimică n’aă isprăvită, că avea omeni 
ca acia la Portă, de purtaă de grijă, ca să nu p6tă Constantină Duca Vodă a 
isprăvi, să potă lua pe boieri din mâna Iul Băsărabă Vodă. Şi după silinţa Iul' 
Constantină Duca Vodă, ce aă pusă ca să potă lua pe boieri, n’aă isprăvită 
nimică, şi i-aă venită măziliea. Eră decă aă venită Agă împărătescă cu fer- 
mană de mazilie, s’aă agiunsă Constantină Duca Vodă cu Aga cel impără- 
tescă să (jică că nu scrie în fermană să fie mazilă, ce ’lă chiamă să sărute ‘ 
pola împăratului, cum aă chiămată şi mal înainte pe Băsărabă Vodă să sărute 
pola împărăţiei, şi aă mersă până la Udriă, şi sărutândă pola împăratului, s’aă 
întorsă ără înapoi la scaunul săă. Dră Constantină Duca Vodă, după ce aă le
gată vorova într’acestă chipă, cum mal susă scrie, dându’I şi mulţi bani, tri- 
mi-s’aă şi aă chiămată pe boieri» (licendă ca să le cităscă loră fermană; şi 
dăcă aă venită i-aă închisă în casa cea mică, şi eraă lordaki Rusetă Vornicul 
şi Mauolaki Postelnicul, şi Lupul Costaki Vornicul, şi Savinu vel Spatară. pică 
că acestă lucru aă făcută Duca Vodă ca să sparie pe cealaltă boierime de închiso- 
rea acestora, şi să fugă cine unde a pute să nu rămâe-nici unul să’lă supere la 
Portă. Deră aă greşită, căci decă aă au^lită ceilalţi boieri că au luată pe cel mal 
capete din boieri de ’l-aă închisă Constantin Duca Vodă, s’aă sculată şi s’aă 
dusă la cel-alţl boieri, carii eraă pribegi în ţăra Muntenescă, şi s’aă dusă cu 
toţii la Ţarigradă împrotiva Iul Constantin Vodă. Bră Constantin Duca Vodă 
pe boierii ce’i închisese, ’l-au luată cu sine; şi până a nu agiunge la Udriă 
Constantin Vodă aă sloboţjită pe boierii ce’î aducea cu densul, carii boieri 
înpreunându-se cu cel ce venlaă din ţera Muntenescă, şi cu cel ce eraă la Pdrtă 
trimişi de Constantin Duca Vodă. Ură pe Constantin Duca Vodă cum aă so
sită la Ţarigradă, îndată ’l-aă surgunită Impărăţiea la ună oraşă ce se chiamă 
Cavala; dră boierii aă rămasă la ună sată lungă Udriă ce se chiamă Arnăut- 
Kioi. Deci decă s’aă strinsă toţi boierii la acelă sată ca să se sfătuăscă pen
tru trebile loră, într’acestă vreme s’aă templată şi zurbale în Ţarigradă, care 
aă scosă pe Sultană Mustafa din scaunul împărăţiei, şi aă rădicată pe frate-seu 
Sultană Ahmet; şi şeţ^ăndă împăratul cu corturi afară din Udriă la fântâna ce 
se chiamă Solac-ceşme, ără boierii mergeau adese la Vezirul ca să cee să le dee
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Domnii, şi maî mulţii mergeaii ca să’I v4ţ^ă împăratul. Şi vă^ăndu’î cu gl6tă, pu- 
s’aii împăratul de ’l-aii înti’ebatu cine suntu acel omeni; ără eî au răspunsă că 
suntă boierii Moldovei şi n’aă Domnă, că pre domnul ce au avută ’l-aă mazi
lită, şi poftescă să le dee Impărăţiea Domnă. Deci împăratul poroncit’aă loră prin 
Vezirul ca să’şl alăgă pre unul care ară vrea el să’lă facă Domnă. Deci bo
ierii aă alesă cu toţii pe Mihal Racoviţă vel Spatară, şi ’l-aă îmbrăcată cu 
caftană de domnie. Eră atunce mergăndă Impărăţiea în Ţarigradă, aă mersă 
şi boierii impreună cu Domnul loră în Ţarigradă, şi ’l-aă dată şi cuca după 
obiceiă; şi de acolo isprăvindu’şl trebile sale, şi gătindu-se, aă venită Domnă 
în scaunul ţărel Moldovei.

CAP. XIV.
Domniea ântâiu a luî Mihal Racoviţă Vodă.

Venit’aă Domnă ţărel Mihal Racoviţă Vodă la anul 7212; şi luândă dom
niea într’acestă chipă, d’ânteiaşă dată s’aă arătată cu fire blândă cătră toţi, 
şi fără nici o mândrie, şi se găti şi purcesă, cu boierie multă şi ţără, toţi 
voioşi, mulţemindă lui Dumneţ^eă, că s’aă mântuită de Duca Vodă. .firă aice 
în ţără dăcă aă sosită veste că s’aă isprăvită lucrul pe voia boierîloră şi a 
ţărel, fost’aă mare bucurie tuturora, şi s’aă strînsă totă boierimea; şi toţi ce 
fusese pribegi prin ţăra Ungurăscă şi Leşescă, aă venită la locurile loră, că 
aă scrisă şi Mihal Vodă cărţi aice în ţără, ca să vie toţi fără de nici o grijă. 
Şi strângendu-se toţi din tote părţile s’aă gătită, şi aă eşită înaintea domniei 
mulţime de boieri, şi alte căpitenil de ţără; şi aă întrată Mihal Vodă în Iaşi, 
în anul 7213 şi s’aă aşeţjată în scaună.

Era pe acea vreme Mitropolită Kir Misail forte omă cu cumpătă, şi cu frica 
lui Dumneijeă; deci aşe^ându-se în scaunul domniei, aă alesă din boieri pe 
carii ’l-aă socotită şi ’i-ăă boierită după obiceiă; dără şi carii din boieri n’aă 
încăpută la boierie pe toţi îl avea la cinste, şi avea trecere; şi din boieri 
nimene nu era în prepusă, saă în vr’o grijă, ce era pace şi linisce între toţi. 
Cum ţlice era o turmă şi ună păstoră; şi domnia ţăra cu cumpătă bună, şi 
la judecată forte cu dreptate, şi nimărul nu’I era poprită uşă; ce care cu ce 
trăbă saă nevoe ar fi avută, nu numai boieri, ce şi din cel proşti, prea lesne 
întră de’şl isprăvia lucrurile loră; tuturoră le ţjicea pre nume, şi judecata o 
cerca forte cu amăruntul, şi prea încetă, cu îngăduălă, de’şl puteaă spune să
racii jalbele loră; şi era tuturoră cu faţă veselă. Că blândeţele domniloră pă
trundă inimile omeniloră şi a norodului. Fost’aă într’acestă ană belşugă în 
tote, şi se âmpluse ţăra de omeni, câtă în rară silisce nu eraă omeni, şi era 
p ace în tăte ţările. Numai asuprelile Turciloră nu lipslaă de pre ţără cu biru 
rile loră, şi cu alte supăraă pe Creştini. Tocmit’aă Mihal Vodă şi biserica cur- 
ţel domnesc! de pe portă, carea ântăiă era făcută de Ştefan Tomşa Vodă, 
strimtă şi mică; căci nici boierii cel cu boierie nu încăpeaă să şpdă la rondul
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lorii. Ddră Mihal Vodă, aii mărit’o, şi aii desfătafc’o precum se vede. Era şi unii 
turnii mal înainte In cliipu de clopotniţă, şi subt tui’nă era Visterie; şi subt Visterie 
temniţa întru care închidea tâlharii, ucigaşii, forte lucru grozavii a privi cineva sub 
biserică, adecă sub casa lui Dumneţ^eu: temniţa tâlbarilorii. Deră şi turnul acela a 
bisericel, nu era pentru treba bisericei ce ărăşl era semnul morţii; că carele din 
boieri se afla în niscai fapte rele, cu rocoşituri asupra domniei, şi’lu prindea, 
într’acel turnii îl închidea. Putemu ţlice că se asemăna cu Edicula ce este la 
Ţarigradu; şi cum acei ce încăpu la Turci de’l închidă la Edicula nu mal aă 
nădejde de viăţă, aşa şi aice în ţeră la noi era acelu turnă a bisericel curţel 
domnescl. Şi mă miră de acesta cum n’au socotită acei. mal dinainte domni 
ce aă fostă mal îndelungaţi în domnie, a privi ună lucru grozavă ca acesta 
şi putemu rjice, şi Iul Dumne^eă neplăcută. Deci Mihal Vodă într’acel ană ce 
aă venită domnă, s’aă apucată, şi aă răsipită turnul, şi Visteria, şi aă astu
pată temniţa, şi aă mărită biserica de aă cuprinsă totă locul acela, câtă alta 
mal mare şi mal desfătată nu este în oraşă. Făcut’aă şi altă biserică în Iaşi 
la vamă lângă casele părinţiloră Iul, a Iul Racoviţă, şi aă sflnţito întru cinstea 
şi pomenirea învierii dreptului Lazară. Tocmit’aă şi Anna domna lui Mihal 
Vodă, altă biserică ce este pe uliţa mare,*) unde aă fostă ânteiă Mitropolia, 
care şi acuma se numesce Mitropolia vechiă, au tocmito şi aă acoperito, şi i-aă 
făcută catapitesmS, şi tote ce aă trebuită, şi aă aşeţlată preoţi pentru vecinica 
pomenire a loră, că era de atâta vreme pustie; încă se ţinea crâşmă subt bi^ 
serică, şi făcendu-se locaşă de beţie, şi de curvărie; ce tote aceste le-aă stri
cată Domna, şi aă rămasă biserica eră în cinstea sa ca ună lucru sfinţită a lui 
Dumneţleă, după cum grăesce singură Hristosă la Evangelie cătră Farisei: 
«Casa mea, casa rugel se, va chiema, eră voi o faceţi peşcerea tâlhariloră». 
Deci aşa s’aă mântuită şi Mitropolia vechiă de tote relele; că fără scrisorea 
nostră îlă arată’ pre acestă domnă lucrurile Iul cele bune.

Era pre atunce pre acea vreme domnă în ţera Muntenescă Constantină Brân- 
covanul, forte omă bună, şi vestită de bogată, şi era ţera Muntenescă plină 
de omeni şi de totă belşugul, şi trăiaă omenii uşoră, câtă nime nu se jăluia 
de nemică. Avea pace bună Mihal Vodă cu domnul Muntenescă, şi deapururease 
cerca cu solii ce venlaă de acolo, şi de aice mergeaă acolo, şi cu scrisori dea- 
pururea, că şi rudă îşi eraă amândoi, ală doile veri din Cantacuzinescl. Numai 
pre binele celă de obsce, deapururea îlă restornă nevoinţile cele pre ascunsă şi 
mal alesă la Turcă; că ce voră să isprăvescă pravilele unde domnesce lăcomia 
baniloră? Turcul după obiceiul lui cel nestătătoră, aă luată bani de la Antiohă 
Vodă, fiindă domnă mazilă la Portă, şi ’l-aă dată domniea, mazilindă pre Mi
hal Vodă. Nici ună lucru nu este mai de stingerea ţăriloră, de câtă adesea 
schimbare a domniloră dintru densele. Venindă dără maziliea lui Mihal Vodăi 
’şl-aă strinsă totă ce aă avută şi s’aă dusă în Ţarigradă; eră bucatele ce a- 
vea le-aă trecută în ţera Muntenăscă, avendu-se bine cu domnul Munter:escă,

*) Au fostu; deru Ia veletu 7268 s’aâ rSsipitusă, de vreme că preosfinţia sea părintele 
Kirio Kiru lacovă proin Mitropolitul Moldaviel, au Începută a zidi mănăstirea Mitropoliei în 
locul el mai la vale, şi pentru aceea aă răsipito.— Adaosă de ună Anonimă.
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cum s’aii ^isil, mal susii, cu Constantinii Vodă Brâncovanul. Intr’acea vreme 
se tfimplase de aii veniţii solii din ţdra Muntenescă la Milnl Vodă, Toma Can- 
tacuziiio vel Spataru de la Constantină Vodă Brâncovanul domnul Muntenescă; 
şi apucându’lă aice vestea maziliei Iul Mihal Vodă, aă fugită de odată, la munţi 
la Hangu; căci pintre mazilie, de multe ori se facă zorbale de cel proşti; ce 
pe urmă eşindă aă mersă cu pace în ţăra sa.

Intr’acea vreme boierii carii nu evaă de casa Iul Antiohă Vodă, v6(;16ndă ma- 
ziliea Iul Mihal Vodă sosită aşa foră veste, şi foră de nici o pricină, rămase 
In mare grije, macaru că şi Antiohă Vodă în domniea d’ânteiă tuturoră aă fostă 
bună; nime nici o nevoie saă urgie de la dânsul n’aă avută; numai fiindu-le 
bună tuturoră Mihal Vodă ca ună domnă de ţeră, ce şi’lă alesăse el domnă de 
la P6rtă, cum s’aă pomenită mal susă, pre toţi îl avea în sciinţă din boieriea 
sea. Pe urmă domnindă numai ună ană şi giumatate, cu mare întristare era 
tuturoră, ne sciindă ce’l va mal împresura; nici ună lucru mal alesă nu cu
getă firea de câtă prieteşugul, nici agiutoră mal mare improtiva norocului, de 
câtă tocmala cea bună; şi nimica nu este mal cuviosă, de câtă a avea în ce 
răţlema supărai'ea. Insă de şi eraă întristaţi boierii, cum s’aă ţlisă mal susă, 
dără nime n’aă dosită, ce toţi aă asceptată, luându’l cu bine Bogdană Hat
manul, şi sciindă şi pre Antiohă Vodă ărăşl domnă de ţeră, toţi ’l-aă ascep- 
tată până aă venită în scaunul ţării. Numai Panaiotaki Postelnicul, au pribe
gită, sciindu-se greşită lui Antiohă Vodă, din domniea d’ânteiă, pentru ce ’l aă 
fostă pîrită la Portă; cândă s’aă mazilită Antiohă Vodă, şi luase domniea 
Constantină Duca Vodă. La a doa domnie apoi şl-aă făcută pace şi Panaio
taki Postelnicul.

CAP. XV.
Domniea a doa a luî Antiohu Vodă,

In anul 7214 Fevruarie 15 aă luată domniea Antiohă Vodă. Pre acele vremi 
era pace aşeţlată înte împăraţi, şi ţera nostră cu belşugă în totă roda; numai 
în ţăra Leşăscă erau multe zarve şi împărecherl pentru Craiul loră Sasul Av- 
gustă, carele vrendă să strice volniciea Leşiloru nu’lu primiau Le.şil să le mal 
fie Craiu. Pentru aceea LeşiI aă trasă pre Graiul Şveţjescă ostile Iul într’agiu- 
toră să' scoţă pre Sasă din Grăie şi din ţera loră, şi să’şl rădice el Craiu pre 
cine’şl voră alege. Sasul avea întru agiutoră pe Moskală, că şi LeşiI fiindă ro- 
coşiţl asupra Craiului cum s’au ţlisă, eraă împărechieţi: unii ţineaă cu Şvedul, 
alţii cu Moskalul, şi se făcuse multe oşti în ţera Leşăscă, şi Şveţll şi Moskall. 
Deci Şveijlil cu singură Craiul loră au gonită pre Sasul, pre Craiul Leşescă 
din ţăra Leşăscă, şi aă mersă Şveţlul cu ostl până în ţăra lui Avgustu Sasu 
în Sacsonia, şi multă avuţie au luată, fîră întorcăndu-se Şvedul din Sacsonia 
ărăşl în ţăra Leşăscă, multe bătălii aă avută cu Moskalil, luândă MoskalilorC 
multe cetăţi mari şi vestite cu multă avere. Ce pentru să nu îmulţimă povestea
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aice, se va scrie la rondul sSu la a doa domnie a lui Mihal Vodă. Aice An- 
tiohfi Vodă, domnindu cu pace, era bunii ţfirei şi boerimei, şi la judeţe direptu; 
numai era neîngăduitoru şi răstită grăia de multe ori la divanuri, şi busduga- 
nul apuca să dee în cei pre carii se mânia, şi era cu groză tuturora; numai 
îndată erăşi se întorcea.

Voinţa domnului iscălitură este, şi acesta vecinică. Domnul precum la tote 
este cinsteşu, aşa la cuventu ca mai cinsteşu se fie, nu numai cătră boieri, ce 
cătră toţi; câtu nime nici dintre boieri nici din cel mai proşti să nu’lu pdtă 
însămna în vr’o răutate, că nu se cade de acolo să se nască strâmbătăţi, de 
unde se născu giudecăţile.

Domnul într’uniî chipu să arate dreptatea, cum celui ce este punirea lângă 
sine, aşa celui ce vine din ţeră de departe; că mai bine este să’şi împarţă 
Domnul totă avuţia sa Ispravniciloru săi, de câtu giudecata sa să o făgădu- 
ăscă loru.

Domnul pururea să fie iubitoru adevărului, şi să se ferescă la vorove, să nu 
fie deşirată; că domnul la cuvântă nestătătoră, şi la făgăduinţă pentru slujbe cu 
credinţă îndoită, aşa prietenii îl voră uri şi’lă voră părăsi, cum neprietenii îlă voră 
batjocori. La petrecănil blândă şi la milă pentru slujbă să fie sirguitoră. Domnu
lui precum nu i se cade a grăi lucruri uşdre, aşa spre ascultarea celoră uşore 
să nu fie uşoră.

Nu într’altă chipă ce ca pre ciuma, depregiură sine giambaşil şi înbunătorii 
să’i isgonescă; că unii ca acei cu răutatea vieţii loră, oraşul voră turbura, şi 
cu îmbunăturile sele vestea şi numele Domnului voră astupa. De aceste nimă- 
rui cu bănată să nu fie, că pentru învăţătura şi aducerea aminte s’aă scrisă aice.

Antiohă Vodă întru acestă a doa domnie aă zidită mănăstirea Mira pre Mil- 
covă în munte, carea ântâiă era de lemnă durată de tată-săă Cantemiră Vo
dă, şi’i puse nume Mira; eră elu o aă zidită de pătră forte frumosă şi cu zidă 
înaltă împregiură.

In ţjilele acestui domnă, fiindu pace între împăraţi, cum s’aă ^isă, era şi ţă- 
rei îndemână; pre lesne îşi plătea nevoile ce eşeaă, şi era linisce între toţi. 
Nime.din boieri saă din alte capete nu eraă nici într’ună prepusă despre 
domnă, că era spre toţi cu bine, şi de multe ori pe la boieri mergea de mân
ca bucate. î Umai pre lordaki Rusetă Vornicul într’ună rondă ’l-aă închisă, 
pentru ună prepusă ce avea, şi eră ’l-aă slobo(,lită şi ’l-aă boierită cu Vor- 
niciea cea mare de ţera de giosă.

fîră la alu treile ană a domniei sele, viindu’i poroncă Impărătăscă să mărgă 
la cetatea Tighine pentru lucrul cetăţel unde era Saraskeră losufă Paşa, omă 
vestită la Impărăţiea Turciloră; şi au purcesă de după Pasci Antiohă Vodă la 
Tighină, şi împreunându-se cu Paşa s?aă apucată de lucru cu mare nevoinţâ 
şi sirguălă. Şi acolo îi veni maziliea şi lui Antiohă Vodă. Caută cu ce milă 
plătescă Turcii celora ce le slujescă, precum şi lui Antiohă Vodă. Elă aă mersă 
la lucrul cetăţei cu atâta nevoinţă, câtă şi singură elă cu mânele sele săpa cu 
harleţul la şanţul cetăţel, şi boierii lui toţi alăturea cu densul, şi suia Iută 
deasupra, pentru să îndemne ceî mai mici a lucra cu nevoinţă. Era acolo şi 
Imbrihorul împăratului venită să văŞă cum să lucrăză. Fost’aă omeni de lu-

Leatopiaeţele Tom. 3. 3
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cru şi de la domnul Muntenescil, şi Tătari mulţi acolo la acelfi lucru toţi să- 
pândii la şanţurile cetăţel; unde întemeindu cetatea s’au mutatil şi paşalîcul 
acolo, că până atuncea era la Baba peste Dunărea. Rău seinnu de bietul pă- 
mântă al nostru; apropiindu-se Turcul s’aă îmulţitu nevoile, piisteirea ţărel, 
flindu aprope ună Saraskeru ca acela. Ce se lucra în ţără, tote lua aminte 5 
încă şi câtă sumă de bani eşia din ţeră încă scia. pi-e totu anul; şi cu mare chiel- 
tuelă stătu ţSreî neputendu’lu geui cu câtă îl da; şi aşa au rămasă rană ne
vindecată în spatele bietei ţări cetatea Tighine.

Deci şi pre Antiohă Vodă de acolo aă venită de ’l-aă luată mazilă ună Agă 
Impărătescu; şi aă trimisă la Iaşi de ’şl-aă luată şi domna şi aă mersă in Ţa- 
rigradă, şi au venită domnă Mihaî Vodă cu a doa domnie în locul Iul An
tiohă Vodă.

Omenii Iul Mihaiă Vodă din Ţarigradă atunci viindă de olacă în Iaşi, prin- 
s’aă pre o sămă de boieri anume: pre Ilie Cantacuzino ce aă fostă Visternică 
mare la Antiohă Vodă şi pre Panaiotaki Postelnicul, Grecă de nămul lui, omă 
forte vestita la Porta Turcăscă, cândă era trimisă cu trebile ţărel, şi pre Va- 
sile Ciaurul, cumnată lui Antiohă Vodă, închiţ^ăndu’i la Seimeni să stee la 
pază până va veni Mihal Vodă în scaună. Insă pre Hie Cantacuzino cu mare 
groză din sornuă ’l-aă luată desbrăcată cu Bulucă-başl şi cu Seimeni, şi cu o 
slugă a lui lordaki Rusetă Vornicul anume Timuşă, şi aşa desbrăcată ’l-aă 
flusă la casa lui lordaki Vornicul, ţiindu’lă acolo cu Seimeni de pază pre la 
porţi.

Veţi! aice tirănial Se temea lordaki Vornicul că’lă voră scăpa omenii lui 
Mihai Vodă cu Seimeni, ce aă trimisă şi pre credinciosul săă pre Timuşă de 
’l-au prinsă. Acestă mulţămită aă arătată lordaki Vornicul cătră Hie Cantacu
zino, carele în (filele lui Constantină Duca Vodă, când luase a doa domnie, 
prinţjendă pre lordaki Vornicul, ’l-aă scosu Ilie Cantacuzino pre subt cum
pătă îmbrăcându’lă în haine proste, ’lă-aă trimisă în satul săă în munte la 
Hangu ascunsă ca să nu’lă cunoscă nime, şi de .acolo ’l-aă trecută în ţera Le- 
şăscă cu omenii săi petrecători, căutându’lă de o primejdie ca aceea ce i se 
gătisă; eră el cu acăstă mulţămită s’aă arătată spre facerea de binele lui. Deci 
şi Ilie aă şezută la pază până aă venită din ţăra Muntenescă fratele lui Mi
hal Vodă, şi ’l-aă slobozită. Sloboţjit’au şi pre Ciaurul; ăra pre Panaiotaki ’l-aă 
ţinută, până ’l-aă şi omorită în închisore la Seimeni.

Aice nu putemă trece cu tăcerea de lucrurile ţărei Ungurescl ce s’aă pii- 
lejită întru aceste vremi. După multe răsboe ce avea Turcul cu Nămţul, încă 
de cândă aă mersă Turcul cu oştile săle şi a acestoră . ţări până subt ceta
tea Beciului în anul 7191, precum aflâmă scrisă, şi după cum spună şi acei 
ce aă fostă cu Duca Vodă atnncea la Beciă şi cu Şerbană Vodă Cantacuzino 
domnul Muntenescă cu Vezirul Turcescă, Cara Mustafa Paşa, cu mulţime de 
oşti până subt cetatea Beciului, arţjendă şi robindă ţera Nemţescă după o- 
biceiul loră celă păgânescu. In cetatea Beciului era pre puţină dste Nemţescă, 
neavăndă grijă de venirea Turcului până acolo la scaunul împărăţiei Nămţu- 
lul; 6stea Nemţăscă din câtă aă fostă în cetate în Beciă, nu eşia afară să 
facă răsboiă cu Turcul, ce numai din cetate da din tunuri apărândă cetatea
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de năvala Tiu'cilorii, din 5 ţ,iile a lui Iulie până în ţ^i ântâiă a lui Septem
vrie. pi şi nopte nu încetau tunurile Turcului cum şi a Nemţului din cetate 
într’atâte ţ^ile, până aă sosita oştea Nemţescă de unde au fosta. Venit’ad în
tru agiutora şi Craiul Le.şesca lona Sobieţld cu oştile sîile Leşesc!; şi numai 
din răsboiul d’ânteia aa şi înfrânta pre Turca, luându-le într’aceeaşi ţji totă 
urdia; 4ră ddcă aa în să rata Turcii scoşi din urdia lora, nemică n’aa mai pu
tută Turcii, ce îndată aa fugita pre şlăhul lora cine cum putea mal de sîrgu, 
câta a doua (^i nu s’aa văţ^uta pre acolo Turca de poveste; numai cortui-ile 
lora întinse cumu îşi era totă urdia lorii, aşa staa până aa venita împăratul 
Nemţescă de aa văţjuta pre corturi câtă mulţime de Turci aa fostu. Şi s’aa 
umpluta Leşii şi Nemţii de avuţie şi de cai turcescl, şi de straie bune, pre
cum s’aa scrisa la Domniea Ducăl Vodă. După aceea în toţi anii avenda răs- 
boia Turcul Cvi Nămţul, tota la Nemţi rămânea isbânda cu agiutorul lui Dum- 
ne^ea, cu mare veste şi laudă Nemţilora, luânda de tota din puterea Turcilora 
multe cetăţi şi locuri, care de mulţi Sui le luase Turcii de la Craii Ungu
resc! : Buda, Ostrogonul, Timişvanil, Beligi'adul şi alte cetăţi multe, care pen
tru să nu îmulţima cu scrisorea nu le-ama pusa tote anume. Turcii înfrânţi 
de puterea Nemţului văţiendu-se, numai ce aa căutata a se pleca la pace; că 
cine lăcomesce să apuce cele străine, perde şi ale sele. Şi făcenda pace, dat’aa 
Turcii şi Cameniţa Leşilora, care era luată de Turca de’nainte vreme de la 
Leşi; şi aa rămasa la Nemţi ţera Ungurăscă cu totul; fără numai Timisva' 
rul şi Beligi’adul aa rămasa la Turci, carele în anii de acum şi acele le-aa luata 
Nemţii de la Turcu cu multă vărsare de sânge, precum se va scrie la ron
dul săa. Rămâinda dără totă ţera Ungurăscă cu cetăţile şi tote locurile Crăiei 
Unguresc!, subt stăpâniea Nemţului, aa aşeţjata Nemţi prin cetăţile acele după 
obiceiurile lora.

Nesuferita şi neplăcuta lucra era acesta Domnilora şi Nemeşilora acei ţări 
a rămâne subt stăpânirea Nemţului, carii nu subt stăpânie ci în robie li se 
părea a fi I Că fiinda de câţi va ani legaţi cu bira şi cu tocmele subt fmpă- 
răţiea Turcului, în mare bişuga şi sburdăciune petreceaa în ţăra lora, cânda 
ei pre a'urca în ţera lora nu’l vedeaa, ce şi birul ce era legata la Impărăţiea 
Turcului, ei singuri îl duceaa la vremea birului, de nime nici o asuprelă avendu- 
Şi adevărata cuvânta aa ^isa ăre-cine : volniciile cele mari deprindă a se în- 
torce în robii. Precum şi locuitorii ţărei Unguresc!, âmplânda Nemţii cetăţile 
lora cu oşteni, multe asuprele şi nevoi le făceaa boierilora, nemeşilora şi tu
turora ; pentru ce mal bucuroşi eraa Ungurii să se ve^lă subt Turci de câta 
subt stăpâniea Nămţului, precum fieşcine pentru volniciea sa nu se lasă a fi 
supusa de altul câta şl-ara putea. Agiuns’aa dără la Turca cu nădejde de a- 
giutora să se potă desbate de subt slăpâniea Nămţului, cum fieşcine că^enda 
în primejdie şi nenorocire alărgă la prietenii săi, saa pentru apărare, săa pen
tru mângâiere. Turcul dându-le bună nădejde de agiutora, el s’aU şi rocoşita 
asupra Nemţilora din cetăţi, şi rădicându’şi Craia pre Racoţi feciorul lui Georgi 
Racoţi celui bătrâna ce afi fosta Craia acolo, strins’aa adunătură de ţără, ca- 
tane şi altă pihotă multă, âmblânda oştiţi din loca în loca pre la cetăţi. Nemţii 
fiinda închişi prin cetăţi nimică nu le puteafi strica catanele lui Racoţi. Altă



oste Nemţ^scâ era eşiţi la 6ste avându răsboiil pre acele vremi cu Franţuzul.
Ce âmbla Racoţi cu acea adunătură a sa fără de nici o scădere Nemţilorii,
ce iarăşi ţăra loru stricându şi mâncându în câţi-va ani, neavendu cu cine face 
răsboiă. Eră viindu oştea Nemţ^scă asupra lui Racoţi, el n’au putută sta îm- 
protivă; ce aă dată dosă cu catanele şi cu strânsura lui, intrândă prin locuri 
grele, prin munţi, depăi*tându-se de âmpluse locurile acei ţări, de unde nime 
nu’i putea scote; până de la o vreme b samă de acei boieri Unguresci agiun- 
gându-se cu Nemţii, aă înşelată pre câte-va catane dându’i în mâna Nemţi- 
loră cu vicleşugă. Deci câţi n’aă perită acolo de Nemţi, ei s’aă dusă în ri
sipă cine încotro aă putută, ca vai de ei; unii din Domnii Unguresci aă ve
nită prin munţi cu casele loră aice în ţeră la nci; eră alţii aă eşită în ţera
Muntenescă până ’şi-aă făcută pace de la Nemţi, apoi s’aă dusă în ţera loră. 
Eră Racoţi aă fugită la Turci, unde ’l-aă primită cu cinste ca pre ună Craiă. 
Aşa aă fostă rbcoşirea Unguriloră cu#Racoţi împrotiva Nemţiloră.

Aice trebue să socotăscă cei mari ce stăpânescă norodele, avendă putere 
ca aceea de stăpânescă mulţime, şi nime a’i opri seă a’i învăţa nu potă; se 
cade singură acel puternică să’şi fie stăpână voiei săle şi deşceptată la tote 
trebile săle, ca să nu se supere norodul cu strâmbătate; că de multe ori multa 
răutate face pre cei supuşi de se rădică asupra celui ce’i stăpânesce; precum 
şi Ungurii nerăbdândă tirăniea Nemţiloră şi asuprăla ce le făceau, etă ce aă 
făcută, că erau mai bucuroşi să peră cu toţii să esă de subt ^ugul Nemţului. 
Ge în câţi-va ani bătându-se, nimică n’aă isprăvită, nici se cade a le da pri
cină, căci pentru pământul şi patria loră s’aă bătută, nevoindu-se pentru vol- 
niciea loră. Precum şi bieţii Moldoveni de multe ori agiungăndu-se cu Leşii 
ispitindu-se cum s’ară putea mântui de subt giugul şi robiea Turcului, vrăjma
şul legei creştinesci; ce fiindă slăbiţi de nevoile şi asuprelele păgânesci, ni
mică altă n’aă isprăvită, fără nume reă de haină şi de vicleană şi-aă agoni
sită, şi mai mare perire şi-aă făcută.

Antiohă Vodă aă domnită în a doa domnie doi ani şi giumătate şi ’l-aă 
mazilită de la cetatea Tighine, şi ’l-aă dusă la Ţarigradă cu totă casa lui cum 
s’aă ţlisă mai susă, fără de nici o scârbă sdă urgie de la Turci; şi în locul lui 
Antiohă Vodă aă venită Mihaiă Vodă Racoviţă cu a doa domnie.

CAP. XVI.
A doa domnie a luT Mihaiă Raeoviţă Vod.ă

Mihaiă Vodă prin singură ostenăla sa şi prin prietenii sei aă eşită domnă 
cu a doa Domnie în cursul aniloră 7215, toţi cu bucurie aşceptându’l, ştiindu’l 
domnă de ţeră, neavendă nime griji seă prepusuri. Cu toţii aă eşită înainte 
cu multă alaiă şi glotă mare de boierime şi de alte capitenii şi slujitori. Nu
mai Rie Cantacuzino Visternicul aă pribegită în, ţâra Muntenescă, . apoi fă'- 
cându’şi pace prin solii Domnului Muntenescă aă venită şi el în ţeră, şi nu
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s’au zăbovită ci erăşi s’au dusă în ţera Muntenescă cu totă casa Iul, avândă 
a face ţi nuntă, dându’şi o fată ce avea după Ştefană Beizade feciorul Brân- 
co vanul UI domnului Muntenescă. Mers’aă de aice şi boieri Moldovenescl o- 
ronduiţl de nuntă, şi solă trimisă de Mihaiă Vodă cu daruri după obiceiul a- 
cestoru ţări. fîră după ce aă nuntită în Bucuresci, alţi boieri s’aă întorsă în 
ţeră; eră Ilie Cantacuzino acolo aă rămasă, aţiţându-se vrajbă între domnul 
Muntenesc şi între Mihaiă Vodă; şi dintru atâta prieteşugă ce aveaă amân
doi, s’aă făcută neprieteni şi vrăjmaşi unul asupra altuia. Şi de mirată lucru, 
că Domnul Muntenescă era îndestulată şi vestită de avută, câtă cu banii lui 
isprăvia ce’I era voia de la Porta Turcescă; numai pre acea vreme era Veziiii 
Ali-Paşa forte prietenă bună lui Mihaiă Vodă; şi câtă chieltuia Băsărabă Vodd 
domnul Muntenescă, nimica asupra lui Mihaiă Vodă nu putea isprăvi; ce în- 
zădară îşi cheltuia banii, şi agiungea pre la toţi Paşii, dându-le bani să fie 
întru agiutoră să mazilescă pre Mihaiă Vodă.

Mihaiă Vodă încă nu dormia, ce’şl căuta trebile lui, păzindu-se ca de ună 
vrăjmaşă. Sferjile şi vrajbele celoră mai mari de multe ori se descarcă în spe
tele cejoră mici; şi totă răutatea cade peste cei supuşi şi nevinovaţi. Ce voră 
da semă acei ce începă răutăţile, vărsându-şi mânia loră asupra celoră ne
vinovaţi ; că domnul Muntenescă so nevoia să mazilescă pre Mihaiă Vodă cum 
s’aă ijisă, care nu trebuia altă stingere şi nevoie într’aceste ţări, de câtă a- 
desele schimbări a domniloră, de unde multă nevoie şi greutate aă avută ţera 
Moldovei de Brâncovanul domnul Muntenescă, agiutorândă cu banii lui pre 
o samă de domni mazili ce erau la Ţarigrad, care prea lesne isprăviaă lucru
rile loră de la Portă şi le daă domniea ţărel; eră după ce se aşeţja domnul 
acela în scaunul ţărei şi nu vrea să plinescă toţe poftele lui, îndată îl lepădaă 
pre aceja şi se apucaă de altul, ori care era mazil în Ţarigrad. Şi aşa nici o-. 
dată ţera nostră nu avea odihnă de răul Brâncovanulul Domnului Muntenescă; 
că precum este deprinsă firea Moldoveniloră grabnică la lucruri noi, numai 
câtă li se părea cevaşi boieriloră Moldoveni spre Domnul loră, se şi duceaă în 
pribegie în ţera Muntenescă, la Brâncovanul Domnul Muntenescă, şi se sculaă 
cu pîră asupra Domnului loră, făcendă arzuri la Porta Turcescă; carele totă 
cu mylocul Brâncovanului pin prietenii lui se purtaă şi se isprăviaă. Care âm- 
blete a boieriloră fără cale şi nesocotite eraă; nesocotindă ei că totă spre că
derea şi spre slăbiciunea ţărei eraă tote rocoşiturile loră acele asupra Domnu
lui loră.

Scos’aă Mihaiă Vodă întru acestă a doa domnie desetină de stupi: să dea 
şi boierii mari şi mici, şi mănăstirile, şi episcopii ca şi ţăranii, care obiceiă 
nici odată n’aă mai fostă. Cu urîtă aă căzută acestă lucru tuturoră boieriloră, 
făcendu-se obiceiă uoă, şi peste voia. tuturoră pămenteniloră;, că totă agoni
sita acestui pămentă, stupii simtă, şi cu acestii îşi plătescă boierii şi mănăs
tirile birurile, şi îşi ţină casele; deră cu desetină ce aă scosă Mihaiă Vodă 
multe case de boieri şi mănăstiri aă sărăcită- Precum nici ună omă fără gre- 
şelă saă pricină nu rămâne, aşu şi lui Mihaiă Vodă îi dămă.pricină că peste 
voiea tuturoră aă făcută acesta obiceiă ce n’aă mai fostă nici odată.

Pre .acele vremi ce domnia Mihaiă Vodă aice în ţeră, aveaă răsboiu mare
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Moscalii cu Şveţlil în ţ6ra Leşescâ, cum s’aâ ţlistl mal susii, fiindu agiunşi o 
semă. (le Domni LeşescI cu Craiul Şvedulul'; ’l-aii traşii cu oştile lui în ţdra 
lorii, fîră alţi Domni LeşescI ce ţineaii cu Craiul lorii Augustii Sasul, eraii a- 
giunşl la agiutorul Moskaluluî, unde şi oştea moskicescă s’aii tămpinatii cu Şve- 
dul, nu cu singurii împăratul ci cu unii geiieral cu oste, că împăratul nu mer
gea cu oştea. Şi deapururea biruiaii ŞveJiI pre Moskall, câtfl de la o vreme 
nici se mal puteafl lipi MoskaliI la bătălii, să stea înaintea Şvedulul; că ori 
unde sit vra tămpina podghîazurile, şeii loviail oştile, totii Şve^il rămâneaii cu is* 
banda. Luat-aii Şvedul Pomerania, Riga şi alte cetăţi mari şi vestite, trăgen- 
du-se până în Qptă ani umbletele lui prin ţera Leşescă, până la răsboiul cel 
mare de subt Poltava.

Atuncea şi Mazepa Hatmanul Căzâcescti, omu şi capii a totă ţăra Căzăcăscă, 
vrăndă să viclenăscă pe Moskalii de la carele avea milă şi cinste, s’aii agiunsu 
cu Craiul Şvedulul, făgăduindu-se să i se închine cu totă oştea Căzăcăscă ce 
avea în săma Iul; şi împreunându-se să bată pre Moskall, şi fugindu Mazepa 
cu o semă de Căzacl la Şvedu, s’au încbinatu. Moskalul încă stringăndu-şl oştile 
au începută a se clăti cu meşteşugu subţire, trăgendu-şl oştile de prin ţăra 
Leşăscă către locurile săle, cu care clătire a sa să facă pre Şveţll să se ia după 
densul, căutându-şl locu şi prilejă cum i-aru putea sminti pre Şveţţl. Atunce 
Şvedul necunoscăndu meşteşugul Moskaluluî, socotindu că Moskalul de frica pu- 
terel luî a“i datu dosu şi fuge, avăndu Şvedul şi pre Mazepa Hatmanul Căză- 
cescil îndemnătoru, şi adeverindu’I că se vorft rădica totă Căzăcimea în agiu
torul Crai '.lul; sumeţu Şvedul cu neînfrânte oştile săle, s’au depărtată de lo- 
cm’ile ţărel LeşescI mergăudă după oştile Moskului; ără Moskalii pre unde mer- 
geaă totă daă focă ardeadă şi pâne şi nutreţe câtă nu lăsaă nimică să rămâie în 
urma loră. Pentru aceea era mare nevoie Şvediloră mergăndu în urma oşti- 
loră moskicescl, unde nice bucate nice hrană de cai nu găşiaă ; şi ori încotro 
să vreaă abate Şveţliî totă arsă şi stricată, era. Pre unde îndelungăndu-se vre
mea unu ană şi mal bine, pm'tându-i Moskalii din locă în locă pre Şveţll, şl-aă 
alesă locu de bitae subt Poltava, şi tăbărâudu-se Moskalul acolo ’şi-aă în
temeiată tabăra cu şanţuri şi cu tunuri pe de tote păi-ţile. Aprope de tabăra 
Moskului au tăbărită şi Şvedul; şi au dată parola precum este tocmăla oşti- 
loră temeinice de’şl pună di de bătaie, ără nu fără de veste şi cu înşelăciune. 
Pus’aă şi ei legături până în trei dile să aibă pace unii cu alţii, şi să se gă- 
tăscă, ără a triea di să se lovăscă, să facă răsboiă făţişă. Deci până a triea 
di, mergeaă Generalii Moskicescl la acei ŞvedescI de voroviaă şi se împreunaă; 
că aşa le este obiceiul; forte cu socotălă li’i bătaea loră, şi cu frumosă orăn- 
duălă, avăndă totă ună meşterşugă şi unii şi alţii la răsboiul loră.

Şvedil vrendă să viclenăscă pre Moskall nu aă ţinută de parola ce ’şl aă 
dată, ce sirguindă cu oştile săle aă dată în trimbiţă şi în dobe, semnă şi oş- 
tiloră săle, câudă eraă trei căsurî până la dhiă; şi aă năvălită cu mare pu
terea loră la şanţurile Moskaliloră, unde aă ruptă ună şanţă şi al doele cu 
multă vărsare de sâuge. Deci şi Moskalii tredindu-se ca din somnă, îndată stă- 
tură viteje.rce, dândă focă ueruptă din tunuri, câtă ămplură şanţurile de tru
purile Şvediloră ce năvălise, şi’I împinsere de la şanţuri, şi stătu ună răsboiă
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mare şi groznicu, câtu se cutremui'a locul, faţă la faţă., şi mulţî aii peritu de 
âmbe părţile, stâudii şi Moskaliî şi Şveţlil vitejesce. Fost’au la acela resboiu şi 
mulţi din Moldoveni, unii ia Şvei;li, alţii la Moskali, carii după risipi; răsbo- 
iului au venita aice în ţără la Mibai Vodă de’i spunea pre amăruntu de res- 
boiul lord, precum au fostu. Singuru Craiul Şverlescu în fruntea pedestrimel 
sele, în pătaşcă, că era răuitu de mai înainte într’unu picioru din cetatea Pol- 
tava, şi din pătaşcă îndemna pre ai seî dându-le inimă de vetejie; şi înce- 
pusă a-’i înfrîn'ge pre Moskali de o dată, până in polcurile împăratului. Atunce 
stându tare Moskalii,-îndată au înfrânţii pre Şve^i, şi spărgendu’î, aii daţii dosii 
Şve^lii a fugi, eră Moskaliî a’î tăia şi a’î giunghia din spăngi fără de milă; 
şi au peritu Şve^li mulţî fără semă, câtu şi Craiul loru pucinu de n’au pe
ritu ; ce ’l-au rătuitu dărăbauţiî lui, apărâudii’l câtva locu, plecândfi fuga, 
până s’au depărtată de tabăra Moskaliloru. Şi scăpându el diutr’aceltî feredeu, 
îndată au trimesu pre unu generalii al seu la Moskali, ca, să fie gata a doa 
(Ji de răsboiu. Moskalul au crei,lutu şi s’au strinsu la tabăra sa; eră Şvedul 
ca mai degrabă au plecată a fugi cu vr’o şesespre^lece mii de Şveţji cu den
sul, căţlendu la Nipru să trecă spre Crîmă; şi au apucată de au trecută Cra
iul cu o semă de Şveţji. firă Moskaliî din urmă ajungendu pre Şve^lî, acolo 
pre locă s’aă închinată 12,000 de Şveţ^i; eră Craiul aă fugită spre Vozia, ce
tate Turcescă cu multă frică; şi gonindu’î Moskaliî ’î-aă mai ajunsă la apa Bu
hului, şi aă mai peritu şi acolo căţi-va Şve^li. Fră Craiul aă scăpată şi peste 
Buhă cu 1500 Şve^lî, şi intrândă în cetate aă scăpată cu ţjile la rJ'urcî; eră 
oştea lui cea vestită şi neînfrântă şi in tote ţerile lăudată de vitejia loră, 
aă perită cu totul.

Pre Craiul ’l-aă primită Turcul cu mare cinste, şi ’l-aă dusă la împărăţie, 
dându’I taină şi nafaca şi bani câţi îi trebuiaă. Deci bătândă Moskalul pre Şvedă 
s’aă îngrijetă Turcul, că n’aă zăbovită vremea, ce aă stricată pacea între Mos- 
kală şi între Turcă. Trecendă şi nisce Şveţli aice în ţeră de cei ce scăpasă 
din răsboiă, aă venită şi ună căpitană cu o semă de Moskali din ţera Leşăscă 
la Cernăuţi, şi aă luată de grumazi pre acel Şve^i. Moskaliî încă aă ernată 
în ţera Leşescă.

Alune ea ’şi aă găsită vreme şi Brâncovanul domnul Muntenescă de aă pî- 
rită pre Mihal Vodă la împărăţie^ precum s’aă hainită şi s’aă ajunsă cu Mos- 
kalii, şi va să fugă cu boierii sei şi cu totă casa lui la Moskali, să se închine 
el şi ţera totă la Moskală. Are obiceiă Turcul a nu le crede lesne aceste, cum 
n’aă creţlută de odată nici pentru Mihaî Vodă, căci era prietină bună cu Ve- 
zirul cine era atunce Ali-Paşa. Deră n’aă lăsată locă Brâncovanul domnul Mun
tenescă să nu ajungă cu pîră şi cu harzurl pre la toţi Paşii, că este haină dom
nul Moldovei; şi mai cu deadiusul ’şl aă luată soţie pre lusuf-Paşa ce era 
Saraskeră la Tighină, care şi acela aă scrisă la Portă păgânul, cum că ade
vărată este haină Mihai Vodă din Moldova, şi se gătesce să fugă la Moskali, 
şi de nu voră trimete îngrabă să’lă prindă nu’l voră apuca. Atunce aă tri- 
mesă fermană de la împărăţie la păgânul lusuf-Paşa să trimită dste de Ti- 
ghine să prinţjă pre Mihai Vodă să’l ducă în Ţarigradă; şi cum iaă sosită, 
îndată au răpe^itu aice Paşa de Tighine 500 de Turci cu ună Agă împărătescă,
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şi au luaţii pe Mihaî Vodă cu totă casa lui, cu mare groză; şi ducendu’l drepţii 
la Tighine cu mare pază, acolo băgându’l In cetate cu totii ce aii avută, aă 
pusu Enicerl vartă de’l păzeau, şi au trimesu paşa pre Teftedarul luî şi cu Aga 
cel împfirătescu şi ’i-au scrisă totă ce aă avută prin carele luî până într’ună 
capă de aţă, şi bani ce aă găsită, şi de acolo ’l-aă pornită la Ţarigradă.

Decă aă sosită în Ţarigradă ’l-aă închisă în Edicula cu totă casa lui. Eră 
n’aă trecută multă vreme, şi că^endă altă Veziră, îndată ’l-aă sloboi^ită din 
incbisore, şi ce’i luase bani la visteriea împărătpscă i-aă dată toţi înapoi. Pre 
urmă eşindă Mihai Vodă din totă greul, ce aă făcută şi elă Brâncovanului, vom 
arăta înainte la rondul seu.

Domnit’aă Mihai Vodă întru acestă domnie trei ani şi jumătate, şi mazilin- 
duse, aă venită Domnă în locul lui Mihai Vodă, Nicolal Mavrocordată.

CAP. XVII.
Domniea luT Nicolaî Vodă Mavroqordatu, la anul 7218.

După a doa domnie a lui Mihai Vodă, aă venită Domnă ţării Nicolaî Vodă 
feciorul lui Alecsandru Mavrocordată Dragomanului Impărătescă. Acestă Alecsan- 
dru terzimanul împărătescă, tatăl luî Nicclaî Vodă, cândă s’aă făcută pace între 
Turci şi între Nemţi, aă fostă şi el cu solul Turcescă cu Ibraim-Paşa la Carlo- 
viţă, unde s’aă adunată solii de prin tote crăiile pentru legătuidle păcii, de era tăl- 
maciă; şi întorcându-se din soliea aceea, fiind omă de trăbă, ’laă întrebat împăratu ce 
ar pofti el de la împărăţie să’i dăruescă; căci prin miţjilocul lui s’aă aşeţlatu 
multe ti'ebi a împărăţiei, ce aă avută cu Nemţii. Ce el ca ună omă bătrână 
aă poftită să se odihnescă, eră în locul lui să facă dragomană pre Nicolaî 
fiiul seă. Deci fiindă îh locul tătâne-seu dragomană la Porta Impărătăscă, pre 
lesne ’şi-aă scosă domniea ţărei, dândă şi câtă-va sumă de bani; că precum 
fiesce cine de cinste nu se satură, aşa şi Nicolaî Vodă fiindă îndemnată şi de 
omenii seî Greci Ţărigrădeni, carii suntă deprinşi cu toţi Domnii a veni în ţe- 
ră se se desfăteţle unii pentru agonisita, alţii pentru îmbunăturile, aă lăsată 
terzimăniea Porţei împărătesei, şi aă luată domniea ţărei cu multă cheltuelă 
şi mândrie grecescă. Luatu’şi-aă şi dste. Şerbi, Arnăuţi, de i-aă adusă cu sine, 
şi aă venită nu ca ună Domnă, ce ca ună leă, asupra tuturoră. Eşit’aă bo
ierii înainte la Galaţi; deră nici cu ochii asupra loră nu căuta, necum să gră- 
escă cu denşii, saă să mai întrebe pre cineva vre ună cuvântă.

Atunce şi llie Cantacuzino Visternicul, viindă din ţera Muntenescă aă eşîtă 
înaintea lui Nicolaî Vodă peste Dunărea. Era acestă boieră în mare cinste la 
Nicolai Vodă, că numai cu dânsul grăia Nicolaî Vodă din toţi boierii pămân
teni ce eraă. Pre alţii nici în casă nu’I primia; mai multă este de socotită că 
nu pentru voia lui, ce pentru voia Brâncovănc1 li domnului Muntenescă li fă
cea acea cinste, că ’i-aă fostă scrisă încă la Ţarigradă, cum aă luată domniea.

Boierii şi ţâra, dăcă au văţlută sălbătăciea - şi ihândi’iea lui Nicolai Vodă,
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s’aii spăimântatii cu toţiî; câtu nime nu se mal ţinea cu (Jile, vă^lendu’l domnft 
străinu; limbă Românescă nesciindu totu cu tălmaciu grăia. Cu mulţime de 
Greci au veniţii, câtu rămăsese feneriul pustiu tn Ţarigradu, câtii numai muie
rile lorii rămăsese; eră Grecii, âmbM multă până dai de vre unul acolo, firă 
aice, sosindu ămplut’au curtea domnescă, prin tote odăile, şi prin tergu pre 
la gazde.

Nicolal Vodă sosindu în Iaşi, la scaunul domniei, au pusu boieri mari pre 
unii şi din pământeni; ce numai căci se numiau boieri, dără nici o cinste nu 
aveau; nici în casă la domnu nu intrau, înăcaru ce trebă ară fi avendă, până 
nu’şl luau răspunsă pre vre ună Grecă, seu când îl chiăma pre toţi cu vre o 
trăbă. Cum şi banii ce se stringeaă din ţără, totă la mâna Greciloră se strin- 
geaă, ără nu la visteriea ţărel. Pus’aă îndată bani mulţi pre boieri de aă dată 
împrumută, cu zapcil stringătorl de bani Greci; şi îndată ’şi-aă arătată gân
dul lui ce’l avea pre boieri, că fără de nici o pricină aă închisă pre trei bo
ieri mari la Seimeni, cu mare pază, anume: pre lordaki Rusetă Vornicul, pre 
Ilie Catargiul Visternicul şi pre Sturza Vornicul, fără de nici o dreptate săă 
giudecată; fără numai ce i-au luată Seimenii pre acel trei boieri şi i-aă 
închisă, câtă toţi se spălmântară că’i ducă să’l omore; şi nici unul nu se 
mal ţinea cu ^ile, ce toţi aşceptaă din cesă în cesă, ce urgie le-ară veni a- 
supră, şi nici a vorovi în curte unul cu altul nu cutezaă boierii, seă să mărgă 
unul la altul la gazdă, într’atâta pază şi prepusuri ce era. De la boierii ce 
i-aă închisă aă cerşută ţjece pungi de bani, Catargiulul şi Sturzel, şi cu mare 
groză şi strinsore; până n’aă dată banii nu i-aă slobo(ţită, însă cu chizăşie i-aă 
sloboţ^ită pentru să nu lipsescă din ţeră. fîră Iul lordaki Vornicul, i-aă luată 
trel-(Jecl de pungi de bani, şi totă închisă ’l-aă ţinută cu mare pază până îi 
veni maziliea Iul.

Forte era straşnică şi răpită la mânie, ca să se cutremure toţi. Uşa Iul era 
închisă, totă pentru mândrie grecăseă ce o avea; urită şi neplăcută era tutu- 
roră Nicolal Vodă; şi de ară fi mai domnită, totă boierimea se rădica să fu
gă din ţeră, şi să mergă să facă jalobă la împărăţie. Ce numai norocirea bo- 
ieriloră şi a ţărel, i-aă venită maziliea fără veste, ne plinindă nici ună ană în 
domnie.

Aşa Dumne^eă cărtă câte odată totă pentru ca să nu se prea volnicăscă ni
me ; că nu de puţină certare aă fostă acestă domnă pământului nostru, că ne 
îmblânţlită, şi străină de firea moldovenăscă era. Că până la o vreme boierii 
nu se mal săturaă de domni; unii cu ună domnă trăgeau, alţii pre altă domnă 
să rădice din cel mazili ămblaă. Ce etă Nicolal Vodă peste nădejdea loră, şi 
nepoftită de nime aă venită domnă, şi i-aă săturată pre toţi; că şi ţărani- 
loră aă fostă dată voie de se rădicaă cu pîră asupra boieriloră, de nici îl bă
ga în samă. In divană suduiaă mojicii pre boieri, şi cum eşiaă la divană de se 
j ăluia ună ţărână pre ună boier ă, îndată da pre boier ă Înmâna ţăranului, fără 
de nici o giudecată seă dreptate. Cai’a de ară fi făcută acăsta cu vre o drep
tate, .etă că s’ară căde a’lă lăuda, şi a’lă numi că era dreptă giudecătorăi 
neveghindă nimărul voie, arătândă dreptatea tuturoră cum se cade ca unul
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domnii; ddră acesta o făcea el, numai totu ca să defaime şi să nişineze ne- 
mul boierescii, mirându-se ce ară maî face, să maî îngrozăscă pre boieri.

Avea şi sfetnică pe lungă sine o arătare de grecu anume Spaiidoni, unu 
omă uritu podăgriosă, carele şi de mal înainte în ţ^lele altoru domni, aă şe- 
ţjută totă aice în ţeră; unu blestemată şi de nimică, fără de nici o meserie; 
num i câtă îşi ţinea capul cu minciunile şi cu milosteniile ce’l dau; dără după 
ce Încăpuse la cinste mare la Nicohl Vodă, fiindu’l şi nemă de tote, el aă 
fostă sfătuindă pre Nicolal Vodă, şi pre sfatulă Iul âmbla Nicolaf Vodă. Ţera 
era îngreuiată cu dările ce scotea Nicolal Vodă, şi era mare greă d'e olăcăriile 
Craiului Şveţlescu, fiindă scăpată la Turcă din bătaia Moskulul; âmbla omenii' 
Inl spre ţăra Leşăscă, şi spre ţera Ungurescă. Deapururea eraă şi aice în Iaşi 
câţl-va Şvezl, şi oste leşescă de a Iul staroste Haliţki, ce erau şi acela pri- 
bagu la Turci, unde era şi Craiul şve^escu; că totu la unu sfată erau cu den
sul, de erna aice în ţără acea oste prin sate cu multă supărare şi cheltuălă 
ţărel.

N’aă zăbovită lucrurile aceste cu priimirea Turcului pre Şvedă, că aă stricată 
pacea între Moskală cu Turcul; căci la legăturile loră cele de pace era tocmălă să 
nu priimăscă unul pe neprietinul altuia în ţările săle, nici să’l dea agiutoră de oşti. 
Deci Moskalil aă începută tare a se găti de oste să vie asupra Turcului, şi s’aă 
clătită cu oştile săle spre margine prin ţera Leşescă.

Atunce Turcul aă chiămată pre Hanul Tătărescă la muşăverea, adecă la sfatăi 
fiindă în mare grijă Turcul, auţjindă de gătirea Moskalului. Lră cu chiămarea 
Hanului la Portă, aflândă vreme Dimitraşco Beizade feciorul Iul Cantemiră 
Vodă, aă agiunsă la Hanulpent.ru domniea ţărel, şi prea lesne ’l-aă isprăvită; 
că aă ijisă Hanul, de vreme ce acum este de oste, trebuie schimbată domnul 
din Moldova Nicolal Vodă la aceste vremi, că nu’l harnică de domnie, fiindă 
grecă, precum şi adevără aă gi-ăită. Şi îndată aă îmbrăcată pe Dimitraşco fe
ciorul Iul Cantemiră Vodă cu caftană de • domniea ţărel, cu mijlocul Hanului, 
şi aă mazilită pre Nicolal Vodă. Dimitraşco Vodă îndată aă răpe(jită dmenil 
sel cu ună.Agă Impărătescă înainte aice în ţără, şi aă mazilită pre Nicolal 
Vodă, pomindu’l la Ţarigradă spre moşiea Inl.

Nici în gândă nu era Iul Nicolal Vodă de mazilie aşa de grabă şi fără veste, 
că nici ună ană nu plinise la Domnie; şi prilejindu-se la divană întru o ţii, nu
mai cum sosi o slugă a Iul Dimitraşco Vodă înainte, şi aă descălecată tocma 
la uşa unul beciă ce este la capul scărel, cel despre casele domnel în ograda 
curţel domnescl, unde era închisă lordaki Rusetă Vornicul; şi îndată aă stri
cată uşa şi ’l-aă scosă fără veste nimărul. Care îndată s’aă cunoscută lucrul 
şi mazilia, şi alergară Grecii decâ văţlură aşa la divană de şoptiră Iul Nicolal 
Vodă, şi rădicendu-se degrabă de la divană aă mersă acasă. Atunce b.oieril 
toţi aă mulţămită Iul Dumneţleă că ’l-aă rădicată de-asuprăle, părându-le bine tutu- 
roră. Nicolal Vodă rămase în mare grijă să nu se rădice Moldovenii asupra Iul să 
facă zarvă, şi mal multă se temea pentru Grecii Iul că’l voră opri şi nu’l voră 
dăsa în pace; numai scriea Dimitraşco Vodă să nu se atingă nime de Nicolal 
Vodă, nici de oinenil Iul.

Grecii lui Nicolal Vodă s’aă vlrită toţi pin casele domnescl, şi nici unul a-
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fără nu cuteza să ăsă; ără acea poghibală spurcată Spandoni, sfetnicul lui Ni- 
colaî Vodă, s’aii îmbrăcată muieresce cu tarpuză In capă, cum portă mujerile 
grece, şi aă intrată într’ună rădvană cu domna, într’ună locă cu muierile pen
tru să nu’l cunoscă nime, pre carele cu ochii mei ’l-amă privită, arătându’l 
altă Grecă. Şi aşa aă eşită din Iaşi cu acea cinste acel Grecă cinstită, şi 
sfetnică ce era; că într’altă chipă de ară fi eşită la ivală, alesă acela, pre locă 
îl vraă fi omorită dinaintea lui Nicolai Vodă fără de nici o frică. Aşa s’aă mân
tuită ţăra şi boierii de Nicolai Vodă şi de Grecii lui; şi aă domnită ţjece luni; 
şi viindă Domnă ţărei Dimitraşco Vodă Cantemiră, şi acesta mai mare perire 
şi robie aă făcută ţărei, precum se va scrie pe rondă.

CAP. XVIIL
Domniea lui Dimitraşco Cantemiru Vodă în 7219.

Luândă Dimitraşco Vodă domniea ţărei, cu mijlocul Hanului de Crîmă, şi 
fiindă vremile tulburate de oste, că Moskalii erau oştiţi numai să vie asupra 
Turcului prin ţăra Leşăscă, n’aă zăbovită nici Dimitraşco Vodă în Ţarigradă, 
ce cu menzilă Impărătescă aă venită mai de grabă fără glotă, fără de nici o 
mândrie. Domna şi cuconii ’şi-aă lăsată în Ţarigradă, şi mai pre urmă ’i-aă ve
nită şi domna în ţără. Decă se aşe^ă Dimitraşco Vodă în domnie, s’aă arătată 
cătră toţi cu dragoste şi cu blândeţe, şi pre toţi boierii îi ţinea la cinste, şi 
ţăra nu o aă supărată cu bani, ce prea uşoru aă lăsată pre săraci ca să se 
potă plăti mai lesne, căci acum şi lucrul se îngroşia cu Moskalii; şi omenii 
începuse a se sămeţi cu nădejde că’i va mântui Dumneijieă din mâna vrăjma
şului legii crescinesci; turcul.

Intr’acăstă vară aă mai venită câte-va stăguri leşescl, Lipcani şi’ Căzaci 
fără de Şvetlii ce ernaă aice a craiului şve^escă, carii se ţineaă totă de craiul 
Şve^ului, şi de staroste Haliţki. Domnă mare era acestă Haliţki la Leşi şi a- 
vută. Deci viindă acea ăste ărăşi aice tn ţără, s’aă aşezată la ţinutul 
Cârligăturei pe valea Cogăsca, avendă fermană de la împărăţie, să şedă aice 
Şl să le dămă taină de la noi, carii neîndestulându-se cu câtă le era orân
duită din ţără, âmblaă jăcuindă, şi făţişă şi furişi, cumu’I rondul aceloră felă de 
omeni. Şi pe lungă acei ce eraă sub stăgurile acele, aă mai venită adunătură 
de a loră să mănânce şi să strice prin ţără. Deci vă^ăndă Dimitraşco Vodă 
atâte jalobe ce’i veniaă de la omeni pentru acei Leşi, Lipcani, şi altă adună
tură de a loră, aă pusă slujitori de ai sei călăraşi pe la drumuri despre câmpă 
de pază, şi pre caiu îi aflaă afară din obuzul lor pentru jocul lor, îi băteaă gonindu’I 
până îl băgaă în obuzul loră. £ră viind vreme de ărnă, nu le-aă orânduită sate saă 
târguri să’I Jjrănăscă pentru să nu fie slobozi a jăcui pin ţără, ce ’i-aă băgată 
pre toţi în tărgă în Iaşi, despre Păcurari, pe la gazdă, dându-le tainul ce era 
orânduită; şi ără pentru să nu facă nebunii pin tărgă, aă pusă Seimeni de 
pază pre uliţă, şi nu’i lăsa In voia loră. Şi aşa aă ernată ei până In postul,
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cel mare, apoi venindu-le poroncă s’au gătitu şi aii mersu de s’aii împreunată 
cu Tătarii, şi s’au dusă în ţera Căzăc^scă spre Kievă, de aă prădată şi aă 
robită, şi s’aă întorsă Tătarii cu duiumu şi cu robi mulţi foră de nici o pa
gubă.

Mare bucurie era .acestoră ţări şi a, toţi creştinii de venirea Moskulul, cum şi 
domnul Muntenesc Constantin Brâncovanul de apururea trimetea omenii săi la îm
păratul Moşjculul, îndemnându’l. să se rădice cu oşti asupra Turcului, şi’l făgă
duise că’l va da şi zaheră câtă i-ară trebui de hrana oştei. Dimitraşco Vodă 
încă aă trimisă pre ună boieră credinciosă al săă anume Ştefană Luculenco 
Visternicul la împăratul Moskulul cu cărţi de la. sine, şi de la ţeră, închinân- 
du-i-se cu totă ţăra, şi s’au întorsă acel boieră cu multe daruri de la împă
ratul.

Turcul luândă veste de venirea Moskulul asupră’l, era în mare grijă, sciindă 
că Moskalul aă bătută şi pre Şvedn, o crăie tare şi neinfrântă de nime până 
atunce ce ’l-aă bătută Moskalul. îndată s’aă gătită cu mulţime de oşti 400,000 
de Turci călărime şi pedestrime numai de răsboiă, fără Tătărime, şi fără altă 
adunătură, şi gătindă podă mereu peste Dunărea unde aă sosită şi Vezirul 
cu oştile la podă aşc^ptându pre Moskal; eră Moskalul viindă prin ţăra Le- 
şăscă, s’aă pogorită pre Nistru in giosă până dreptă Soroca, şi era cuvântul să 
mărgă Moskalul totă pre Nistru în giosă până la cetatea Tighine, şi de acolo 
la Dunărea, Ce le-aă stricată sfatul Domnul Muntenescu şi Dimitraşco Vodă, 
că i-aă îndemnată de aă trecută Nistrul pre la Soroca şi aă venită dreptă la 
Prutii, adeverinjdu-se că voră face şi el câte-va mii de pste călăreţi, şi cum 
că pe Prutu le este mai îndemână să se pogore, şi mal bine pentra hrana 
oştei; ce s’aă greşită în sfatul loră, căci n’aă lăsatu pre Moskal să se fie po- 
goritu pre Nistru ce ’l-aă adusă la Prută, că era într’acea vară săcetă mare 
şi'lăcustă multă aice în ţară, câtă nici erbă nici apă n’aă găsită din Nistru 
până în Prutu. Oştea era grea, pedestrime şi călărime ca Ia 80,000 de toţi.

Până* a şosi tabăra hă Şeremetă Feldmarşalul la Prută, aă venită aice în 
Iaşi ună general anume Cropotă cu câţlT,va Moscali călărime de aă apucată 
Iaşii şi pre Dimitraşco Vodă. Turcii neguţitorl din Iaşi nici cum nesocotindă 
că se va haini Dimitraşco Vodă, şedeaă în Getăţuie în mănăstire închişi îm
preună cu Dimitraşco Vodă; eră dacă aă luată veste de acelu general aă 
fugită o samă, pre carii i-aă agiunsu gonaşil Iul Dimitraşco Vodă; eră pre 
unii 1-aă apucată în tergu şi l-au. prinsă, pre alţii i-aă omorită luându-le totă 
ce aă avută. Fră sosindii oştea la Prută, aă mersă şi Dimitraşco Vodă de 
s’aă împreunată cu Şeremetă Feldmarşalul, saă Hatmană ; că Imperatulu încă 
nu venise la Prută; şi toţi boierii împreună cu Dimitraşco Vodă, şi acolo aă 
sfătuită pentru trebile oştirel. Fri domna Iul Dimitraşco Vodă era în mă
năstire în Getăţuie -cu Moscali de pază- Ţera era bejănitâ pre la munţi, şi 
prin codri; alţii în Iaşi prin mănăstiri şi in curtea domnescă.

Trimis’aă împăratul bani capeice Iul Dimitraşco Vodă, ca să facă omeni 
de ăşte călărime; şi îndată aă tăcută polcovnici dintre feciorii de boleri,-şi 
din alte căpitenil şi de al sei, dându-le bani împărătesei,. Jalovanie ţarsca,-.aT 
decir milă Impărătescă, şl’şFstrungă slujitori, pe. la şţeguri,.!şi;lmpărţia; baiă la
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polcovnici câte 50 lei şi maî bine de omu, că aşa era poronca împăratului. 
Atunce toţi se făcuse oşteni, slugile lăsau pre boieri, argaţii lăsatt pre stăpâni, 
şi altă prostime mulţi aă mersă de au luată bani, şi s’aă scrisă la stăguri, 
maî mulţi fără de arme, că nu aveaă de unde’şî maî cumpăra, că şi arcaril 
sfârşise arcele, săgeţile, şi săhăîdacele ce aă avută în dughenile loră, ce îşi 
făceaă suliţe din crângi ascuţite şi pârlite la verfă, se Incălăra cine Cum putea. 
Deră ce oştănă va să fie prostimea, mojicii ce nici odată pre cală n’aă în
călecată, nici armă în mână n’aă prinsă de cândă erau el, nici în oşti n’aă 
slujită; ce numai câtă perdeaă banii, că mulţi de adia şi polcovnicii (nefăcân- 
du-le nime căutare să le Ia sama cine câţi omeni aă strânsă, fără numai strigaă , 
şi poronciaă, şi scrieaă cărţi: totă omul să încalece să mărgă în oste pentru 
volniciea loră; ără cine nu va asculta acestă poroncă, ori boleră, ori breslaşă, 
şi nu va merge în oste, bine să scie că acela va rămânea vecină şi podană în 
veci nerăscumpărată, şi nevolnicită, şi totă ce va avea se voră da în jacu)i 
âmblaă jăcuindă în tote părţile, cireţjile de bol de negoţă ,ce mergeaăla ărma- 
roce în susă, turme multe de oî a gelepiloră, până şi de pin carele bejena- 
riloră pre unde aflaă câte doă aă trei care jecuiaă ce găsiaă, şi ce’şi puteaă; 
eră în oste n’aă mersă.

Trimes’aă bani împăratul la Dirnitraşco Vodă şi păntru câte-va mil de ia- 
loviţe să cumpere din ţeră, se fie oştiloră de mâncată, şi nesirguindă să le 
cumpere să fie gata cândă va sosi împăratul să nu fie lipsă, numai ce aă so
sită şi împăratul cu oştea la Prută la Ţuţora; şi nefiindă ialoviţele gata pe 
banii ce’î trimisăse, îndată aă răpeţlită Dirnitraşco Vodă, pin pregiurul laşi- 
Idră, şi în Cărligătură şi pre la Cotnară, şi unde era bejănită, de aă jecuită 
şi aă luată a cui le-aă găsită.

In ţera Muntenescă, era Domnă Constantină Brâncovanui vestită de bogată, 
şi îmbătrânită în domniea acei ţări cu feciori însuraţi, cu gineri întemeiaţi; 
nu era voia boieriloră sel Muntenesc!, mai alesă Canta.cuzinesciloră uncMloră 
săi, fiindă şi el omeni mari şi vestiţi spre părţile CreştinescI, casă rămâie totă 
elă Domnă şi la Creştini, socotindă că se voră lua aceste ţări de Moskali, şi 
va1 r,^mânea totă el Domnă şi de la împăraţii Creştini.

Sfătuit-aă deră acel boieri muntenesc!, şi aă trimisă pre unul dintre denşii 
anume Toma Cantacuzino ce era Spatam mare la împăratul, de aă venită la 
împăratul de s’aă închinată, pre carele ’l-aă primită cu bine şi cu cinste, aice 
cândă aă sosită laPrută, carele după sfatul loră ’şî-aă tocmită lucrul pentru 
domnie, pre cine voră pofti el să’l dea împăratul loră Domnă; căci el nefiindu-le 
pre voie Brâncovanui Domnul loră, trăgeaă la sine domnia. Acestă Toma Cantacu
zino isprăvindă de la împăratul acesta ce s’aă (jisă, nu s’aă lăsată cu atâta, câtă 
cu sfatul lui aă smintită pre Moskali din calea loră de pe Nistru, pre unde mer- 
gendă se arăta lucru, forte straşnică păgâniloră, şi ’l-aă trasă cu oştile la Prută 
cum s’aă pomenită mal susă; ce ’l-aă şi maî înşălată pre Moskală, dându’I oste că- 
lărime 12,000 cu un generală anume Reni; cu care oste mergendă Toma în 
ţăra Muntenescă, aă lovită târgulă Brăilei cu cetatea ce este, şi intrândă în 
cetate multă avere, aă luată; şl cu acestă sfată că se va rădica cătă-Va somă 
de oste, şi din ţăra Muntenăscă, şi voră trece Dunărea de voră prăda în ţăra
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Turc4scă. Ve^î ce sfatii nesocotiţi! cu întrdgă smintelăl Moskalul nesciutorii 
rândul şi puterea acestora ţerl s’au înşelatu, anume că se va adeveri lucrul 
cumtt ’l-ad sfătuita Munteni! şi Dimitraşco Vodă.

Constantina Vodă Brâncovanul, simţinda lucrurile şi sfătuia Cantacuzi- 
neştilora uncliilora săi împrotivă) nici oste, nici zahara cuma se făgăduise 
Moskalulul că va da, n’aii data; ce aa şezuta în Târgovişte, aşceptându sfîr- 
şituia lucrului. Reni generalul dăcă aa dobândita cetatea Brăilei, şi aa 
prădata tota ce ad găsitu, s’au întorsa înapoi pre Şireta în susu.

împăratul fiinda la Ţuţora aa venita şi în Iaşi cu puţintel omeni, împreună 
cu Impărătăsa ce avea, ş’aa masa în curţile domnesci, şi a doa ţii au um
blata pre la tote bisericile de le-aa văţluta.

Frumosa lucru şi cu minuni era tuturora a privi atunce Impărata Creştina 
aice la noi; şi fără de nici o mândrie grăia cu toţi. Mers’aa ânteia la Mitro
polie de aa văzuta biserica şi casele, şi ad şezuta cât-va de ad vorovitd cu 
Mitropolitula Kir Gedeon ce era pe acele vremi; apoi ad mersd pre la tote 
bisericile, şi trăgead clopotele pre la tote mănăstirile; şi mergăndd eld prin 
tărgd, eşia norodul de’l privla, mulţămindd lui Dumne^ed cu multă bucm-ie 
că le-ad trimisa Impăratd Creştina, nădăjduindd că vord eşi de supta giUgul 
păgânilord. Şi întru acea ţii s’ad dusd împăratul ără la obuzul său la 
Ţuţora; şi ad fî,cutd masă mare acolo în ţjiua de Sânt-Petru cu Dimitraşco 
Vodă, şi cu toţi boieri nostril, benchetuindd şi dândd din tunuri, şi dintr’altd 
foca mănunta.

Dimitraşco Vodă gi'abnicd la domnie neschimbată, precumd este obiceiul 
la Creştini, n’ad aşceptatd alesul oştiriloră între împăraţi să vaţlă cum îşi 
vord alege, ce agiungându-se cu unul din sfetnicii împăratului, anume Sinior 
Sava dându’i şi câţi-va bani, ad stătuta pre lângă împăratul, ţlicându’i că şi 
ţăra şi boierii toţi îl poftescd să le fie domnd totii Dimitraşco Vodă; şi cer- 
şinda şi el de la împăratul să’i facă aşezare ca să fie-domnd neschimbata, 
prea lesne ’şl-ad isprăvita domniea, dendu’I împăratul sămnd de domnie chi
pul săd ce’l purta Dimitraşco Vodă la pepta din a drepta.

Avea grijă Dimitraşco Vodă şi despre hoieril săi, că după glasul oştirii 
nu’l vord primi pre dânsul să le fie domnii vecinicd; precumfi şi era aeve a- 
căsta, că hoierii sfătulad cu toţii să se roge împăratului să le dee domnd pre 
carele ord pofti ei, ără nu pre Dimitraşco Vodă. Ce aceste tote s’aru fi alesd 
pre urmă, cânda ard fi rămasd isbânda la Moskali; ce Dimitraşco Vodă ad 
apucata înainte de ad cerşutd la împăratul aşezarea domniei, cugetânda că 
de va fi pre voia Creştinilora nu’şl va mai întdrce împăratul cuvântul, ce 
va rămână el domnd neschimbata, şi feciorii lui.

Dimitraşco Vodă avândd scrise ponturi pentru obiceele ţărel, şi a domniei, 
cumd se vord aşeija să se scie, fiindfi demna de la Impăratd Creştina, ad 
chlămatd într’o ţji pre toţi boierii; şi întrândd în biserica curţei Dimitraşco 
Vodă cu Sinior Sava, ad şeţjutd în scaund ca unu domnd, şi boierii înaintea 
lui, şi ad data scrisăre cu ponturile acele, la Logofetul săd, şi cetindd pre 
rânda, ântâld pentru domnd să fie neschimbata, şi după viăţa lui să fie feciorii 
lui neschimbaţi (de nu se vord abate din obiceile ce suntd tocmite şi scrise,)
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arătândil şi venitul domniei: vama, ocna şi târgurile; dră la ţdră nici o an- 
gărie să nu scotă, ce să’şl ţie cineşî satele, moşiile cu tottt venitul, monăsti- 
rescl, bolerescl şi a altoril locuitori, precumii este în ţdra Leşdscă volnici cine 
cu ce aru avea. Şi după ce cetia Logofetul unii ponţii, întreba Dimitraşco 
Vodă pre boieri: bunu’I acesta pontu? EI ţlicead: bund; dră care pontu nu era 
pre voia boierilord, el răspundead că nu’i bund, şi de aci stad până aşeţlad 
cumd era mal bine.

Domnul sd nu albă voie a omori pre vre und boierd fdră de judecata Mi
tropolitului şi a celor-l-alţl arhierei şi a totă boierimea, şi altele ca aceste. 
Dimitraşco Vodă la tituluşul sdd să se scrie domnd vecinicd şi oblădiiitoru a 
totă ţdra Moldovei; ce în deşerta s’ad ostenita, că vecinicd numai singuru 
Domnul Dumneţjed este, şi precumd este vecinicd, aşa şi lucrurile lui suntu 
necuprinse şi nehotărite de mintea omenescă. Ce cugetad Domnii şi aceste 
ţdri, şi la ce ad eşitd sfârşitul lucrurilord? El siliad a’şl tocmi trebile şi a- 
şeijarea Domniei, dră ce era mal de trdbă nu socotlad, cu ce mijlocd să surpe 
pre păgâni nu pricepead. Pre Moskqld îl aduseră din calea lui de peste Nistru 
la Pruta cu oştea spărcuită, fruntea călărimel trimisă la Brăila, cumd s’au 
ţjisd mai susu cu Toma Spătarul, [oştea flămândă nesciindd locurile pe aice, 
nici pre Turcd scia ce orândudlă ard avea la rdsboid, sad năvala ordelord 
TătărescI; nici călărime ad ayutd să stee împrotiva călărimel Turcului şi a 
Tătariloru la resboiO, lăsându-se Moskalul în nădejdea Muntdnului şi a lui 
Dimitraşco Vodă, că voru face şi dintru aceste ţdri oste călărime.

Dimitraşco Vodă cu sfatul Iul au trecutd pre Moskald cu totă oştea în â- 
cestă parte de Prutu la locuri strimte cu păduri; cu care âmblete a lord au 
datd mare inimă Turcului. Vezirul cumd au simţită de Moskald că au tre
cutd peste apa Prutului din coace la locuri strimte, şi zăbovesce din calea 
lui, ad pricepută că nu are călărinie de potriva oştilord, şi au şi luată în- 
drăsnire de a se tempina cu Moskalul, şi îndată ad trecutd Dunărea cu totă 
oştea pre podd, şi ad purcesd în susu împrotiva Moskalulul.

Moskalul mergendu pre Prutu în giosd pe de acdsta parte, avendu înainte dste 
de strajă cu lanuşd generalul, carele timpinându-se cu străjile seu cu fruntea 
oştei TurcescI la Stănilescl, ad datd şi de poduri făcute de Turci pe apa Pru
tului ; şi avendu resboid cu Turcii acolo acel generală n’ad ţinută răboiul până 
a li sosită şi altă oste, ce s’ad datd înapoi. Eşise cuventd cum se fie datd 
Turcii bani acelui general să nu stee ss le dee resboid, ţjicendu că acolo nu 
era locul largă de bătălie, şi dându se înapoi la locd largă, unde se încapă 
obuzul, îndată s’ad făcută spaimă în oştea lord; şi întorcându-se înapoi cu totă 
obuzul, ad datd năvală Turcii şi Tătarii în urma oştei moskicesci, socotindd 
că Moskalii fugă, şi multe care de pe urmă au apucată; şi încungiurându cu 
năvală Turcii şi Tătarii tabăra moskicăscă şi ad mersă Moskalii totă apărân- 
du-se noptea sămbătă, şi a doa ţji până în prân^u, până au agiunsă la locă 
largă şi cu apă, şi acolo ad stătută cu obuzul închişi în părcane, apărându-se 
de năvala Turciloră, şi s’aă hătută de duminecă până mercuri şi ^i şi nâpte 
cu Turcii.

Oştea Moskalulul flămânţjită, pedestrimea obosită, caii leşinaţi că nici ărbă
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nid apă nu aveaii, închişi în părcane; şi cum era a eşi, îndată cădeaţi în mâ- 
nele Tătarilorft; zaherd din urmă nu putea veni, nici de aice din ţdră nu a- 
vea păne să le dea, nici cu bani să’şl cumpere nu găslaii, fiindu lipsă de pâne 
pentru lăcuste ce erau pre aice, şi mal înainte în vr’o doi trei ani, şi într’acel 
ană măniea lui Dumiie^leu, câtă nici erbă pre câmpu, nici frunţ^ă pe păduri 

. unde cădea lăcusta nu rămânea, ce era cumu’I mal rău. Călărîmea Turcului 
da năvală, şi eră se depărta de obuzu.

Eşit’au Moskălil din părcane, şi păşindu în grosimea Turciloră, au luată totă 
armata, adecă puşcele Turciloră cu multă perire în Turci, de focul Moskali- 
loră, şi să fie mal ţinută MoskaUI totă întinsă răsboiul, curândă se vra duce 
în risipă totă oştea Turcescă. Ce Turcii atunce’şl luându veste pentru oştea 
moskicăscă ce aă mersă la Brăila cu Toma, Spătarul Domnului Muntenescă, 
cum s’aă ^lisă mal susă, şi cum aă luat’o, în mare grijă şi spaimă eraă că’I voră 
ÎHCungiura MoskaliI şi despre Dunăre ; şi îndată au părăsită armele şi aă tri
misă sol de pace la Moskal. Eră Moskalul nici o veste n’aă avută de acea 
oste a lui că aă mersă la Brăila; Dimitraşco Vodă, dăcă aă vă(jută soli de 
pace de la Turci, aă căţlută cu lacrimi la piciorele împăratului moskicescă, 
rugându-se să nu facă pace, văţjendă înfrântă puterea Turcului. Eră Moskalul 
nesciindă rondul Turciloră, şi oştea lui fiâmândă, cum s’aă (Jisă mal susă, 
s’aă plecată şi el la pace, şi s’aă întorsă de acolo înapoi pe Prută în susă. 
Atunce s’aă văzută Moskalul înşelată de sfatul Munteniloră şi a lui Dimitraşco 
Vodă, ce ’laă adusă de la Nistru la Prutu, pe o secetă şi arşiţă ca aceea.

Lupul Costaki Vornicul atunce fiindă bejănită la mănăstire la Bursuci, i-au 
scrisă Dimitraşco Vodă să vie, şi n’aă venită, ori că n’aă vrută să se afie într’a- 
cele răscole cu alţi boieri lângă Dimitraşco Vodă, ori că apucându’l vremea a- 
colo tăbărită, n’au cutezată să ăsă din grija ce avea de Tătari, carii âmblaă 
prădândă şi robindă într’acea parte de locu pre la bejănită pre unde era prin 
codri tăbărită. Eră Dimitraşco Vodă dăcă aă văţlută că nu vine Lupul Vor
nicul, aă mersă de aă spusă împăratului peiitru Lupul că nu vra să fie şi el 
împreună cu ceilalţi boieri, ce să trimită să’l aducă.

îndată aă răpeijită împăratul pre Ghigheciă Polcovnicul cu 200 de omeni' la 
Lupul numai să’l aducă; ără cândă aă sosită Ghigheciă la tabără unde era Lu
pul, era încungiuraţî de Turci şi de Tătari, şi se apăra Lupul cu alţi beje- 
narl ce eraă, câtă puteaă să nu’I dobândescă; şiaă căutat şi lui Ghigheciă Pol
covnicul a sta şi el cu Lupul a se apăra ca mal bărbătesce stândă cineşi pen
tru capul săă.

Vezirul aă fostă dată, ţera în pradă Tătariloră atunceaşi; ără Hanul Tătă- 
rescă n’aă vrută să’l sloboţlă, ne avendă fermană, nici poroncă împărătăscă 
să prade raeaoa, ce aă apucată o samă de Tătari şi fără poroncă de s’aă slo- 
boţlită pre la bejenii ce eraă pe aprope pin codrii Tigheciulul, şi până în Şi
retă, şi mal susă de aă prădată. Eră dăcă aă ţii să Hanul, cătră Veţ^irul, că 
nu aă fennană de a prăda ţăra, aă repeţjită Vezirul la împărăţie, nu
mai să’l vie fermană ca acela; ără Dumneţ^eă n’aă lăsată de totă în voia pă- 
gâniloră, că nezăbovindă alesul lucrului între Moskal şi între Turcă s’au îm
păcată; şi după ce s’aă împăcată, aă stătută Vezirul de aă întrebată dărăaă
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remasii în cestă ţeră vre unii boierii, vre o căpitenie sfi vie la mine, saii voiil 
da ţera în pradă.

Atunce din Turcii ce dodăiati la tabăra unde era Lupul Vornicul, au spusă 
Vezirulul, că este unu boieru într’o tabără, şi de câteva ţjile se apără de 
Turci şi de Tătari, şi nu’lu potu dobândi; şi îndată au trimesu de au chiematu 
pre Lupul să vie să nu se temă. Dară cum să nu se fie temută fieşcine la 
vremea de atunce ? Ună omă să dea samă pentru o ţără 1 Mers’aă Lupul cu 
multă frică la Vezirul şi aă căţlută în genunchi înaintea Vezirulul. Eră Ve- 
zirul cu mânie mare îl mustra făcându’lă haină şi vicleană şi în totă felul ca 
ună puternică. Lupul îngenunchiată îşi aşcepta peirea; 4ră după ce ’l-aă mus
trată Vezirul câtă aă vrută, atunce şi Lupul luându’şl voie să grăescă, aă în
cepută a grăi şi a se apăra de fapta lui Dimitraşco Vodă, avăndă cale cuvin- 
teloră sale: «Ce vinovaţi suntemă pentru domnul ţărel ce s’aă rocoşită? Noi 
la Porta Împărăţiei să’lă ceremă domnă n’amă venită; noi chizeşi de dânsul 
nu suntemă; noi în rocoşirea lui şi în sfatul lui amestecaţi nu amă fostă; el 
însuşi ’şi-aă scosă domnia de la Portă şi aă venită asupra, nostră. Noi dăcă 
amă simţită că s’aă rocoşită, amă fugită dinaintea lui, cine cum amă putută 
Noi totă suntemă robii împăratului şi a măriei tale &.»

La aceste cuvinte îmblânţ^indu-se Vezirul, aă întrebată unde sunt alţi boieri 
ai vostrii? Aă ^lisă: «Unii aă fugită în ţera Ungurescă, alţii suntă prin munţi 
şi prin codri, cine pe unde s’aă .putută mistui de groza robiei». Şi aşa i-aă 
dată Vezix’ul fermană ca să’i chieme pre toţi să vie la locurile sele, şi să fie 
ertaţi, să nu aibă nici o giijă; şi pre cine voră socoti, să’şi alegă domnă. Şi 
aşa aă hălăduită ţăra de mare primejdie ce i se gătise de Tătari să prăde 
cum s’aă fjisă mai susă.

Atunce Lupul Vornicul îndată aă pomenită pentru Mihai Vodă, ţjicendă: 
Avemă domnă mazilă la Portă pre Mihai Vodă; de va fi mila măriei tale, a- 
cela să ne fie domnă.» Eră acolo la Vezirul fiindă dragomană lanachi, fra
tele lui Nicolai Vodă, îi era aminte să fie domnă frate-săă, Nicolai Vodă, care 
au(jindă pre Lupul Vornicul înaintea Vezirulul pomenindă pentru Mihai Vodă, 
îndată aă pusă gândă feă asupra Lupului. Eră să nu se fie prilejită acestă 
boieru* într’acea dată acolo la Vezirul, totă ţăra ară fi căţlută în robiea Tă- 
tariloră, şi ară fi pusă şi Paşă să domnescă ţera.

întorcendu-se Moskalii, aă mersă şi ună Paşă cu Moskalii până spre tabără, 
de aă scosă pre Turcii cei robiţi de aice din Iaşi, carii îi prinsese Dimitraşco 
Vodă, şi pre alţii ce căzuse în prinsore la Moskali; şi apoi Paşa întorcăn- 
duse de după Moskali cu vr’o 20 de Turci, aă venită prin Iaşi şi în curtea 
domnescă, anume Curt-Paşa.

în Iaşi atunce din boieri nu era fără numai Darie - Donici Sărdarul, şi ’lă 
au pusă Hatmană acelă Paşă ; ără pe Buzagiu Vameşul ’lă aă pusă Postelnică 
mare. întreba şi pre alţii să boierescă, ce n’aă avuţă pre cine mai boieri. Trei 
ijile aă zăbovită acelă Paşă aice în Iaşi, până i-aă gătită neguţitorii cu alţi 6- 
meni din Iaşi ună rândă de haine, de ’l-aă îmbrăcată, şi aă purcesă în giosă.

Dimitraşco Vodă viindă din obuzul Moskaliioră prin Iaşi, ’şl aă luată domna. 
şi s’aă dusă cu Moskalii, cândă era obuzulă împotriva laşiloră între Prută şi

Leatopiseţele Tom. 3. 4
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intre Jijia. Mers’aă din boieri cu Dimitraşco Vodă şi Ion Neculce Hatinauti, 
Savinil Banul ce’lu făcuse Postelnicii mare atunce, şi Georgiţă Spătarul, şi 
Ştefană Leculenco ce’lă făcuse vel Visternică, şi Păvălaşcu Rugină Sulgerul, 
şi alţii mulţi de cel mal de giosă boierenaşi, feciori de boieri, căţi n’au cu
tezată a remând pentru jacuri ce făcuse în cirezile cu boi neguţitoreşci, şi în 
turmile cu oile gelepiloră, cum s’aă pomenită mai susă; carii luăndă baniii 
mila împSrătescă-, n’aă mersă la 6ste, ce s’aă desfrânată la jacuri' cine cum 
W era voia.

După ce s’aă dusă din Iaşi Curt-Paşa, aă nimerită şi Lupul Vornicul cu 
Bekir-Aga a Vezirului, căimăcamă, până se va aşeija domnă în scaună; şi în
dată au trimesă cărţi pre la boieri, carii pre unde eraă fugiţi, să vie toţi fără 
de nici o grijă, arătânduse poronca de la Vezirul. Eră până a veni boierii, 
aă ofânduită Lupul Vornicul aice în tîrgă o sumă de bani, pre neguţitori, 
pre bresle, pre jidovi, şi pre toţi cum erau strinşi şi bejăniţi prin mănăstiri 
sfi dea poclonă Vezirului.

Nu s’aă plinită o lună de (Iile căimăcamiei Lupului, aă şi îmbrăcată căf- 
tană de domnie Nicolai Vodă; şi răpeţjindă aice pre ună Deli-Aga cu fermană, 
aă luată pre Lupul Vornicul, şi pre Antohi Jora Hatmanul în obeţje, şi 
’i au dusă de ’i aă închisă la Vama. Poronca aă fostă să iae numai pre Lu
pul, pentru căci aă fostă pomenită înaintea Vezirului de Mihai Vodă; ără 
Antiohi Hatmanul vă^ăndă că aă luată pre.văru-săă Lupul, aă mersă şi elă, 
şi aă luată şi pre Macsută ce aă fostă Postelnică, să le fie de tălmăcită, ne- 
sciindă că’i ducă să’i închiţlă pentru pisma şi zavistia lui Nicolai Vodă. Deră 
Lupul Vornicul, cândă ’lă-aă dusă înaintea Vezirului într’o scârbă şi urgie ca 
aceea, în ce grijă ară fi fostă ? Ce răspunsă să dea elă Vezirului ? Atuncea nu 
de domuiea nimărui, ce de capul seă avendă grijă şi spaimă; cândă pentru ună 
domnă haină cu totă ţera lui, numai pre dânsul ’lă-aă găsită mai de sîrgă 
să dea semă, şi de şi aă avută îndrăsnirea diu poronca Vezirului să’şi alegă 
domnă pe cine ară socoti, nu doră din domnii mazili ce eraă la Portă, ce pre 
cine ară socoti. Deci şi Lupul Vornicul, aă de Constantină Vodă am fi po
menită, de care nu eraăbucurosă nici de nume să’i auţjă; aă de Nicolai Vodă 
de carele eraă bucuroşi că s’aă măntuită de densul; aă de Antioh Vodă a 
cărui frate era Dimitraşco Vodă, atunce rocoşită şi viclenă împărăţiei? Ce nu
mai pre Mihai Vodă era datoră să’lă ceră domnă ce era din boierii de ţeră, de 
dânşii alesă la domnie, cumă s’aă (jisă mai susă; pentru care cerere elă aă 
încăpută la urgie.

Ţiuut’aă închişi în Vama pre aceşti trei boieri de ală doile ană, şi ără Ni
colai Vodă ’l-aă scosă şi ’i-aă adusă în ţeră, făcendu’şi obrază că nu suntă 
de densul închişi, ce elă aă făcută milă de ’i-aă scosă din închisore.

Banii ce aă strinsă Lupul Vornicul din tîrgă din Iaşi, ’l-aă luată Nicolai 
Vodă, dândă strinsore şi bătaie unul Diacă de Visterie ce ’i eraă pre semă 
pentru câţi bani eraă chieltuiţl în trebile ţârii.

Lupul Vornicul cu mergerea lui la Vezirul, aă mântuită totă ţera de ro
bi ea Tătariloră, eră pre sine nu s’aă putută mântui de urgiea lui Nicolai Vodă!



CAP. XIX.
A doa domnie a luT Nicolaî Vodă Măvrocord.atîif

Venit’au Domnu ţării Nicolai Vodă îii locul lui Dimitraşco Cantemirii Vodă 
în anul 7220. Păţendu una ca acăsta la Porta împărăţiei lonaclii fratele lui Nico
lai Vodă, fiindu dragomanu la împărăţie, prea lesue au eşitu Domnu Nicolai, alesă 
la o vreme ca aceea ce se rocoşise Dimitraşco Vodă. firă până a veni Nicolai 
Vodă în scaunu, au trimesu pre frate-său lonachi dragomanul aice în Iaşi pen
tru nisce bani; şi luându’şi banii s’au întorsu erăşi la slujba lui.

în anul d’inteiu a domniei lui Nicolai Vodă, era multă nevoie in ţără de 6- 
menii Leşiloră, pribegi ce erau cu Şvedul în ţăra Turcăscă Lipcani, Leşi şi altă 
adunătură orânduiţi la ţinutul Romanului, a Nămţului, şi a Sucevei, să’i bră- 
născă dândule provianturi, ce după firea loru nu’i puteau sătura bieţii omeni; 
ce prădau şi jăcuiau cum le era voia. Şi acesta era din neascultarea lui Nicolai 
Vodă, că boierii îlu sfătuiau să’i bage aice în tîrgu pre la gazde, precum au 
făcută cândă era Dimitraşco Vodă, şi să le dee proviantă să nu’i sloboţjă prin 
ţeră; ără el n’aă vrută. Ce mai pe urmă nu’I putea scote din ţeră, până n’aă 
eşita ei de bună voiea loru. Nicolai Vodă totă ca şi în domniea d’ânteiu îşi ţi
nea lucrul; pe nime din boieri nn credea; uşa lui închisă. Unde domnii în
chidă uşile supuşiloră săi, acolo şi supuşii închidă inimile domniloră săi. La 
judeţă aşaşi nimărul nu alegea, nici limba ţărel sciindă. Turcii eraă sloboţll cu 
voiea lui a apuca pre unii şi pre alţii pentru boii de negoţă, şi pentru, alte 
jacuri din răscola Moskaliloră; şi închiţjendu’i îi făcea de plătiaă Turciloru. Pen
tru nime nu vra să se pue, macară că avea fermană împărătescă de ertată 
greşelele tutm’oră din rOcoşirile de atunce. Deci Nicolai Vodă ca ună domnă 
străină, şi pentru să între în voiea Turciloră, de nime nu’i era milă; şi mai 
multă* Ramadană Postelnicul îlă sfătuia să plinescă pagubile Turciloru,' să nu 
şi’i facă neprieteni; că apoi Tm’cii îlă voră apuca ore ’cândă în Ţarigradă şi 
va avea gălcevă. în anii 7221, ală doile ană a domniei lui Nicolai Vodă, aă 
venită Turcii de aă luată Hotinul cetatea şi cu totă ţinutul, într’acestă chipă; 
fiindu Craiul Şveţjescă în ţăra Turcăscă, cu Leşcinski, domnă Leşescă, ce vra 
să’lă rădice Craiă Leşescă, şi cu starostele Haliski, Voevoda Kioschi cu a- 
giutorul Turcului, că totă gălcăva Şvedului cu Moskalul pentru Crăiea Leşăscă 
era, cum s’aă ţjisă mai susă, Leşii, acestii ce eraă cu Şvedul în ţăra Turcăscă 
aă închinată să dea Turcului cetatea Cameniţa în ţăra loru, numai să fie pre 
voiea loră pentru Crăie, şi pornindu-se oşti turceşti, să mărgă să între în 
Oameniţă să aşeţle şi Craiul în ţăra Leşăscă, şi cu prilejă de oşti turceşcl, 
să mărgă şi Şvedul prin ţăra Leşăşcă la ţăra lui să hălăduăscă de Moskală. 
Leşii din ţăra loru simţindă de venirea Turcului la Cameniţă, aă trimesă soli 
cu cărţi, în timpinarea Saraskerulnl Abdi-Paşa, ce era cu oştîle, să’lă întrebe
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unde merge cu acele oşti, şi să’I dea răspunsu s6 nu nidrgă la Cameniţă. Şi 
timpinândii solii LeşescI pe Turcii pe Prutii la Zagarancea, aii întrebata pe 
Paşa unde merge cu atâte oşti. Paşa le-aU rfispunsu câ merge în ţera loru 
în Cameniţă, dată de Leşil ce erau cu Paşa acolo în oste. Solii au răspunsă 
că în ţăra Leşăscă este Craiă aşezată carele are de grija Cameniţel şi a t6tă 
ţera lord; ce să se întorcă că n’au ce căuta la Cameniţă, avăndu el pace aşe
zată cu împărăţia; şi Cameniţa de bună voie le-au dato Turcii Leşiloru, nu 
de multă, «fîră Leşil aceşti pribegi cum se potă el a închina vouă Cameniţa, 
cu care el n’aă nici o trăbă, ce nici pre dînşil singuri nu’l primesce recipos- 
polita.» Turcul vă^endă acelă răspunsă de la solii LeşescI, să se întorcă îna
poi le era cu ruşine; ce aă luată pre Leşcinsld şi pre staroste Haliţki, şi ’l-aă 
băgată în nisce făre, şi ’l-aă întorsă la Tighină; ără cu oştea t6tă aă mersă 
Paşa pe Prutu în susă, şi aă mersă de aă descălecată în Hotină, şi s’aă a- 
şeţjată lucrândă împregiură cetatea, ce le-au trebuită, unde şi până astăzi 
zidescă şi întărescă cu mare scădere ţărel. ţ)ică că şi venirea Turciloră în Ho
tină totă cu indemnarea Iul Nicolal Vodă aă fostă. Pre Leşcinski şi pre sta
rostele Haliţki ’l-aă slobozită Turcii, şi s’aă dusă în ţăra loră. Hră Craiul Şve- 
ţlescă fiindă în Tighină îlă ţineaă Turcii cu multă chieltuălă, omă desmerdatu 
în avere, chieltuitoră făi’ă sămă, câtă nu’lă mal puteaă ţine Turcii. I-aă mersă 
carte de la împăratul Turciei să se rădice din Tighină să mărgă la ţăra Iul; 
el n’aă vrută să mărgă. Apoi aă trimesă de ’l-aă luată fără voia Iul din Ti
ghină şi ’l-aă dusă în Ţarigradă. Lră până a’lă lua, el se apucase de răsboiă 
din casele de unde şedea elă, să nu se dea Turciloră să’lă ducă la Ţarigradă. 
Ce încungiurândă Turcii casa, aă năvălită să’lă la din casă; ără elă aă să
rită pe o ferăstră cu şpaga a mănă în glota Turciloră, şi apucendu’lă Turcii 
’l-aă dusă la Ţarigradă.

Demnul blagorodă şi vestită, măcară că ară cădea din cinstea sa, ără cu 
inima sa totă se pare a fi nebiruită. Aşa şi Şvedul simeţă se ţinea Craiă 
nebii-uită, cerendă oşti de la Turcă într’agiutoră să’lă petrăcă prin ţăra Le- 
şăscă, până în ţăra Iul; ca văţjendu’lă lumea mergendă cu glotă mare, să’lă 
slăvăscă ca pre ună Craiă nebiruită. Eră Moskalul n’aă primită acea pompă 
a Şvedulul, ce aă disă să mărgă Şvedul cu puţiutea glota sa ca ună omă 
fără putere, şi abiea scăpată cu dile; şi aşa îl va da cale prin ţăra Leşăscă, 
fiindă oştile Moskalulul prin ţăra Leşăscă, şi pre la cetăţile ce le luase de la 
Şvedă. Şvedul sătulă de binele Turcului, mal pre urmă era bucurosă să scape 
cum ară putea, să se ducă la ţăra sa; şi ’i-aă dată cale prin ţăra Ungurăscă; 
şi aă mersă de nu ’l-aă cunoscută nime în glota Iul; că cel ce mergeaă înainte 
la conace, daă veste că sosesce Craiul; ără Cel ce veniaă mai pre urmă la co- 
nacă, diceaă că aă trecută Craiul înainte. Şi aşa, din conacă în conacă, trecendă 
prin ţăra Ungurăscă, nime ’l-aă cunoscută. Eră dăcă aă sosită în ţăra Iul, în-, 
dată au făcută oşti şi se bătea cu Moscalii ce eraă prin cetăţile ce le luase 
de la Şvedl, şi pre apă şi pre uscată, până şi elă ’şl-aă pusă capul, lovindu’lă 
dintr’o puşcă.

Nicolae Vodă domnindă aice în ţără cu multe nevoi ţărel, plinindă porun
cile împărăţiei, şi mal mare greă era Hotinul, trebuindă salahori, şi menzilurl,
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şi alte chieltuele multe; şi omenii din ţeră aii trecută toţi în olatul turcescu 
în ţinutul Hotinulul.

In al treile ană a domniei lui Nicolal Vodă, aă mersă oştile TurcescI la Morea; 
venit’aă poroncă împ6rătescă la Nicolal Vodă de aă dată cinci sute de cal de 
6ste de pre la boieri, şi de la mazili, totă cal aleşi. Şi mergendă Turcii aă 
luată Morea; şi vestita cetate Anapoli câte-va ţlile bătând’o o aă dobândită, 
şi alte cetăţi aă luată cu multă avere, prădândă şi robindă totă ce aă găsită.

Nu putemă trece cu scrisorea pentru maziliea lui Constantină Vodă Brânco- 
vanul. Domnul Muntenescă, ce T-aă venită de la Turci; cu mare jale a scrie 
de o fiu'tună ca aceea ce ’l-aă venită aşa fără de veste, fiindă acum de 27 
ani Domnă acel ţerl cu feciori însuraţi, cu fete măritate, întemeiată cu atâte 
moşii, case frumose prin tote satele, avuţie nespusă, '. avândă şi boieri mari 
bătrâni pre unchii sel pre Cantacuzinesci, omeni forte vestiţi alesă spre păr
ţile Cre;tinescl, anume Constantină Stolnicul şi frate-seă Mihal Spătarul; pre 
aceşti doi îşi lăsa tote trebile domniei, şi forte cu bună cumpătă aă mersă 
27 ani, şi aveaă mare cinste şi dragoste la Domnă.

Dupe ce s’aă rădicată feciorii lui Constantină Vodă Brâncovanul şi cu- gine
rii, aă începută a face multe amestecături şi lucruri neplăcute între acest! bo
ieri, batgiocorinduT; carii nu le-aă putută suferi îndeMngă; ce din credincioşi 
ce eraă Domnului Muntenescă după datoriea sângelui, ce eraă totă de ună nămă, 
şi din credincioşi adevăraţi, prea lesne s’aă schimbată întru vrăjmăşie; carii 
din (ji în ţii cercaă prilejă cum şi în ce chipă s’ară putea mântui de acelă domnă 
al loră.

Pre acea vreme era Mihal, Vodă mazilă după a doua domnie în Ţarigradă 
unde şi elă încă, câtă putea lupta cu neprietinii pentru Constantină Domnul 
Muntenescă, pentru multe strimbătăţi şi pîri ce’î făcuse Basarabă Vodă, cum 
s’aă ţjisă mal susă, pîrîndu’lă că Mihal Vodă Domnul de Moldova este haină 
şi vra se fugă la Moskall cu totă casa lui, şi alte amestecături nenumărate, 
cândă era Mihal Vodă cu a doua domnie în ţără ca să’lă mazilescă, şi pre o 
parte îl clivetia, pre' ; altă parte vărsa bani nenumăraţi, până aă şi mazilită pre 
Mihal. yodă. Măcară că’î era prietină lui Mihal Vodă Ali-Paşa Vezirul ce ei’a 
atunce, ce auţlihdă atâta pîră că’î haină şi va să fugă la Moskall, ’şî-aă în- 
torsă prieteşugul în urgie; creţlendă pîra minciunosă, aă trimesă oste din Ti- 
ghine şi aă rădicată pre Mihal Vodă din scaunul domniei, şi ’l-aă dusă'în Ţa
rigradă închiţlendu’lă în Edecula cu totă casa lui. Apoi eşindă din Edecula totă 
nu’lă lăsa domnul Muntenescă să se odihnescă mazilă cum era; ce cu multe pîrl 
îl adăogea să’lă facă surgună şi din Ţarigradă încă şi bani aă dată unoră 
Eniceri, să’lă omore noptea, unde le-ară da mâna; care aceste tote singură 
Mihal Vodă ne spunea, dâcă aă venită cu a triea domnie aice. După întor- 
cerea Moskaliloră, afiat’aă vreme şi Mihal Vodă la Portă a pîrî pre Constan
tină Vodă domnul Muntenescă, că cu scirea lui aă venită MoskaliI şj i-aă chie- 
mată de aă stricată cetatea Brăila, şi elă le-au gătită zahara şi altele, pre
cum va să fugă la Nemţi; carele tote eraă adevărate câte aă ţlisă Mihal Vodă. 
£ră atunce stricândă pacea Turcii cu Veneţienil, şi gătindu-se de oste, era 
bucurosă Vezirul să prinţlă pre domnul Muntenescă la mâna loră să’lă mazi-
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14scâ; ce temându-se câ nu’ltl voru put6 prinde şi se va duce la Nemţi, îla lăsiu 
firă, pre acea vreme fiindu Ali-Paşa Veziru, orna forte cu cumpăta, şi cerca 
pretutindene zurbalele şi ’I tota omorîa, care Vezira au remasa de minune la 
Turci, câta se cutremurai toţi Paşii, şi tota răsăritul de dânsul, de morţii ce 
făcea. Atuncea aa cbiemată Vezirul pre Mihal Vodă şi ’l aa întrebata, pută-va 
în vr’una fel să facă, ori cu dste, ori cu alta mijlocQ, să prindă pre Brânco- 
vanul domnul Muntenesca? Mihal Vodă ai poftitu să'I mal dee ceva vreme 
până va cerca lucrul, şi atunce îl va da răspunsa; şi sciinda Mihal Vodă că 
Cantacuzinescil, unchii acelui domna, s’ah răcită şi s’aa depărtata de dânsul, afi 
răpeţlita în ţăra Muntenăscă pe unu. credinciosa al său .cu scrisore la Mihal 
Spătarul, arătându’I tota lucrul, precum maziliea domnului lora este gata, nu
mai din ţâră să niiYse facă vr’o smintălă, să nu fugă, sad să nu se facă vre 
o zurba; şi p6te să nu’ia dee boierimea şi slujitorimea, şi să fugă toţi cu dân- 
suia. Ce aceste t6te Mihal Spătarul le-aa luata asupra lui; numai fermand de 
mazilie să’I vie, ără despre altele va da el săraă, şi s’ad apucaţi pre capul 
lui cu giurământa, cum va veni Domnul lord la mâniile împăratului fără de 
voiea Iul.

Viinda acesta răspunsa la Mihal Vodă, înd-ată ad inersd la Vezirul şi s’ad 
apucata că nici o zurba nu se va face, ce la mănule lui va veni domnul Mun- 
tenescd cu t6tă casa lui şi cu totă avuţia lui. Vezirul dăcă înţălăse aşa, se îm- 
plu de bucurie, ce tota nu s’au încrezuta cu atăta, ce ad (Jisd lui Mihal Vodă 
să’I facă zapisd la mânaHul, cum se va pute lua domnul Muntenescu din scau
nul lui, şi’lu vord aduce mazild la mâna Imperăţiel; ără de s’ard tâmpla în- 
tr’altd fela, să scape domnul Muntenescd Constantina Vodă Brăncovaiiul, să dee 
semă Mihal Vodă la împărăţie; de care lucru ’l-au căutata Iul Mihal Vodă a 
face şi zapisd.

De mirata lucru este la câte s’ad băgata Mihal Vodă, şi ’şl au pusa vieţa 
la mijlocd. fită ce agonisesce zavistia, cum află vreme neprietenul de’şi ispră- 
vesce trebile Iul; că aceste tote de nu s’aru fi acolisita Constantina Vodă 
Brâncovanul domnul Muntenescd de Mihal Vodă, nu s’ard fi făcuta nici Mihal 
Vodă vrăjmaşa asupra Iul Constantina Vodă Brâncovanul; numai aice s’au pli
nită cuvântul Proorocului Davidu, ce (jice: «săpat’ad gropă şi' ad cădutd în- 
tr’ânsa.» Că cele ce gătia domnul Muntenescd lui Mihal Vodă, tote asupra 
lui i-aa venita încă şi mai cu asupră.

Vezirul adeverindd lucrul cum nime nu se va pune împrotiva poruncii îm
părătesei pentru domnul Muntenescd, ce’lfi voru da de’lfi vord aduce la îm
părăţie, îndată ad răpeţ;lita pre una Agă Impărătescfi anume Mustafa Aga cu 

, puţintel omeni, şi cu două slugi a lui Mihal Vodă în porta turcesed îmbrăcaţi, 
cu fermana de mazilie, şi alta fermanu la boieri şi la totă ţăra să’ld dea de 
grumazi, că apoi totă ţăra lord subt sabie voru da. Şi a doua (;li după acela 
Agă, ad pornita pre Imbrihorul împăratului, şi forte cu mare taină, câta ni
me în Ţarigradd n’au sciutd unde mergd.

Constantina Vodă Brâncovanul nesciindd nemică de una ca acăsta să se pă- 
zăscă, numai ce ad sosita Aga Impărătescd mercurl înaintea Pascilorfl, şi afi 
descălecata la curţile domnescl. îndată intrândd în casă, prinţlânda tote uşele
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au 8C06U fermamil de mazilie, şi ’lii-au cetitfi, şi au începutu a bate pre copil 
din casă în t6te părţile, şi a’I scote din case afară. Atunce ^ictt să fie stri
gată Constantină Vodă pre ferdstră: «Slugitorl, slugitorî unde sunteţi? Nu 
lăsaţii» Ce nimică n’aă isprăvită, că Turcii prinsăse porţile, şi aă pecetluită 
tote cămările şi t6te beciurile. Boierii pre la gasdă fiindă, dăcă aă prinsă de 
veste teţl s’aă spăimântată.

Turcii, dupe ce aă prinsă porţile curţii şi aă pecetluită cămările şi beciu
rile, aă trimesă de aă chiemată pre boieri la curte, şi le-aă cetitfi fermanul 
împărătesei. Boierii inţălegendă poronca Impărătăscă, toţl s’aă plecată poron- 
cil ce scria în fermană; 4ră pre Domnă ’l-aă luată boierii în chiezăşie, cum 
va sta, nu va fugi nicăirl; liră pază totă sta împregiură. A două aă sosită 
în BucurescI şi Imbrihorul împăratului. Mare jale era a privi cineva atunce 
lină Domnă vestită ca acela, îmbătrenită în domnie; bocete, şi ţipete în fe
tele şi nurorile lui; că pre toţi ’i-aă strinsă cu mare pază şi gr6ză la iină 
locă, şi pre feciori şi pre gineri; şi nimică zăbăvindă, ce totă în grabă ’l-au 
gătită Bă’lă pornăscă mal curendă.

Atunce Impărăţiea giuruise domniei ţerel Muntenesc! Iul Mihal Vodă, care 
şi omenii Iul eraă trimişi cu Imbrihorul cu cărţi pre la o semă de boieri în 
ţera Muntenăscă; ce n’au îngăduită boierii .Muntenesc! lucrul acela, mal alesă 
Cantacuzinescil. Ce s’aă agiiinsă cu Imbrihorul, şi aă rădicată Domnă nou pre 
Ştefană Spătarul feciorul lui Constantină Cantacuzino Stolnicul, şi îndată ’l-aă 
dusă cu alaiu la curţile domnescl; şi şe^lendă în scaunul domne.scu, au dată 
din pusce, şi în dobe, în surle după obiceiul domnescă; şi totă boierimea aă 
venită de i s’aă închircită, şi s’aă adunată sărutându’r mâna. Şi sculându-se 
Domnul celă noă din scaună, aă mersă în casă unde era văru-săă Constantină 
Vodă Brâncovanul de i-aă sărutată mâna. O! ce sărutare cu ciudă şi cu la
crimi, cânda sluga se domnesce în scaunul domniei stăpânului săă, cu înşelă
ciuni ca aceste, scoţendu’lă nu numai din domnie ci şi din ţâră, din moşiile Iul.

Atunce cu multe lacrimi Constantină Vodă Brăncovanul aă mustrată pre 
văru-seă Ştefană Vodă, cum ’l-aă înşelată de i-aă luată cinstea şi domniea. 
Ore .nu este mai mare ciudă sluga în locul stăpânului, precum şi Băsărabu 
Vodă săracul privi i, pre sluga Iul cum i-au luată domniea! Hal lume fără saţui 
cum nu se putură îndestula Cantacuzinescil cu atâta cinste ce aveaă la acestu 
Domnă, şi cu avere nespusă, şi’lă vicleniră şi’î luară domniea! Dâră şi Dom
nii cu cine voră pute să se încră^lă cându îl vicleiiescă nămul loru! Adevărată 
că vrăjmaşii omului, cel de casa lui simtă.

Aflat’aă şi'avuţie multă fără sămă, bani şi odore; şi gătindu-se ’lă-au por
nită din BucurescI cu t6tă casa Iul, cu feciorii şi cu ginerii Iul.

Kră cândă eşia din BucurescI, totă norodul, cu mică cu mare, lăcrima şi plân
gea după acelii Domnă ca după unu tată; fiindă în mare bişugă ţera loră în 
27 ani ce au domnită elă; plină era acea ţeră de omeni cu hrană şi cu ago
nisită., precum se pomenesce că aă fostă şi la noi în ţera în rlilele Iul Vasili 
Vodă.

Dăcă aă dusă pre Constantină- Vodă Brâncovanul în Ţarigradă, ’lă-aă închisă 
în Edecula cu totă casa Iul; eră casele luî ce le avea în Ţarigradă, le-aă
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scosii Turcii la vânzare. Şi cum aii sosiţii, îndată aii veniţii omenii împărătesei, 
şi i-au scrisii totă avuţiea, şi o aii luatu pre săma Împărăţiei, bani, şi odore, 
şi haine, şi alte lucruri scumpe. Ce hainele şi alte lucruri le-aii daţii pin tîrgii 
de le-ah vânduţii, câtii se umpluse Ţarigradul de hainele lorii, şi de cusutu- 
rile cele cu sirmă, care şi pre aice aii agiunsii de le viudeaii Turcii, firă pre 
dânsul săracul ’l-aii pusii la muncă ca să’şî spue avuţiea ce mal are; şi au 
spusii totii ce aii avuţii, că avea bani la Veneţia şi la Nemţi, şi’I făceau silă 
să trimiţă să’şl aducă banii de acolo; ce aceea nu s’au pututu face. firă alţi 
bani ce aii avuţii ’i-aii dată, câtii se mirau şi Turcii de atâta avuţie; şi totu 
’l-aii munciţii cu nesuferite munci şi cazne de după Pasc! până în ţ^iua de 
Sântă-Măria mare; că din ţera Muntenescă totii îlii adăogea cu pîră Ştefanii 
Vodă până i-au mâncaţii capul. £ră atunce ’l-aii scosii la divanul împăratu
lui cu tus-patrii feciorii lui, şi mustrându’lu cu cuvântul împăratul, facându’lu 
hainii, îndată aii pusă de aii tăiatii capetele, fecioriloru înaintea tătăne-seu. 
£ră unul din feciorii lui, văi;lândii per<^area fraţi'Ioru, aii foştii ţlicândh că se 
va turci; ce ’l-au înfruntată tată-seu cu cuvântul ţ1licându’i; «Mai bine’i să moră 
în legea Creştinăscă, de câtă să se facă păgână Turcă». Şi după perirea fe- 
cioriloră lui, tăiatu-i’aă şi lui capul. Jalnică privire şi nepovestită urgie 1 Ce 
inimă împietrită ară fi fostă aceea să nu plângă atunce!. Trupurile loră le-aă 
aruncată în mare. Priviţi acum mai marii ţeriloră şi cei ce stăpâniţi mulţi
mile, ce agonisesce lăcomiea cea preste măsură, şi volniciea celoră ce pof- 
tescă şi se tindă să supue pre'toţi împregiuraşii sei, şi nu se potă odihni 
cu cele ce suntă drepte a le lui date de la Dumneţjeă, ce va să supuie şi să 
apuce cele străine. Precum şi acestă Domnă Constantină Brâncovanul săracul, 
de-apururea se silia să supuie pre Domnii din Moldova, să’l fie subt ascultare, 
adecă ce ară pofti ori de bine, ori de rău, să nu’i ăsă din cuvântă. Ce cu 
greă p6te să se facă»acăsta, avândă amândoi aceşti Domni ţări osăbite, şi stă
pânirea loră de atocma; ce mai bine cineşi a le săle să păzescă; că de’ţi 
şi pare mai slabă neprietenul tăă de câtă tine, şi făcânduT strâmbătate cu pu
terea averel tale, singură Dumneţleă. se pune agiutoră acelui mai slabă împro- 
tiva baniloră tei, şi te surpă cândă nu te gândesci; şi cândă socotesci că te vei 
odihni pre averile tale, atunce le răsipesce şi le dă în mânele altora; pre
cum şi casa lui Constantină Vodă Brâncovanul ca o nemică şi de odată s’au 
stinsă, apucăn^ă străinii averile lui.

Hai lume 1 cum se înşălă omenii, şi nu se potă sătura de dragostea ta I 
La ce sfîrşita îi aduce pre cei ce urmeză voiei tale 1 Cu adevărată fumă şi umbră, 
visuri şi păreri este cinstea ta.

Ştefană Cantacuzino domnul Muntenescă, după perirea Brâncovanului cu
geta că se va odihni, şi va rămâne domnă neschimbată în mulţi ani; ce plata 
lui Dumnegieă nu ’l-au îngăduită, că al doile ană i-au venită şi lui maziliea, 
şi ducându’lă în Ţarigradă aă mersă şi tată-său bătrânul Constantină Canta
cuzino Stolnicul cu dânsul; şi cum aă sosită i-aă omoritu Turcii cu groznică 
morte; şi pre tată şi pre fecioră pe Ştefană Vodă i-aă sugrumată, Şi aşa aă 
plătită şi ei mortea lui Constantină Vodă Brâncovanul; cu ce măsură aă mă
surată, şi loră li s’aă măsurată. Vedeţi aice giudecată aeve şi de sîrgă de la



Dumne^ett; păziţi-vS cel vicleni şi rSI, că, giudeţul Iul Dumnezeii nu va trece 
nici pe unul.

Eră după ce au omoritu Turcii pre Stefanu Vodă, au trimesu aice în ţără 
la noi, şi aă luatu pre Nicolal Vodă cu totă casa Iul, şi ’l-aă dusu Domnu in 
ţăra Muntenăscă; eră aice în locul lui Nicolal Vodă, au venită Domnu Mihil 
Vodă cu a triea domnie.

Nicolal Vodă, isprăvindu’şî lucrul sSă ca să mergă domnă în ţera Munte- 
nescă, au scosu mari greutăţi pre ţeră şi pre boieri pre la ţinuturi cu sume 
mari, peste putinţa bmeniloru; şi au luatu mulţi bani; sumele acele deplină 
cu mare sîrguelă, cu zapcil, încbiţjendă pre boieri, i-aă făcută de aă istovită 
toţi banii. Apoi i-aă sosită şi schimbarea domniei de s’aă mutată în ţăra Mun- 
tenăscă.

Boierii decă aă înţelesă de venirea Iul Mihal Vodă, toţi s’aă bucurată; deA 
şi Nicolal Vodă întru acăstă domnie a doua era mal blândă de câtă în dom- 
niea de’nteiă., Eră mergendă în ţăra Muntenăscă Nicolal Vodă, cum aă dom
nită într’acea ţără, amă lăsată să scrie Muntenii; ără noi ne întorcemă la lu
crurile ţărei nostre.

Mibal Vodă, îmbrăcândă caftanu de domnie, n’aă zăbovită în Ţarigradă, ce 
în menzilă Impărătescă ’l-aă pornită numai cu slugile sele; fără domna sa âă 
venită, fiindă lucrurile tulburate între Turci şi între Nemţi, gătindu-se de oste.

CAP. XX.
Domniea a treia a luî Mihaî Vodă Racoviţă.

In anul 7224, schimbându-se Nicolal Vodă din domniea Moldovei în ţăra 
Muntenăscă, venit-aă Mibal Vodă domnă ţărei, şi aă intrată în Iaşi în 24 ^ile 
a Iul Fevruarie, în dumineca brânzei. Intr’acestă ană, gătindu-se Turcii de oste 
să stea ijnprotiva Nemţiloră la Beligradă, cum aă venită Mihal Vodă în scau
nul domniei, îndată i-aă venită poroncă de aă dată trei sute de cal din ţără, 
pentru trăba oştel. Şi făcendă răsboiă Turcii cu Nemţii, aă luată Beligradul 
de la Turci, cetate vechiă din crăiea Ungurăscă. Luat-aă Nemţii atunce şi 
ţăra Muntenăscă pânâ în Oltă, şi apoi s’aă împăcată Nemţii cu Turcii. Intru 
acestă ană aă fostă timpă răă cu recălă, câtă nimene n’aă apucată altă dată 
să fie fostă aşa; că nici la sfântul Gheorghe nu era înverzită, nici câmpul, nici 
codrul, şi att fostă scădere în vină, şi în vii şi în totă roda.

Nicolal Vodă domnindă în ţăra Muntenăscă, mare vărsătoră de sânge s’aă 
arătată în boierii acel ţări, câtă şi pre Antimă Mitropolitul, pentru ce ’l-aă 
înfruntată cu cuvântul pentru tirăniea Iul, ’l-aă omorită, nu se scie cu 
ce fe!ă de morte. A căruia tirănie nesuferindă boierii, aă adusă oste Nemţi 
şi catane din ţăra Ungurăscă, şi fiindă Muntenii toţi la ună cuventă: aă dată 
pre Nicolal Vodă în mânile Nemţiloră cu totă casa luî, şi ’l-aă dusă în ţăra 
Ungurăscă jăcuită şi prădată de totă ce aă avută. Eră mal înainte de acea
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zarvil ati trimisă Veţlirul în ţ4rn Muntcn^scă de aă luată pe Mihni Cantacu- 
zino Spătarul, şi pre Dudescul Spatarfi, şi cum i-aă dusă la Vezirul, îndată 
le-aă tăiată capetele. Trimis-au Vezirul şi aice în ţdră la Mihaî Vodă de aă 
luată pre Lupul Costaki Vornicul; şi cum ’l-aă dusă la Vezirul, nimică nu 
’l-aă maî întrebată, ce îndată i-aă tăiată capul. Ai este s’aă făcută cândă mer
gea Vezirul cu oste împrotiva Nemţiloră la ii iigradă; dră ce vină i-ară fi 
dată Lupuluî nu se scie; nunnî totă de Nicolaî Vodă i-aă fostă perirea, pre
cum amă înţălesă dintr’alţiî.

După ce aă luată Nemţii pre Nicolaî Vodă din ţ6a Muntendscă, cum s’aă 
pomenită mal susă, deprin^endu-se în jacuri Nemţii şi catanele, aă începută 
a trece şi aice în ţeră, cu învăţătura unul Generală ce era în Braşăă; şi întăiă în 
sată în Ocnă aă lovită fără veste, şi au luată pre doi Turci neguţitori ce eraă acolo 
vfniţi să încarce sare. Şi mal pe urmă s’aă mal înglotită catanele, şi au venită 
de aă lovită în Romană, şi aă luată ărăşi pe nisce Turci; şi ducendu-i în 
Braşăă ÎI închinaă Generalului; şi rescumpărându-se Turcii cu bani, îl slobo(jîa 
Generalul. Şi aşa cu dobânda de la Turci deprimjăndu-se acelă Generală cu tâl
harii săi, mare zarvă s’aă aţiţatu în ţără, îmulţindu-se tâlharii Iul, ori cu scirea 
Generalului, ori cu scirea celoră mal mari ai lui, cum era Generalul de Sibiiă. 
Aă începută a prăda pe sub munte mănăstirile şi casele boieresc!, făcăndu’şi pri- 
leja cu Turcii, că de le-ară veni vr’o scârbă de la mal marii loră, să se mân- 
tuescă totă cu Turcii, anume că el unde sciu Turci mal pre aprope, acolo agiungă 
pentru ca să’I dobândescă; că el cu oştea la Beligradă n’au fostă să facă do
bândă de la Turci. Şi viindă ună Căpitană de Catane anume Frenţă, aă in
trată în mănăstire în Caşină, unde era bejănită ţăra şi boierii de pre acolo, 
de grija cataiieloru, vă^lendă că pradă şi jăcuescă, şi pre Turci îi robescă; 
Frenţă Căpitanul numai cu 20 de omeni aă venită în Caşănă, de care ară fi 
putută o ţără de omeni să se apere, să nu’lu lase să intre in mănăstire; ce 
cu toţii ’lă-au primită, şi i s’au închinată. Fiindu acolo Vasili Ciaurul, isvo- 
ditorul acestoră zarve, ce făcură toţi la unu cuvântă, âmplăndu-se de gânduri 
rele asupra lui Mihal Vodă. Multă socotindă de sine Vasili Ciaurul se se ră
dice domnu de la Nemţ', îndemnându’lă şi alţii de potriva lui, la minte de
şerţi, mers’aă în Braşăă Vasili Ciaurul la Generalul de Nemţi de ’l-au făcută 
grafă.. Şi făcăndu-se una cu catanele Moldovenii nostril cu mari cu raid prădaţi, 
jăcuiaă unul pre altul, mănăstirile pre sub munte, casele hoierescl, câtă ţinea 
pre Şiretă, şi pre câţi nu se închinaă loră să ţie cu denşiî. Ţineaă drumurile, 
colnicele; mâncaă, stricaă şi jăcuiaă, precum este năravul Moldoveniloru la vremi 
ca acele. De şi eraă omeni ca acia se nu ţie cu dânşii, temându-se se nu ca(;lă 
la primejdie, mal pre urmă cum s’aă şi prilejită, nu puteaă hălădui de cel-alţl 
să scape d’inaintea loră; ce de nevoie numai să fie cu dânşii, până în Şiretă, 
şi până în Milcovă, totă de acea brăslă, înglotindu-se şi îmulţindu-se din 
tote părţile. Era şi unu Mironă ce aă fostă şi Serdară cu ună hiastru alu să:'î 
omă fără învăţătură, mândru, semeţu, cu numele lui, Velicico; năditus’au şi 
acestil la căta cataneloră. Deci Mironă au sfătuită pe Frenţă Căpitanul de 
cătane, de au mersă din Caşină şi au intrată în cetatea Neamţului, cu nă
dejde că voră ţine cetatea Nămţulul cu locurile d’inpregiură, cum au ţinută
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Leşil, nu de multu, din venirea luî Sobieţki Craiul Leşesctt, pre cându acela 
Mirona era Jolninl la una stega de Moldoveni; şi âinplenda cetatea de bucate, 
el 156 ţineaa biruitori, ca cum ara fi dobândita ţăra Moldovei până în Şiretai 
ca şi Nemţii ţdra Munten^scă până în Olta. Ce doi domni într’o ţeră nu 
pota fi.

Aceşti din Ntimţa căutafi vreme s6 vie să iae pre Mihal Vodă din scaunul 
sea, ca şi pre Nicolal Vodă din ţăra Muntenăscă. Mibal Vodă, pentru acăstă 
tulburare se păzia de primejdie, şi aa întrata în mănăstire în Cetăţuie; unde 
nici acolo nu’la putea ţinea vremea să măie, cunoscenda pre slujitorii săi în
doiţi, mal multa stăruindu-le inimile spre neprieteni, de câta spre densul, se’ia 
rătuescă ca pre una domna. Cu toţi căutaa să văţlă pre catane cum sosescfi 
în Iaşi silita sa li se închine, vestinduse vălfa Nemţilora de isbândă asupra 
Turcilora atunce şi la Beligrada.

Mihal Vodă pre o parte se păzia de primejdie, pre altă parte trimitea 6- 
menl de ai săi cu cărţi pre la mazili, şi pre la alţi omeni de peste Şireta, 
fiiindu’î milă de ţeră, sa nu stea cu Catanele, ce sa fugă d’inaintea lora, sea 
sa stea cu toţii sa prinţjă pre Catane sea sa’I gonască; că puterea împără
ţiei este mare, şi va trimete Tătari, şi pre toţi îî vora lua în robie; dră el 
ne cum sa înţeiagă, ce încă mai sămeţi eraa, şi apucaa, pre acel ce le duceafi 
cărţile, şi’I puneaa la închisore, dându’I în mânele Catanelora de’i pedepsiaa cum 
era mal raa; şi’I făceau păgâni, că ţină cu Turcii, şi nu se închină cu totă ţera 
la Nemţi.

Adus’aa Mihal Vodă lungă oştea sa şi oşti străine, câte-va steguri de Lip
cani de la Paşa de Hotina, şi 200 de Tătari şi 700 de Cazaci ZaporojenI de 
la Hanul, aice în Iaşi, se’I trimiţă asupra Catanelora peste Şireta, la Nemţu 
şi la Caşăna; ce pentru sa nu strice ţera cu oşti străine nu ’î-au trimesa, as- 
ceptându sa se tempescă sumeţiea loru, au^linda de oşti, ce au adusa Mihal 
Vodă, şi se voru duce Catanele din cotro ah venita, lăsându locul de bună 
voiea lora. firă şi Catanele, şi ceşti din ţeră mal tare se’ntunecau cu orbiciunea 
tiraniei lora, nici cum socotinda la ce le va veni lucrul pre urmă ; Ciaurul 
cu cata ţpl în Caşina, ară Mirona cu hiastrul saa Velicico în Namţa. Tira
nul more sa apuce cele străine, ară domnul întru bunătate desăvârşita sa a- 
pere a le sale pune nevoinţă. Mântuitorul lume! Hristosa vrenda să se ducă 
din lumea acasta, n’au (jisa rasboifi laşa voa, ce aa rlişa: pace lasu voă; pa
cea mea dau voa. De unde se vede că Creştinului adevaratu mal multa este 
a păzi pacea, care aa lăsat’o Hristosfi, de câtu a rădica rasboiu pentru răs
cumpărarea strimbătăţilora ce aru avea. Aşa şi Mihal Vodă ca unu Creştina 
adevaratu, pace pă^inda foră smintaiă, asceptândfi întorcerea loru; eră el nici 
chiemaţi a au(ji, nici traşi a simţi nu s’au plecata; că întârzierea certărel, Dum- 
ne^lea cu asupră o plinesce.( Mihal Vodă oştea cea străină. Lipcanii, Tătarii, 
Căzacii cel ce venise de peză, nu i-au trimesu asupra Catanelora, pentru ca 
sa nu facă risipă şi stricăciune ţârei; nici Ifingă sine nu ’l-aa ţinuta, ce ’l-aa 
lăsata de s’aa dusă, şi ramâinda numai cu slujitorii lui. Deci trimeţinda spre 
Namţa sa prinZă limbă, aa adusa pe una feciora a Cuzăl, şi cu una cumnata 
ala saa, ce şedea la Brăniştenl peste Moldova, ce era tota de a Catanelora;
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pre carii Mihaî Vodă mustrându’I ca unii domnu, ’l-aii pusă la pază în mă
năstire la Bârnova, pănă eră îl va sloboţji. Eră Cuza Spătarul, fiindă aice în 
Iaşi, vă^endu’şl feciorul la închisăre, elu ca unu omu de nimică ţlicu să fie 
agiunsil la Catanele din cetatea Nămţulul, numai să se. scole să vie, că au 
vreme să iee pe Mihaî Vodă; că nu are oste străină pregiură sine, ce 
suntu numai slujitorii săi cel de ţeră, în carii nu’l nădejde de sprijinită. Deci 
îndată s’au gătită Velicîco, cu sfatul vitregului săă Mironă, îndemnândă pe 
Frenţa Căpitanul cu Cătane ce avea, şi aă purcesă să vie în Iaşi să iea pre Mi- 
hai Vodă; şifiindă şi altă Căpitană de Cătane la Câmpul-Lungă cu 100 de Nemţi, 
aă venită şi acela de s’aă împreunată cu î’renţa Căpitanul, şi s’aă făcută la 
800 de omeni. Şi în ce (ji aă purcesă Catanele din Nemţă, într’acea (ji aă 
venită veste şi la Mihal Vodă în Iaşi să se păzescă bine, că vine podghăză. 
firă Mihal Vodă cu mare taină, câtă nime n’aă prinsă de veste, aă răpeţ1litu 
la Tătari pre Constantină Costaki vel Visternică, şi pe Dimitrie Macri vel 
Stolnică; şi adevărată cum s’aă scrisă mai susă, că cu alţi hoieri nu s’au în- 
creţjută să le spue pentru venirea Tătariloră, fără numai lui Donici Vornicul, 
şi lui. Constantină Rusetă vel Paharnică, fiindă poroncă Impărătăscă la Tătari 
să apere ţera de neprietenii împărăţiei. Şi îndată aă purcesă Tătarii câtă au 
trebuită ca 2000 de Tătari. Joi Genarie ânteiă aă purcesă podghezul din Nămţă, 
şi Joi la săptămâna aă lovită în Iaşi : în care (ji Mihai Vodă gătindu-se de 
ospeţi ca acei, eşindă cu oştea sa afară din tergă, din dălă de Păcurari, aşcep- 
tândă să-I văţjă, fiindă vreme de prânţjă, fruntea Tătariloră agiungea despre 
mănăstirea lui Aron Vodă. Mihai Vodă puindă străji, pe Bahluiă în susă, şi 
mal la câmpă, s’aă întorsă în curtea domnescă ; eră slujitorii descălecase pe 
la gazde încăl(jindu-se că era frigă. Mihal Vodă după prânţjă s’aă lăsată să 
să cam odihnescă. Catanele venindă din susă pre Bahluiă, aă prinsă stră- 
jile lui Mihai Vodă, şi fără de veste aă sosită în Iaşi, temeiul mergendă pre 
din vale de feredee; şi Frenţa Căpitanul aă mersă spre Cetăţuie întinsă ; 
eră o semă pin tergă aă intrată. Atunce şi Mihai Vodă prinţjendă veste, aă 
încălecată, şi aă plecată fuga spre Cetăţuie, cu doi-trei copii din casă după 
sine, şi din boieri ce eraă lungă sine. £ră frate-seă Dimitraşco Hatmanul şedea 
bolnavă în Cetăţuie. Darie Donici Vornicul, şi lordaki Cantacuzino Comisul 
nu s’aă întâmplată, din boierinaşii din curte; şi Catanele de aprope gonindu’lă. 
Eră Velicîco cu cincî-şese după sine, aă mersă întinsă la curte, şi lovindă 
pre lungă temniţă, aă sloboţjită pe câţi eraă în temniţă. Pe urmă aă'mersă 
la porta curţeî domnescî, unde câtă aă sosită, îndată Seimenii din lontru, ce 
eraă de paza curţei, aă deschisă porta fără de nicl-o silă; şi închinându-se la 
piclore, (jiceaă bine aţi venită, că de multă vă asceptamă, dragii noştri!! Caută ce 
slujitori de trăbă, ce priinţă aveaă către domnă; şi cu cine să se încreţlă Dom
nul la vreme ca aceea, avendă putere să ţie porta măcară ună cesă; eră el 
îndată aă dată cale şi închinăciune neprietenului Domnului! Deră slujitorii 
cei călări ca 500 de omeni ce eraă, unul de poveste nu s’aă aflată lăngă Domnă 
să’lă rătuescă; ce carii încotro aă putută s’aă dusă; alţii aă fugită spre Mi- 
roslava, alţii într’alte părţi. Ca aceşti! slujitori eraă! Ce Mihaiă Vodă numai 
la Dumneţjeă nădăjduia, şi Dumne^jeă ’l-aă apărată. Dără Velicîco, dăcă au
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intratu pe porta curţeî, au apucaţii de aii sloboţjlitu pe nisce feciori de 
boieri, ce eraii închişi la Seimeni încă din ţ^lilele lui Nicolai Vodă, pentru pri 
cina unoru Turci de cândii răscoleau cu Moskalii: doi feciori a lui Manoli din 
Hulpănesci şi alţii, sloboţlindu’i au eşitii; şi s’aii duşii şi Velicico după te
meiul lorii la Cetăţuie; eră pin tergii aii lovită unu Tănase Voiţă de la Su- 
căva cu alţi Moldoveni ca să teinpine pre cine aveau pismă, să’şi isbândescă. 
Şi ără spre Cetăţuie, cându Mihai Vodă intrându în Cetăţuie, au apucată de 
au inchisu porta, ără catanele au şi sosită la porta monăstirei, şi îndată aă 
încungiuratu mănăstirea, dândă din sâneţe, şi făcenclă năvală să intre în mă
năstire. Acolo eraă toţi boierii închişi cu giupânesele loră, cu totă ce aveaă; ce 
câtă puteaă boierii se apăraă din pistole de pre zidă asceptândă pre Tătari. Tă
tarii despre Cirică avendu veste de sosirea cataneloră, veniaă care câtă îi putea 
calul, prin Tătăraşă, şi prin tergă spre Cetăţuie. Văţlendă orda Tătariloră, că- 
tanele îşi perduse sfatul; văţlură la ce au venită, slăbi simeţia ce aveaă, şi de- 
deră toţi de vale bulucindu-se la capul ăzului subt delul Cetăţuiei. • iSră cuco- 
nul Velicico n’aă vrută să rămâie să împartă dobânda ce 'ară lua din Cetă
ţuie; ce făcendu’şi prilegiă că are trebă, ^ise lui Frenţă, păzesce măriea ta 
răsboiul până oiă veni eă; şi cum s’aă dusă nu s’aă mai întorsă, ge s’aă o- 
prită tocrha în Nămţă. Tătarii de-o-dată dândă năvală, până a se buluci ca
tanele, aă perită câţi-va de a cătaneloră; ără bulucindă-se catanele, slobo- 
ijiîndă focă vitejesce în Tătari, pre mulţi aă rănită, carii vă(,lendă focul n’aă 
mai năvălită, ce aă stătută pe de o parte; eră catanele aă purcesă cătinea 
a se avăra, alăture cu tufele pe subt Hlince. Eşit’aă Mihaiă Vodă din Cetă
ţuie, şi împreunându-se cu Tătarii, aă repeţjită în tergă să vie mal de sîrgă 
slujitorii seimeni, şi vînătorii, şi negustorii, şi alţii ţoţi; şi îndată încălecândă 
toţi, aă mersă; şi dându-se pe din delă vînătorii, alăture cu catanele, aă în
cepută a da. din sâneţe în glota cataneloră; şi îndată pre câţi-va oborindu-1, 
că era vremea înserată, îşi perduse câmpul catanele; şi totă silindă înainte 
clătindu-se prin nisce ripi, cum este locul acela, că d’inainte nu le luase locul, 
ci năzuindă spre pădure, aă căţiută într’o rîpă adâncă pe’ntunerică; şi de acolo 
îi luaă Tătarii de grumazi, pre câţi aă putută prinde, firă câţi aă eşită peste 
ripă, s’aă dusă cine încotro aă putută hălădui, înnoptândă de nu s’aă mai vă
zută. Deci Tătarii s’aă întorsă la coşul loră în Cirică cu vr’o 50 de catane 
rohiţi, şi Frenţe Căpitanul loră. A doua ţ^i venindă Mihai Vodă, din Cetăţuie în 
curte, venit’aă şi Tătarii, aducendă pre catanele cei robiţi cu steguri, cu do- 
bele loră, ce luase cu catane. Adus’aă pre Frenţe înaintea lui Mihai Vodă, 
pre carele întrehându’lă Mihai Vodă, şi mustrându’lă ca pre ună tâlhară, ce 
aă venită, ce aă căutată în Caşină, apoi in cetatea Nemţului, cine ’l-aă chie- 
mată să vie aice, cu a cui poroucă aă venită iproci ? Frenţa aă răspunsă că 
cu poronca Generalului aă venită ca să ia pre Mihai Vodă, să’lă ducă la hiemţi, 
ca şi pre Nicolai Vodă. Deci răscumpărându’lă cu bani Mihai Vodă de la Tă
tari, şi ’l-aă scosă la portă, şi i-aă tăiată capul înaintea curţei domnesc!; 
ără până a tăia pre Frenţa, Cuza Spătarul era spănţjurată de furca scrân
ciobului, ce era înaintea curţei domnesci, îmbrăcată, încălţată, cum ’l-aă fostă 
găsită, pică să fie chiemată elă pe catane în Iaşi. să ia pe Mihai Vodă. Prin
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păduri,, pe drumuri, pre la odăi, pre unde fugise catanele, şi totii 11 aduceai! 
câte 10, câte 5—6 In multe ţlile, priin^endu’I dmenii pe unde’I şi aflai!; şi cum 
ÎI aduceai! îndată îl spănţjurai!, îi ardcai!, îl puneai! în cârlige, şi de piciore spân
zuraţi. Şi stringendil trupurile celoru morţi şi periţi de Tătari la râsboiă, i-ai! 
îngropată, şi au făcută movilă mare de asupra loră, în dălă între Gălata, şi 
între Cetâţuie lungă drumul celu mare, şi aă mal făcută ş’o cruce mare de 
petră, săpată cu slove, şi cerdacă forte frumosă de petră, precum se vede lăngă 
acea movilă, pentru semnă de biruinţă ce aă biruită pe neprietenii săi; că 
după isbenda răsboiulul ce aă avută Mibal Vodă cu Nemţii, aă prinsă pre 
mulţi şi din Moldoveni, veniţi la acelă podgăză; ce totă cu morţi groznice i-aă 
omorîtă. Pre uuil i-au spănţlurată, pre alţii îl ardeaă in focă de vil, pe alţii 
de coste spăn^uraţl, pe alţii de piciore, câtă de groză nu puteai să treci pe 
uliţa cea mare, priviudă atâţia omeni spenţluraţî, şi într'unu-felă, şi într’altă; 
şi cu atâte morţi ce făcea tălhariloră, totă nu se părăsiaă. fîră Catanele şi 
Nemţii, ce robise slugitorii Moldoveni, i-aă trimesă Mibal Vodă la împărăţie: 
12 Nemţi şi Catane cu stegurile loră, cu dobele loră, şi i-aă dusă la Udriu, 
că acolo era Impărăţiea, care mare laudă şi niulţâmită a”i făcută lui Mibal 
Vodă pentru acea slujbă. Eră cândă aă purcesă podgbeză la Iaşi, să ia pe 
Mibal Vodă, aă purcesă şi Vasili Ciaurul cu altă podghezu, numai să jăcuăscă 
şi elă în ţerade giosă casele boieresci; ce pe alţii n’aă găsită; numai lovindă 
şi Ia casa Iul Constandacbi Stolnică ca să’lă prinZă, elă au prinsă de veste şi 
aă scăpată cu fuga, ără casa lui aă jăcuit’o de totă ce aă avută, şi de bu
cate, şi de odore, şi i-aă luată şi giupănesa în robie, pe o soră a lui Mibal 
Vodă, şi aă dus’o în Braşovu la Generalul, şi aă dat’o în pază, de unde aă 
scăpată ea mai pe urmă; dândă bani unul ţărână, aă furat’o, şi au scos’o în 
ţără. Ce vitejie de omă cu socotelă, aă robită o femee!

Deci Mibal Vodă birnindă aice la la.şî Catanele, s’aă gătită să mei-gă şi la 
cetatea Nemţulul, se bată catanele, ce mal eraă de păziau cetatea; şi a treia Zi 
după răsboiul ce aă avută la Iaşi, aă purcesă la Cantemiră-Mărza Saraskeră 
pe oştea Tătărescă; că eraă acolo ca lă 2000 de Tătari. Deci mergendă până, 
la Crivescl, i-aă venită veste cum aă fugită tote catanele din cetatea Nem
ţulul; şi aă cblemată pre Mărzacl, şi le-aă spusă să se întorcă înapoi; ce el 
nici îutr’ună cbipă n’aă vrută să’şl perZă dobânda loră, ce a doa Zi s’aă por
nită. Giuruit’aă bani să le dea Mibal Vodă Mărzaciloră numai să se întorcă 
înapoi, să nu prăde ţera; ce nici asa n’aă putută folosi; şi aă purcesă şi Mi
bal Vodă după deuşii. Ce Tătarii, după obiceiul loră, aă şi lăsată ciambură în 
tote părţile, în şese Zile de aă prădată şi aă robită; şi fiindă erna mare, 
omeţil mari, nu s’aă putută ascunde bieţii omeni; şi s’aă ămplută de robi şi 
de dobitoce; cum eraă săniile cu bejăniile, aşa le aduceaă încărcate de muieri 
şi de copil, şi pe drumă copiii degeraţi, şi fete mari cum era mal amară. Etă 
la câtă aă adusă ţera acei lepădaţi de DumneZeă: Ciaurul, şi Mironă, şi Ve- 
liclco, că s’aă strinsă cătă de tălbarl să la pre Mibal Vodă, precum ore cândă 
pre Duca Vodă de la Domnescl, că eră aă fostă Mironă jolniră şi atuncea la 
Leşl, cândă aă luată pre Duca Vodă celă bătrână. Ce precum atuncea pe urmă 
nici ună folosă n’aă adusă, aşa şi acum; că ori câţi s’aă sculată din boierii
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Moldovenesci asupra Domnilorii, nid unii de aceia n’au pricopsiţi]; ce totti cu 
osîndă Dumneţledacă. ail peritii; şi putii ţ,lice că acel de pre atuncea, ce se 
hainiau despre domnii aceia şi se sculaii asupra lord, dord ad avutd şi strimbă- 
tate, s4d urgie de la acel domni; deră acestii scimd că nici o strimbătate 
despre Mihal Vodă n’ad avutd; ce numai din firea lord cea rea ad rădicată 
zurba asupra lui Mihai Vodă ca sS’ld ia din scaund ; şi dtă ce folosd ad a- 
dusd ţdrei: robie şi jacuri în tote părţile 1 firă de Mihai Vodă nu s’ad pu- 
tutd lipi, nici s’ad apropiată; ce ed, aşa (lied, că pre Domnd nime să nu’ld 
defaime, că Domnul, ori Dund, ad râd, feritd trebue. Domnul nu în^deşertd portă, 
armă; şi mai multd armele Domnului asupra celord împrotivnici stâpânescu 
şi rănesed pre dânşii; şi de c?te ori zarve- ca aceste s’ati aţiţatd asupra vre 
unui domnd, totd de risipa ţ6i-ei ad fostu. Că ântâiu cândd s’ad rădicată Hăn- 
cescii pre Duca Vodă, de ’ld-ad scosd din scaund, ce ad făcută pre urmă 
Duca Vodă ? Ad venită cu Tătari de au prădată ţinuturile acele, şi pre mulţi 
din căpitenii ad spânţluratd, pe alţii i’ad înţâpatd, pentru fapta aceea ce ad 
făcut’o ei. Dâră Petriceico Vodă, cândd ad fugită de la Hoţind în ţâra Leşâ- 
scă? Dâră pe urmă au ernatd Tăt rii în ţâră, din Nistru până în Prutd, şi 
până în Jijia, cu mare pagubă şi robie. Rădicatus’ad âră pre Duca Vodă Mol
dovenii cu Leşii amestecaţi de ’lu-aă luată de la Domuesci, câudd âmbla Pe
triceico Vodă sâ bată Bugeagul. Dâră ad n’ad fostă âră peirea ţârei, de Tă
tari şi de Leşi, şi fomete mare în doi trei ani în ţâră, câtă mânca omd pre 
omu, precum mulţi spuneau de acâsta, care nu fomete, ce osînda lui Dumne- 
ţjed, asupra acestui pământd ? Dâră au a Domnului ad fostă pricina aceea ? 
Ba nu a Domnului, ce reutaiea celord râi. Rădicatus’ad şi aemu asupra lui 
Mihai Vodă, carele de nu ’ld-ard fi ferită Dumue(led, păzindu-ld de neprie
tenii sâi; âră de s’ard fi tâmplatd sâ’ld ia Nemţii, ore cine ard fi râmasă ne- 
robitd din Moldoveni de Tătari ? Că atuncea ard fi fostă sfîrşitul acestui ti- 
călosd de uorodd; că pre Mihai Vodă ’ld-ard fi luată Nemţii, âră ţâra totă o 
robiad Tătarii. Dâră ad pricina Domnului este ? Domnul ad silită sâ’i apere; 
dâră ei singuri de bună voiea lord, ’şi-ad agonisită perirea. Şi nici cu atâta 
pradă şi morţi, ce făcead într’ânşii nu s’ad părăsită; ce ârăşi s’ad mai strinsd 
o sâmă de Moldoveni cu Cătane şi Nemţi, în mănăstire în Caşind şi la Mira; 
şi şedead într’acele doă mănăstiri, şi eşiad de jăcuiad în tote părţile; şi nu s’au 
părăsită veţjândd patima lui Frenţe Căpitanul, şi podghâzul lui ce ad ispră
vită. Deci Mihai Vodă după râsboiul cu norocd ce ad avutd la Iaşi cu Frenţe 
Căpitanul, şi ad rămasă isbânda la Mihai Vodă, n’ad zăbovită o lună de ^ile, 
şi s’ad gătită ârăşi de râsboiu cu Tătarii şi cu oştea lui, şi ad purcesd la 
mănăstire la Caşind.

Dupâ râsboiul cu norocd a lui Mihai Vodă cu Frenţe Căpitanul la Iaşi. totd 
nu s’ad păi’ăsitd tâlharii; ce ârăşi s’ad strinsd Catane şi Nemţi, şi ad intrată 
în mănăstire în Caşind, de prădad şi jăcuiad în tote părţile, şi ducead la mănaa- 
tu-e. Deci Mihai Vodă n’ad mai putută suferi; ce s’ad gătită totd într’acea 
âmă, după ce ad venită de la cetatea Nâmţului, şi ad purcesd la oste. Adus’ad 
şi Tătari, ce ei n’âd venită câţi ad serisd Mihai Vodă; ce cumu’I obiceiul lord, 
ad venită mai mulţi de câtă trebuiad; şi era Saraskerd peste oste Aslanai-
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Mârza, omu forte vitezu şi cu cumpătă bunii, şi au purcesu cu totă oştea pe 
la Eomanu. Erau 30,000 de Tătari, fără Moldoveni; dră cândă au agiunsă la 
Şiretă, ’i-aă venită veste lui Mihai Vodă că şi în Hangul suntă Catane; şi aă 
trimesă de la Şiretă podgeză 2000 de Tătari, şi 200 de Seimeni, şi cu boieri 
mazili de ţeră, sd’i ducă pe Tătari la Catane, eră s6 nu prade ţera. Mers’aă 
şi cu acea oste, Nicolai Lazul Sulgerul şi Şerbană Cantacuzino Postelnică; şi 
aă intrată în Hangă, foră de nici o dodăelă despre nime. Catanele fugise ;ro- 
bit’aă Tătarii pe câţi ’şi-aă găsită Moldoveni; robit’aă atuncea şi pre giupâ- 
nesa lui Ilie Cantacuzino Visternică, fiindă bejenită în Hangă, şî pe altă giu- 
pânesă, fata lui lordald Cantacuzino Stolnicul; şi le-aă scosă Mihai Vodă din 
robie la Iaşi, oblicindu-se. firă Mihai Vodă tr^endă cu oştea în giosă la Ba- 
căă, după ce aă întrată pin codru pe Tazlăă, aă eşită câţi-va Nemţi şi Catane 
pe Tazlăă, ca o strajă, nesciindă nimică de oştea ce le venia asupră; şi dândă 
nisce Turci ce eraă cu Mihai Vodă, peste acei Nemţi, ’i-aă grăbită Nemţii pe 
Turci; şi îndată aă perită ună Aii-A ga de la Ţuţora; dră alţii s’aă dată îna
poi, până aă venită şi cea-altă oste. Şi luândă veste Mihai Vodă, că aă eşită 
Nemţi şi Catane înainte, aă sfătuită cu Aslanai-Mârza, şi cu boierii, cum ară 
face ca sS nu prindă de veste Tătarii, că ei veniaă pe urmă, pentru să nu lasă 
cembură in ţeră; şi aşa aă purcesă Aslanai-Mârza Saraskierul cu 40 de Tă
tari numai, şi cu Moldoveni, ca să vă(jă ca câtă somă de oste ară fi de Nemţi; 
şi cum T-aă văţjută că suntă puţintei, s’aă şi sloboţjită la dânşii, şi aă prinsă 
singură Mârzacul pe unul, şi ’i-aă răsipită îndată, şi s’aă întorsă Aslanai-Mârza 
cu robul legată de plete. Hră Tătarii prinţjendă de veste, îndată aă începută 
a striga hala; şi care cum ’l-aă putută calul s’aă pornită după Catane, şi nu 
’i-aă mai ,1:ututu popri nime, şi într’o clipală aă agiunsă pe catanele acele, şi 
aă lovită satul Ocna fără de veste, şi tote satele de pin pregiură, şi pin Caşină, 
pin păduri pe la bejănii; aă robită şi aă prădată mai răă de câtă la Nemţu, 
mulţime de omeni şi dobitoce, că îi aduceaă ca oile pe bieţii omeni, cu mu
ieri, cu copii, câtă suspinai unde vedeai atâte suflete; că amu fostă faţă de 
amă văţlută aceste. Eră decă s’aă strinsă Tătarii toţi de la pradă, s’aă aşe^lată 
pe şesul Trotuşului de lungă Ocnă până din giosă de sată de Rădiana, câm
pul totă de Tătari şi de robi ce luase. A doa <ji aă mersă la mănăstire la 
Caşină, că Nemţii se închisese toţi în mănăstire; ce cu Tătarii ce ispravă a- 
veai să faci la cetate 1 Aă încungiurată mănăstirea pe delaturi; eră nu s’aă 
putută apropia de zidă,' că se apărau cu sacaluşe din tote părţile. Ce lăcândă 
mănăstirea aă mai prădată ce aă găsită pe afară, şi s’aă întorsă înapoi cu 
mulţi robi şi dobitoce; şi aă trecută la Bugegă cu toţi robii. Eră Mihai Vodă 
aă trecută Şiretul pe la Răcăciuni, şi aă venită la scaunul seă în Iaşi. Nemţii 
ce eraă în Caşină încă s’aă rădicată, şi au eşită din mănăstire, şi ărăşi s’aă 
strânsă la Focşehi, şi aă apucată o mănăstire anume Mira, ce este pe Milcovu, 
şi adăogendu-se şi Moldoveni. Eră într’acea ămă, aă şeţjută Mihai Vodă totă 
cu pază; ără după ce s’aă desvărată s’aă gătită de isnovă ără de oste, şi aă 
purcesă totă într’acelaşă ană, de primăvără la Focşeni cu oştea Moldovei, de 
’i-aă scosu şi pre aceia din ţără. *

Fiindă învăţaţi Catanele, şi cu Moldovenii, carii se făcuse totă unii cu Ca-
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tanele, a prăda ţdra, nicî într’unii chipu nu se putea mântui de dânşii; şi vâ- 
(^endă că s’att şi mal ădaosu Nemţi şi catane la Focşenl, şi ţineau Mira şi Ca- 
şinul, s’au înţelesu şi la împărăţie, cum Nemţii ţină două cetăţl'ln Moldova; 
şi au venită unu ciohodaru a Vezirulul cu fermanu să mergă să risipăscă a- 
cele două cetăţi adecă mănăstiri; şi ’şi-au strinsu oste Moldoveni, CodrenI, 
LăpuşnenI, şi mal de ţeră, şi Seimeni, şi au mal adusu şi Tătari; şi au pur- 
cesu primăvăra la luna lui Maiu în 21 de ţlile în ţjioa sfântului marelui Con
stantină Impărată, cu frumosă ost'e, călărime şi pedestrimc cu tunuri; şi aă 
mersă la Bărladu, unde s’aă tămpinată cu Tătarii. Şi sosindă la Nicorescl, aă 
tăbărită oştea acolo pedestrimea, şi cu Tătarii aă purcesă podghiază noptea, şi 
le-aă dată Sărdară mai mare pe oste pe Constaxtin Ţărigrădeanul Postelnică 
mare, bună vitează, fiindă slujită la Moskali, la Căzacl, sciindă rondul oştirii, 
şi îndrăsneţă şi cu sfată bună era. Şi au trecută Şiretul unii în vadă, alţii 
în notă; fiindă nopte n’aă nemerită toţi vadul; şi ’i-aă lovită fără de veste 
pe Catane, şi eraă o mie de Catane cu Nemţi, şi ’i-aă aflată în OdobescI pe 
o sămă; pre carii îndată ’i-aă risipită, şi au începută a’I lua de grumază. firă 
câţi aă scăpată, aă fugită pe Milcovu la mănăstire la Mira; şi îndată aă eşită. 
cu toţii din mănăstire gata de râsboiă, cu dobe şi cu stâguri tocmiţi de răs- 
boiă. Tătarii s’aă împrăsciată a goni pe cei d’inteiă; şi eră s’aă luată după pradă 
pe la Focşenl; alţii aă trecută pin ţera Muntenâscă. Moldovenii dândă năvală 
vitejesce, n’au putută ţine Catanele resboiul multă; ce aă purcesă în risipă a da 
dosă şi a fugi; şi gonindu’I Moldovenii şi Tătarii, tăindu’I şi robindu’I, până s’aă 
împrăsciată care încotro aă putută scăpa, pin munte,.pin pădure, fără cal, răniţi- 
Atuncea aă apucată Tătarii de aă robită şi pe Didiulescul Căpitanul celă mare de 
la Focşeni a domnului Muntenescă; şi ’l:aă adusă împreună cu alţi robi la Mihai 
Vodă, şi îndată ’l-aă scosă din robia Tătariloră. Deci după risipa Cataneloră 
cu a Nemţiloră, aă mersă şi Mihai Vodă la mănăstirea Mira, şi aă stricată 
zidul mănăstire!, pe poronca împărăţiei, ce era făcută de Antiohi Cantemir 
Vodă. Aprins’aă şi chiliele, şi o biserică de lemnu ce era făcută de Cantemiră 
Vodă cel bătrână;.şi ciohodarul Vezirulul era totu împreună cu Mihai Vodă, 
că avea pouoncă să şeţjă să vedă cum s’oră strica acele mănăstiri. De acolo 
s’aă întorsă Mihai Vodă cu totă oştea la mănăstire la Caşină; şi aflândă ă- 
răşl tâlharii de catane, i-aă gonită pe unii, pe alţii i-aă prinsă vil, şi aă mersă 
de au stricată şi zidul mănăstirel Caşinulul. Pe une locuri aă pusă lagumă 
de aă sfărmatu zidul; pe de altă parte cu ciocane de feră aă adusă şalgăii 
de la Ocnă de ’l-aă risipită. Şi aşa le-aă spartă lăcaşul aceloră Nemţi şi Ca
tane. Cu câtă le eşise ânteiă laudă mare, şi se temeaă unde auţjeaă de numele 
loră, cu atâta mal pre urmă se deprinsăse Moldovenii de’I băteaă şi intraă într’- 
ânşil, unde şi’i găsiaă. Şi făcendă isbândă Mihai Vodă, s’aă întorsă la scaunul 
sâă în Iaşi; ftâră totă cu scăderea ţârei, de robia şi prada ce făceaă Tătarii. 
Şi aă mal şeţjută până la luna lui Iulie, şi s’aă gătită erăşi mai cu bună gă- 
tire sâ intre în ţâra Ungurescă, că aă venită poroncă de la împărăţie Ia Mihai 
Vodă, şi h Sultanul, şi la Paşa de Hotină să se gătescă să mârgă In ţâra 
Ungurâscă.

Venindă poroncă la Sultanul şi Ia Mihai Vodă, şi la Paşa de Hotină, să
Leatopiseţcle Tom. 3. 5
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inergă In ţdra tJngurescă sfi prade, şi să robescă, carii nu se voru închina din 
domnii Unguresc! la Turci, că eraii fugiţi o semă din domnii Unguresc! la Turci 
cu Craiul loru Eacoţi, ţlicendu că de aru merge oştea, se vorii închina tote 
cetăţile, şi totă ţera Ungurăscă la Turci. Ce pe cuvântul loru le-au daţii voie 
de aii veniţii la Hotinu unii Bercinie domnii Ungurescu, şi cu alţi cu o semă 
de Unguri ce avea şi oste, şi s’aii mai strinsu şi alţi; şi s’aii gătită şi Mihal 
Vodă cu omeni 'de oste, călărime, şi pedestrime, şi s’aii făcuţii câţi-va din 
Câmpu-lungenl, şi din HânganI totu cu sâneţe. Venit’au şi Colcăgu cu oste, 
Lipcani şi Turci 1000 de omeni. Sultanul încă aii veniţii cu Tătari, şi s’ati 
adunată cu toţii la BotoşenI şi au mersă pin Sucevă, şi aă trecută munţii pe 
la Câmpulungă, cu nevoie mare, fiindă potica strimtă; şi numai câte ună 
omă încăpea de mergea pe potică; atăta oste fiindă, câtă unde mânea noptea 
fruntea, a doua ţii agiungea cel din urmă. Venit’au lui Mihal Vodă în Câmpu- 
Lungă călăraşi de la Ţarigradă, cum c’aă bătută Nemţii pe Turci; că era la 
oste Turcii cu Nemţi. Ce Mihal Vodă de acesta n’aă spusă nimănui, că de ară 
fi prinsă veste Sultanul, s’ară fi intorsă înapoi; ce Mihal Vodă mai tare în
demna pe toţi să intre în ţera Ungiu’ăscă; că Tătarii decă aă văţlută locuri 
închise şi grele precum îi muntele nu vreaă să mai intre în strimtori; ce aă 
purcesă Mihal Vodă înainte cu oştea sa, şi cu Colcegă cu oştea lui; eră Tă
tarii pe urmă.' Deră totă s’aă întorsă din Suhardă dintr’ună munte 2000 Tă
tari ; n’aă cutezată a intra, fîră alţii aă mersă după Sultanul, şi aă trecută 
munţii în trei ţlile, fără de nici-o dudăelă despre nime; că puţintei Nemţi ce 
aă fostă la Strajă, aă fugită, văţlândă atâta oste cu Mihai Vodă. Din boieri 
aă fostă Darie Donici Vornicul, şi Constantină Costaki Visternicul, Constan
tină Ţărigrădeanul vel postelnică, Macri Bană, lordaki Cantacuzino vel Comisă. 
Deci cum aă trecută peste munte într’ună sată în Rodna, aă prinsă puţinei 
robi, şi aă dată focă satului; aşijderea şi alte sate pe pin pregiură totă le-aă 
dată focă. Satele dese cu case multe, câtă acoperise văzduhul de fumă, Şi la 
ună locă aă eşită o semă de oste Nemţi şi Catane, la locă strimtă, .şi îndată 
s’aă apucată de râsboiă; deră n’aă ţinută multă, că aă dată năvală Lipcanii 
lui Colcegă şi cu Moldovenii; Tătarii fiindă în urmă n’aă prinsă veste, şi i-aă 
înfundată îndâtă, şi aă începută a fugi, năzuindă la cetatea Bistriţei; ce pu
ţini aă scăpată, şi aveaă totă cai de cei mari Nemţesci, şi iepe friji. I-aă a- 
giunsă şi aă robită câţî-va, şi aă perită într’acelă resboiu 40 de Nemţi; s’aă 
aflată trupurile;, cu îndrăsnire totă oştea aă purcesă înainte, făcendă isbândă 
ânteiaşi-dată; şi aă eşită la cetatea Bistriţei, câtă acoperise şesul acela oştea. 
Deră în cetate eraă Nemţi puţini; eră UngurJi^eraă mulţi, că se strinsâse din 
tote părţiţe în Cetate; şi se temeaă Nemţii de Unguri că s’oră închina. Şi 
n’aă fostă multă zăbavă s5 se închine; numai Tătarii n’aă vrută sâ mai ză- 
bovescă; ce aă şeţlutu numai o ţii. Şi aă prinsă totă târgul pe diu’afară; nu
mai cetatea aă rămasă; şi pe lungă cetate eraă mulţi din prostime ce nu mai 
încăpuse în cetate, cu care, cu dobitoce pre subt zidă; şi aă dată năvală Tă
tarii, Lipcanii, Moldovenii, şi i-aă luată pe toţi, cu tote dobitocele acele; 
şi aă masă îutr’acea nopte totă oştea pin pregiurul cetăţel. Totă noptea aă 
stătută gata toţi; nime n’aă dormită; eră a doua ţji aă făcută sfată Mihai
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Vodă cu Sultanul, s6 mergă în giosu spre Braşovu, totu prădându şi arţ^endu, 
şi voru eşi pe potica Oîtuzului; şi forte bine era aşa, că aru fi mersu fără 
de nici o dudăelă, că Nemţii erau duşi la oste la Turci; numai pin cetăţi câţi 
eraţi închişi. Ce n’aii vrutu Sultanul, fiindu unu copiii! tenSru, nesciindii ron- 

* dul cum s’a purta; ce aii purcesu în ţera Ungurescă în lontru de aii prădaţii 
şi aii arşii, şi s’aii umpluţii de robi şi de dobitoce, şi de alte lucruri. Şi vrendii 
să esă pin ţera Leşescă pe la Scole, aii prinşii Leşii potica cu dste, şi nu 
i-aii lăsată; şi s’au întorsu eră în urmă pin munţi, prin locuri grele; şi le-au 
eşită mojicimea înainte la locuri strimte, şi i-au grămădită, câta aă lăsată 
duiumul, şi mai multă, şi caiîl oră ’şi-aă lăsată; şi aă eşită în ţeră aice cu 
mare scădere. Eră Mihai Vodă cu Colcăgă Sardaiul pe oştea de la Ho tină, s’aă 
întorsă cu pace eră pin Câmpu-Lungă, şi aă venită la scaunul săă în Iaşi.

Bine nu s’aă aşezată, i-aă şi sosită veste cum pre la Ocnă aă eşită multă oste 
Nemţi şi Catane,’şi vină să’şi răscumpere ţera loră; şi fiind oştea lui Mihai 
Vodă împrăsciată, cine-’şi pre la casele loră i-aă lăsată eşindă din ţera Ungu
rescă, şi trudiţi de cale, u’aveaă cu cine să stee; ce aă eşită din Iaşi cu toţi 
boierii şi cu negustorii, şi cu totă tergul, şi aă trecută Prutul la Ţuţora, as- 
ceptândă să veţ^ă ce se va lucra. Atuncea aă sosită la Prută şi Sultanul; ce 
Catanele acele s’aă întorsă înapoi d’incotro aă venită, temendu-se a se mai 
depărta la câmpă de la munte. Şi s’aă întorsă şi Mihai în scaunul seă în Iaşi 
cu toţi boierii, şi cu mare laudă de isbânda ce aă făcută asupra ţărei Ungu
resc!, care nu voră uita-o ei multă vreme, câtă pagubă li s’aă făcută. Eră de 
la împărăţie i-aă venită nume bună, şi laudă lui Mihai Vodă; şi ori de ce 
scria şi jăluia la împărăţie i se asculta şi isprăvia.

Eră în Mu şeptele ană a domniei lui Mihai Vodă, s’aă hainită o sămă de 
Turci de la Agemă, şi s’aă rădicată asupra împăratului Agemiloră, şi ’l-aă 
biruită, câtă aă căutată a’şi lăsa scaunul, şi aă fugită pintr’alte părţi de lo
curi în ţera lui; şi văţlendă nevoia au agiunsă la împăratul Tluxului de la 
Ţarigradă, poftindă să’i dea agiutoră, împrotiva neprietiniloră lui; şi.n’aă 
vrută să’l dea agiutoru, macară că de o lege suntă Turcii şi aceia; numai 
puţină osăbjyre aă, precum noi cu Papistaşil. Şi aă împărăţie mare şi ves- 
tiţă. Deci vă^Jendă nevoiea asupra lui sosită, şi ne dându’i Turcii agiu
toră, aă agiunsă la împăratul Moscului, poftindu’lă să’i dea agiutoru ; şi 
i-aă giuruită că’i va da o semă de cetăţi pentru binele ce’I va face. Moscalul 
au priimită bucurosă, şi s’aă gătită cu oste multă, şi aă purcesă singură îm
păratul cu oştile la anul 7231; şi lovindă pe la Cerkezi, pe la Obăzale, tote 
ţările acele s’aă închinată se fie totă una cu Moskul, carii totă Crescini suntă 
aceia. Şi mergăndu Moskalii au luată câteva cetăţi pe marea Caspiei; şi ’şi-aă 
aşezată acolo ostile la ernatică. Turcii văţ^endă venirea Moskului într’acele 
părţi de locă, forte s’aă îngrijită, fiindă aprope de marea Negră despre Ana- 
dolă, şi aă trimesă solă, la împăratul Moskului; ce pe solă ’l-aă oprită la mar
gine, şi nu ’l-aă lăsată să mărgă în lăuntru, ce i-au (^isă să şedă la Azacă la 
cetatea loră, până îi va veni răspunsă de la împăratul.

Eră aice în ţeră domniea Mihai Vodă cu pace; şi aă făcută ruptă în totă
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ţ^i'a să fie numai cinci sferturi într’unu anii; ără altă nimică nici unii felii de 
angărie n’au mal scosii; şi le era tuturorii săraciloru mal cu odihnă; că fiesce 
cine scia câtă birii are a da într’unii anii. Nu umbla zlotaşil totii deuna pin 
ţără, cum era până atunce.

Totu într’acestu anii 7231, aii murită şi Mitropolitul Kir Gedeonu, şi l’-aft 
îngropată la Mitropolie; ără în locul lui au alesu Mibal Vodă, şi cu totii sfa
tul, şi au pusu Mitropolitu pe Georgie Episcopul de Romană.

Eră cândă eraă anii 7231 Aprilă în 20, într’o di sâmbătă, pe ameaţlă-di s’aă 
scornită aice în Iaşi, o fortună de ventă mare; şi cândă s’aă scornită fortuna 
aceea, s’aă aprinsă o casă a unul popă din susă de biserica sfântului Dimi- 
trie; şi câtă clipala ochiului s’aă aprinsă şi biserica sfântului Dimitrie; şi fi- 
indă vântă mare ca acelă, n’aă putută stinge, focul, măcară că venise şi dom- 
niea cu tdtă glota; că era lucru mare şi înfricoşată, că de Ja biserica sfân
tului Dimitrie, aă sărită focul înainte câtă trage cu săgeta, de s’aă aprinsă 
cu temeiă casele în rondă, cum mergă pe lăngă uliţa cea mare; şi îndată 
s’aă aprinsă şi biserica sfântului Nicolal, şi curţile domnescl de tote .părţile) 
câtă nu s’că mal putută nime apropia, fiindă domniea singură în curţi; că slu
jitorii Seimeni alergase toţi în târgă, ca d6ră ară pute stinge focul. N’aă pu
tută sc6te din casele domnescl grăbindă focul, ce numai câtă aă eşită domna 
cu cuconil, cu ce aă apucată ei singuri, cu dol-trel copil din casă; şi aă e- 
şită la malul Bahluiulul din susă de podă, cu mare spaimă, şi cu fuga aă scă
pată pe giosă. Eră multe lucruri aă arsă în casă; că nu se putea nime a- 
propia de para focului. Atunce aevea era certarea de la Dumnedeă; şi de la 
curţele domnesc! aă sărită focul pe ează, de aă arsă şi acolo două-trel case; 
dră curţile domnescl aă arsă câtă n’aă rămasă nimică nearsă cu biserică cu 
totă. Şi numai câtă aă arsă curţile domnescl, îndată aă stătută văntul şi s’aă 
alinată; şi până a agiunge focul la curţile domnescl, multe case boieresc!, şi 
a altora, aă arsă cu totă ce aă avută; că nime n’aă putută scote nimică; că 
ca săgeta aă mersă focul, câtă n’aă văzută nimene ardere aşa în grabă; şi în 
giumătate de cesă s’aă făcută tote aceste; mal multă n’aă ţinută. Certare de 
la Dumneţjeă era grabnică pentru păcatele nostre. Eră domniea s’aă mutată 
în două case boierescl, în casele lui lonă Păladi Spătarul, şi într’a lui Cons
tantină Costaki Spătarul, fiindă aprope una de alta; şi aă şeţlută până s’aă 
isprăvită curţile despre domna. Eră după arderea curţeloră domnescl, îndată 
aă orânduită ţinutul Orheiulul, şi <aă adusă totă lemnul câtă aă trebuită ; şi 
s’aă mal orânduită şi la alte ţinuturi care pentru salaborie. Eogt’aă Isprav- 
nică peste totă lucrul caseloră domnescl mal mare Constantină Costaki vel 
Spătară, lăsândă totă grija pe sema lui; şi apucându-se ânteiă de casele de
spre domna, de le-aă tocmită precum se vădă, şi aă mal făcută şi alte case 
de zidă despre Babluiă, forte frumose. Şi gătindu-se curţile despre domna 
până în patru luni; şi mutându-se domniea în curţi, cu mare bucurie aă dată 
din tunuri; şi lui Constantină Costaki vel Spătară i-aă mulţămită Mibal Vodă 
de slujba ce i-aă făcută; şi ’l-aă îmbrăcată cu contăşă cu sobolă, şi şlică de sobolă, 
şi cu totă alaiul domnescu ’l-au dusă la gazdă, cu surle, cu dobe; şi la gazdă ose-



69

bite daruri i-aii trămisii. Acoperit’aii şi biserica sfântului Nicolal totu într’- 
acestii anti.

'piceunii cuventii: îmulţindu-se pecatul, se nasce peddpsa, precum şi la nolîn 
ţ4ră câtu s’au templatii in a treia domnie a Iul Mihal Vodă, cum au venitu domnfij 
au intrată Nemţi şi catane în ţeră, au i-obitu, au prădată. Adus’aă Mibal Vo
dă Tătari ca să scotă pe Nemţi; ără robie şi pradă. După robie fomete marc> 
câtă aă agiunsă merţa de malaiă 10 lei; aă murită multe suflete, câţi nu s’aă 
dusă printr’alte ţări. După fomete, ciumă, omoră, bocete, şi vaete în tote păr
ţile. Pe urma acelora lovit’au bolă în dobitoce, câtă la unii 6menl n’aă rămasă 
nici c’o vită; şi în totă ţera era acea bolă de dobitoce. £ră peste tote aceste, 
şi focă năprasnică, cândă aă arsă curţile domnescl. pice Solomonă că: pre 
cine iubesce Dumne^leu îlă cărtă, pentru ca să se îndrepteze. Ce cu acestă cu
vântă ne mângâemă şi noi de tote certările ce ne vină de la Dumneţjeă.

In anul acesta ără aă scosă Mihal Vodă desetina de stupi să dea toţi; ne
plăcută lucru era alesă boierime!' şi monăstiriloră acestă obiceiă; şi testa- 
menturl cu afurisenie erau de la alţi domni să nu mal fie desetina pe boieri 
şi pe mănăstiri. Numai nevoia ţlice că strică obiceiurile cele bune, că la mare 
nevoie şi strimtorare aă că^liită domnia acestui pămentă; de vreme că doi 
Paşi mari Saraskerl s’aă făcută părtaşi a stăpâni din partea Moldovil: Tighină 
şi Hotinul. Nu mal potă domnii sătura cu datul.

£ră într’acestă ană aă făcută aşeţlare MoskaliI cu Şahul, împăratul de Per- 
sia; şi aă făcută legătură între dânşii, ca să’.şl stăpânăscă elă ţâra; şi cândă 
’l-ară trebui oşti, să’I dea într’agiutoră împăratul Moskulul asupra zorbaliloră 
Eniceriloră lui. Deră şi MoskaliI se ţie tote cetăţile acele ce aă luată la ma
rea Caspiel. Turcii văţlândă acele tocmele a loră, aă trămisă şi el oste multă 
la Anadolă pentru paza marginel ţăriloru săle; şi aă 'luată câte-va cetăţi şi 
multă locă.

Eră la anul după ce s’aă gătită curţile despre domna, s’aă apucată Mihal 
Vodă cum s’aă luată omătul de curţile cele-alte ce suntă despre apusă, şi 
aă stricată ântâiă tote x;ele vechi: 'Divanurile, Spătăria până în pământă; nu
mai două case ce suntă de Vasile Vodă făcute le-aă lăsată şi le-aă tocmită 
ântâiă acele, ără altele le-aă făcută din temelie cu frumosă oronduălă precum 
se vădă. Măcară că acel Domni ce aă făcută curţile aceste mal în trecute ţlile 
au fostă, şi. mal putincioşî din avuţie, şi vreme au avută mal pe voie, nu cu 
atâte supărări despre Turci; deră ori că le-aă fostă urîtă a chieltui, ori că nu 
le-aă dată cunoscinţa, prea urîtă şi ciudată eraă făcute casele aceste dom- 
nesci. Deră Mihal Vodă le-aă făcută forte frumose şi deschise precum se vădă. 
lutr’acestu ană 7232, fosta’aă sâcetă mare, pânele proste, morte în dobitoce, 
stupii în scădere; şi peste tote aceste, scos’aă desetina de stupi îndoită, de 
aă dată cu toţii, şi boieri şi mănăstiri, câte 48 de bani pe stupă. Cu mare su
pără era boieriloră şi ţârei; şi s’aă împuţinată stupii de pe la toţi; că atâta 
negustorie aveaă şi pământenii, alesă partea boierimel. Până a nu da desetina, 
cu stupii îşi chivernisiau casele loră, şi îşi plătiaă birul; pentru acâsta mare jale 
şi supărare au căţlutu preste toţi, făcânduli-se supără de aă plătită stupii în
doiţi; măcară că nu din lăconţie s’aă făcută acesta, ca şâ strîngă în casa lui,
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aceste suspine a tuturora, ce de mare nevoie şi asuprele ce’I veniail de la Turci, 
că nu mal avea cu ce plini poroncile împărătesei, şi cu ce umple pe Grecii, 
ce erau pe lângă dânsul. Dâră totu era mal cu cale a scâte de cele obicinuite 
pe ţâră să fi luaţii, de câtii a se face obiceiti. Domnii câtu arii putea să se 
ferâscă să nu scoţă obiceiuri ce n’aii mal foştii; de vreme că suntO omeni 
mari, trebuie şi lucrurile lorii să urmeze după cinstea lorii, şi pentru ca să 
nu rămâe în blestemul norodului; că suspinul săraciloru nu rămâne în deşerţii, 
macaru câtii de târ^liii. Şi dâcă face unii Domnii obiceiu măcaril cătii de răii, 
alţii pre urma lui prea lesne facil pe obiceiul acela, fără de nici o îndoâlă, a- 
runcândii grija saii păcatul asupra aceluia ce ’l-aii scornită; şi âtă că radă-, 
cina şi începătura păcatului este aceluia ce ’l-au scornită, de aă dată pildă 
şi altora a’lă face; că stingerea şi sărăcia tuturoră boieriloră şi monăstiriloră 
le-aă fostă desetina acâstă îndoită, de aă dată două desetinl o dată, care nu 
se va uita lesne de la pămăntenii Moldovil, Totă într’acelaşu ană în luna Iul 
Septemvrie, s’aă pornită ploi grele, câtă aă venită apele mari afară de mă
sura loră pe cum venlaă de altă dată, şi aă înnecată multe dobitoce şi omeni 
alesă la ţinutul Tecuciului, şi prisăci de stupi, fonaţe, omeni, copil mulţi; că 
aşa aă venită de o dată Şiretul fără de veste, şi ’i-aă apucată pe omeni pin 
case; carii aă scăpată pin copaci, aă scăpată. Herghelii de iepe aă apucată 
apa, şi puţintele aQ scăpată; turme de oi, şi casele cu totul a bieţiloră omeni 
le-aă înnecată cu totă ce aă avută. Câte sate aă fostă pe Şiretă, potă ^ice că 
’l-aă prădată Tătarii; că nu puţină pagubă aă avută, care nu se va uita cu- 
rândă de acei ce locuescă pe acele locuri.

Intr’acelă ană s’aă mazilită şi Hanul Crîmului, şi aă venită Hană Megli- 
Gherei pusă de împărăţie. Totă într’acelaşă ană luată-aă Turcii o cetate de la 
Căzilbaşi mare, cu multă locă împregiură, şi cu mulţime de omeni; şi aă ve
nită cu acâstă veste de izbândă ună Agă a Vezirului, cu fermană, ca să se 
veselâscă domniea, să facă dulalma; şi aă făcută trei ^lile veselie fără de voie 
Intr’acele trei ţjile, ce aă şezută Turcul aicea, aă dată câte de trei ori de 
ţji din tunuri, şi din focă măruntă; şi aă ^isă surlele şi dobele; şi cândă s’aă 
plinită trei ţlile, au purcesu şi Aga Vezirului, dându'l bacşişă 7500 de lei, 
fără de cal, şi fără de alte daruri ce aă mal luată.

Eră la anul 7233, au murită şi Petru împăratul Moskului, cu mare bucu
rie de mortea Iul Turciloră; âră între crescini mare jale şi întristare, că p6- 
te să mal fie altă Impărată precum aă fostă acesta? Că tote împărăţiile şi 
Crăiile să înfricoşase de densul, de vitejiile Iui. Eră în locul lui aă lăsată îm
părăţia pre sâma împărătesei lui, şi ea aă rămasă stăpână în locul Iul Petru, 
până va fi de vîrstă nepotu-său ce avea.

Eră aice în ţâră ne mal putendu sătura pe Turci cu bani, aă scosă Mihai Vo
dă văcărită, câte ună zlotă de boă şi de vacă, şi de cală câte ună leă; si aă 
dată toţi şi mari şi mici, nu puţină scădere ţârei.

Mai mers-aă oste Turcâscă într’acestă ană la Agemu, şi aă mersă şi 15,000 
de Tătari, şi aă avută mare răsboiă cu Căzilbaşii, şi multă oste Turcâscă aă 
perită la acelă răsboiă ; şi pre urmă âră aă isbăndită Tui'cii, şi aă mal luată 
câte-va cetăţi vestite, cu multă locă pin pregiură, dintre care s’aă şi scrisă
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anume cetatea Revanul, care cetate este mare în ţ6ra Agemilorti, şi se ho- 
tăresce cu marginea ţfireî Turcescî, şi altă cetate Tebrizul oraşu mare şi bo
gată, dără nu’î încungiuratu cu zidu; deră fiesce-care casă ca o cetate fiindă 
încungiurată cu zamcă de Iută îngrădită, şi cuprindă multe case într’o zamcă, 
şi totă aprope una de alta, şi cuprindă câte-va mahalale, şi este scaunul ţe- 
rei ce se chiamă Azibragiană. Mal luat’aă Ghengea ără oraşă mare, unde se face 
mătasă multă. Aă maî luată o ţără ce se chiamă Loristană. Aceste suntă 
totă mari şi vestite cetăţi; ără de cele maî mici cetăţi şi sate, aă luată ne
numărate, carele pentru lungime nu le-amă mai scrisă; şi aă agiunsă până 
aprope de Spăhaciă (Ispahană) scaunul ţărei Hagimesci, cale numai de o săp
tămână până acolo. Aceste tote le-aă cuprinsă până la anii 7234. Mare îm
părăţie aă fostă şi Persia, şi vechie şi nebiruită de nime, de câte-va sute de 
ani; deră precum eclisiarhul ^lice : «vremea începe ţările, vremea le sfîrşesce; 
«îndelungate împărăţii, vremea le priminesce; şi nici-ună lucru stltătoru în 
«lumea acăsta nu este». Intru acestă ană au murită şi Sinavski Hatmanul Co
ronei, a Crăiei Leşesci, omă mare şi vestită. Fost’aă aice la noi ărna mare 
şi lungă; omeţe mari peste totă ţera. Scos’aă Mihaî Vodă ema o dajde mare 
pe boierii cel mari, şi pre mazili şi pre mănăstiri, pe soraele văcărituluî; şi 
aă socotită câte duoî orţl pe vită pe toţi; şi s’aă făcută somă mare de bani 
la toţi, şi cu mare supără tuturoră; de vreme ce ţăranii n’aă dată văcărită, 
numai boierimea şi mănăstirile.. Şi acestă sfată maî multă era din Grecii ce 
eraă pe lungă Mihaî Vodă, s’aă făcută ca să calce pre boierii de ţeră, precum 
li’l'obiceiul loră; că de la o vreme mai multă cu Grecii se sfătuia de câtă 
cu boierii de ţără; că precum era Mihaî Vodă ânteiă cu boierii de ţeră într’- 
ună cuvântă, şi la tote sfaturile ce eraă trebile ţărei, cu boierii sfătuia şi le 
aşeţla, cu atâta ’l’aă prilestită Grecii, de i-aă depărtată, şi aă rămasă Grecii 
sfetnici şi credincioşi. Aşa vremea mută şi schimbă lucmrile; şi mai de multe 
ori aducă şi sfîrşită răă.'

Eră în ţăra Muntenescă, ne măi putendă boierii răbda vrăjmăşia şi asupre- 
lile ce le făcea Nicolaî Vodă, s’aă sfătuită cu toţii, şi aă fugită carii încotro 
aă putută «scăpa, eşindă noptea din BucurescI îmbrăcaţi în haine proste, până 
la Colentina; că acolo le scosese caii şi armele, şi slugile loră asceptându’î 
acolo, fiindă străji mari în oraşă. Intr’altă chipă n’aă putută scăpa; ce fiindă 
toţi sfătuiţi la ună cuvântă, s’aă strînsă toţi la Colentina, şi de acolo aă fu
gită, carii unde le-aă dată mâna. Aice în ţeră aă fugită doi-spre-^ece ,boierî: 
Nicolaî Rusetă Logofătul, ginerele Brâncovanului, şi Dediulescul Visternicul, 
şi doi feciori a lui Asan călăraşă, şi alţii; şi i-au priimită Mihaî Vodă cu 
cinste. Deră n’aă dormită nici Nicolaî Vodă pentru acestă pribegie a boieri- 
loră ai :e ; ce mulţi bani aă dată la Portă, şi aă trămisă aice unu Capegi-başă 
împărătesc! ca să ia pe boieri. Ce pre dânşii nu i-aă găsită, că aă fostă tre
cută în ţăra Ungurescă, cum aă au^lită de venirea aceluia, totă că venia să’i 
ia, şi s’aă întorsă omul Impărătescă înapoi. Eră Nicolaî Vodă aă jăluită cu 
mare jalobă la împărăţie, precum Mihaî Vodă i-aă risipită ţăra cu sfatul lui 
ce aă îndemnată pre boieri de aă fugită; şi acum nici de poronca Impăra- 
tăscă n’aă vrută să dea pe boieri; şi cu alte pîrî adăogându’lă i-aă stricată
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domniea lui Miliaî Vodă; că au trămesu unu Capegi-başă cu lermanu şi au 
mazilită pre Mihaî Vodă, clomnindu 11 ani. Deră s8 nu se fie mazilită se sfă
tuise toţi boierii să fugă, pentru mare călcare ce aveaă despre omenii lui, mai 
alesă despre Grecii lui. Eră domniea aă luat’o Grigorie Vodă, ce aă fostă Ter- 
zimană la împărăţie, strănepotă lui Grigorie Gbica, Vodă. Aşa s’aă trecută şi 
domniea lui Mihai Vodă; şi până a se mazili, aă luată mare somă de bani, 
de pre la boierii cei mari, şi de la cei mai de giosă, şi de pre la negustori, 
adeverindă că le va da banii, şi nimărui n’aă mai dată; şi aă rămasă toţi 
vânduţi, şi îndatoriţi, plângendă, şi cerşindu’şi banii; şi aă rămasă bieţii pă
mânteni toţi îndatoriţi, partea boierime!, şi cu tote obiceiurile ce n’aă mai 
fostă scornite înainte de dânsul, carele nu se voră uita de lăcuitorii ţărei. 
Eră pe dânsul luânduJlu cu totă casa lui, ’l-aă pornită la Ţarigradă, la anii 
7235 Septemvrie 25.

CAP. XXI.
Domniea luî Grigorie Ghica Vodă.

In anul 7235, venit-au domnă ţărei~Grigorie Ghica Vodă; elă fiirrdă Terzi- 
mană la împărăţie, prea lesne şi-aă isprăvită pentru domnie, fiindă cunoscută 
la Portă, dândă şi bani după obiceiul loră. Şi luându’şi domniea, aă purcesă 
din Ţarigi'adă, şi aă poroncită de i-aă eşitu totă boierimea înaite la Galaţi. 
Acestu Grigorie Vodă era strănepotă lui Grigorie Ghica Vodă, ce aă fostă 
domnii aice în ţără; dără fără de nici o mândrie. Pre boieri pre toţi i-aă pri- 
imită cu dragoste şi la cinste, şi nime n’aă avută nici ună prepusă despre 
dânsul. Fiindă omă tânără, ÎI era dragă a se primbla adesă la vânaturi; .şi 
cum s’aă aşe(,lată la scaunul seă în Iaşi aă scosă în ţeră văcărită de aă dată 
toţi, care obiceiă ’l-aă găsită lăsată de Mihai. Vodă, nu cu puţină scădere ţâ
rei, alesă boierime! şi monăstiriloră; încă au pusă nartul mai giosă de câtă 
Mihai Vodă, să dea câte şăse potronicl de vită. Eră de primă-vară s’aă 
apucată de aă făcută unu turnă pe porta curţei domnesc! forte frumosă, 
şi cu căsornică de bătea, de âuţlia totă oraşul. Şi aă mal prefăcută odăile Sei- 
meniloră, precum şi portul loră le-aă schimbată, o samă totă cu haine verţli, 
alţii roşii, eră îu capul lord chivere negre; şi era curtea împodobită. Era acestă 
Grigorie Vodă şi călăreţă bună, şi deapururea totă la preumblări cu toţi bo
ierii, cu musice la veselie. Era omă bună, pre boieri îi avea la cinste, ne
mândru, cerca dreptatea fieşce cui la judecată, şi limba Moldovinăscă prea lesne 
aă învăţată. Eră la anul a domniei lui, s’au făcută mare zurba între Tătari, 
rădicându-se ună Sultană frate cu Hanul, cu toţi Bugegenii, ca să scoţă pre 
frate-săă Hanul; şi s’aă adunată ca la 80,000 de dste, şi aă şi începută a 
trămite aice la Grigorie Vodă cu laudă că voră prăda ţăra. Trimis’aă Grigorie 
Vodă câtăva somă de bani şi alte daruri; dără domnia şi ţăra aă fostă în grijă 
mare; şi s’aă bejenită tătă ţăra, cu mare nevoie fiindă ărna. Trăgănându-se trei
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luni, şi au(,liiidu-se la împărăţie ele rădicarea acelui Sultană cu Tătarii lui, a- 
supra frăţine-său Hanului, îndată au trămisă unu Paşă cu oste, şi aă venită 
la Smilă. Venit’au şi Hanul cu oste, şi Domnul Muntenescă până la ună locă, 
şi s’aă întorsă înapoi la scaunul seu; şi Grigorie Vodă cu câtă-va oste Moldoveni, 
şi oste de la Hotin. Şi văţţândă Tătarii că vine oste asupra loră, s’aă potolită; şi 
Sultanul s’aă plecată, şi s’aă dusă singură la acelă Paşă, şi aă trecută Dunărea, şi 
s’aă dusă la Portă, lăsândă pe Tătari să dee ei sămă. lîră Mărzrtcii carii aă fostă 
mai capete; aă fugită toţi la Leşî. Domnia încă aă mersă cu oştea până la 
codrul Kigheciulul, ş; ds acolo s’aă întorsă la scaunul săă la Iaşi, făcendă o 
movilă îiiâre. Ca să fie sămnă de pomenire, şi ţăra scăpândă de treba Tătari- 
loru, dără cu multă pagubă sateloră de pin pregiurul loră. Dără mai departe 
nu s’aă întinsă, măcară că aă venită poroncă de la împărăţie la Hanul, să pli- 
născă totă paguba Moldoveniloră de la Tătari; deră ce întră în mâna loră, cu 
anevoie se sc6te. Insă totă aă luată Grigorie Vodă de la Tătari 220 de pungi 
de bani, şi aă dată şi omeniloră celoră prădaţi de Tătari, de acel bani. Cade-se 
.pre făcătorii de bine pururea a’I lăuda, şi pre cei ce se silescă spre facerea 
de bine a obştiei; precum acestă Domnă, găsindă aice în ţeră ună obiceiă 
scosă de Mihai Vodă, desătina de stupi, de da mănăstirile şi boierimea. La 
acăstă dajde, multe mănăstiri aă remasă la lipsă, şi boierimea la mare nevoie 
şi datorie aă căzută. Neplăcută lucru era tuturoră; ără acestă Domnă aă a- 
rătată mare milă, şi pentru dragostea ce avea cătră mănăstiri şi cătră boie
rime, aă legată cu mare afurisănie, cu testamentă, ca să dea mănăstirile ^şi 
boierimea de ^lece stupi ună leă, şi ’i-aă deosebită din prostime, cu mare 
mulţămită şi laudă de cătră toţi, de acăstă aşeflare ce aă făcută acestă domnă, 
şi nemurit oră în veci de la pămentenii Moldovei; şi aă întărită acelă hrisovă 
şi cu iscălitura prea fericitului Hrisantă Patriarhul lerusalimidul, fiindă venită 
aice în ţără, cu mare blestămă, care domnă ară mai strica în urma lui, din 
care ară vrea să strice şi ară mai cuteza peste acea legătură, în zădară îlă 
voră avea Moldovenii de "domnă Creştină, ce ori lonă Vodă Armanul, ori Gaş- 
pară Vodă Sasul,* să’i ţţică ca unui călcătoră de lege. Dără din omul bună, bună 
lucru ese. Aius’aă şi dăscăli Elinesci Greci şi Slavonesci; şi aă aşeţlată scolă 
de învăţatul copiiloră; şi câtă somă de bani s’aă făcută dascaliloră pre ană, 
aă oronduită şi din Visterie, şi aă orânduită şi boierii cei cu boierie, ca să 
dea aice bani din ană în ană. Şi ori cine vra să’şl dea copii la învăţătură, 
învăţa fără nici o plată. Aceste tote le făcea, că nu era lacomă ca să strîngă 
avuţii, ce mai multă se silia ca să’I rămâe lucruri vrednice pre urma lui, de 
câtă să rămâe avuţie; care la puţintel să află acesta dară, ca să nu’i biruăscă 
pofta lăcomiei şi iubirea argintului.

Sfieşitul Ceoniciî atbibuite lui Nicolaî Muşte.
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Manuscrisul publicaţii de N. Bălcescu în Magasinul istoricii pentru Dacia 
tomul III, este maî puţinii complectă de câtă acelă reprodusă de mine subt 
titlul de Cronica atribuită lui Nicolaî Muşte. Ast-felă manuscrisul lui Bălcescu 
se încheie cu Domniea a treea a lui Mihal Racoviţă în Moldova, cândă ma
nuscrisul meă merge până h Domniea lui Grigorie Ghica inclusivă. Ântâiul 
manuscrisă are o particularitate, aceea că: de la a treea domnie a Iul Duca 
Vodă, pană la Domniea ântciu a Iul Racoviţă Vodă, descrierea evenimenteloru 
variegă cu totul de textul manuscrisului reprodusă de mine. Publică ddră în 
deosebi aedstă mare Variantă.

M. KOGALNICEANU.
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Domniea Ducă! Vodă alu treilea rdndfi.
Veniţ’aii Domnii ţârei Duca Vodă cu a treea Domnie din Domniea ţârei Mun- 

tenescl; venit’ail cu dânsul şi câţl-va boieri MuntenescI, pribegindă de grijea 
lui Şerbami Vodă ce venia Domnii ţârei MuntenescI, că aceşti boieri nu se 
potriviau în sfatul lui Şerbanii Logofâtul, ci nu ’l-aii pututu ascepta se’lu vâţ^ă 
Domnii, ce au eşitii toţi cu Duca Vodă.

Pre acele vremi era greii ţârei nostre pentru zaharale şi menziluri la dru
mul Cameniţel, şi cu cheltuiala ce trebuia la schimbatul Paşiloru de Cameniţă; 
eraii locurile totii pustii din Iaşi până în Nistru încă din ernatul Tătarilorfl cum 
s’afi pomenită la Domniea lui Dimitraşco Vodă.

Aşeijase Antonie Vodă slujitori în Tabăra şi în StefănescI de ţineafi drumu 
de cal de olacu şi de hrană până în Cameniţă cu multă nevoe de Turci ce 
urdinaă în susu şi în giosu, şi veniau podgbiazuri de peste Nistru, şi loviau pre 
Turci şi pre neguţători la drumul CameniţiI de multe ori. Eră Duca Vodă a- 
şe^ândii slujitori de agiunsu şi în StefănescI şi în Perireta, şi osebită trimitea 
stâguri de lefecil de pază pre câmpii, şi lipcanii ce avea; deci s’aii aşerlată 
şi s’aă potolită, şi era pace.

Eră în ală doilea ană a domniei lui, aă tăiată pre trei boieri a nume pre Va- 
silie Geuca velă Visternică, şi pre Bogdană Jicniceriul, şi pre Lupul Sulge- 
rul, aflându’i vicleni; aă făcută carte viclenă cu iscălitura lui Dimitraşco Vodă 
Cantacozino, carele era mazilită în Ţarigradă, scriindă lă o semă de căpetenii 
de la ţinutul Orbeiuluî şi a Lăpuşneî, ca de la singură Dumitraşco Vodă, cum 
din mila lui Dumneţleă ’l-aă miluită împârăţia cu domniea ţârei; ce indată ce- 
oră vedea cartea lui sâ mergă sâ prindă pre Duca Vodă, şi cu t6tă casa Iul, şi pre o 
semă de boieri anume pre Mironă Logofâtul, şi pre Buhuşă Hatmanul; şi în 
cartea aceea era izvo^îtă cu ce morte oră omorî pre Duca Vodă, şi cu ce 
morte pre Domna şi pre coconi, şi ce semă oră face lui Buhuşă Hatmanul 
şi lui Mironă Logofâtul. Socotindă' că căpeteniile şi slujitorii de la acele ţinu
turi prea lesne se plecă la lucruri noi, şi trimeţândă cartea aceea Geuca 
Visternicul şi Bogdan Jitnicerul, pre Lupul Sulgearul acolo la căpitanii de 
Orheă şi de Lăpuşna, carii vâţjendă cartea lui Dimitraşco Vodă aşa scriindă 
la dânşii, pre o parte s’aă făcută a priimi porunca ce le scrie, eră pe de altă 
parte ună căpitană anume Decusară, luândă cartea aceea, aă încălicată şi cum 
mal de sîrgă aă venită de aă dată scire ântâiă lui Buhuşă Hatmanul, pe vre
mea de amiaţjă-iji; şi sculându-se Buhuşă din somnă aă mersă la curte şi 
dândă scire Ducăl Vocă îndată aă trămisă pe Georgiţă Ciudină Sărdarul de aă 
prinsă pre Lupul Sulgeriul şi ’l-aă adusă cu pază, carele îndată aă spusă că 
l’aă trimisă Vasilie Geuca Visternicul şi cu Bogdan Jitniceanil cu acea carte
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acolo la căpitanii de Orbeiu şi de Lăpuşna, şi indată trimeţendu pre Baş-buluc- 
başea cu Seimenii la gazdele Boerilorfl acelora, de i-aii adusu şi i-aă puşti la pază, 
până au făcută Divanu cu toţi boeril şi cu Mitropolitul Dositeu, şi aducendu-I pre 
tus-tril la Divanu în ograda Curţii, şi întrebându-1, n’au mal tăgăduită vicleşugul 
loră, ci aa spusă direptă că el simtă vinovaţi; şi aşa Duca Vodă cerea giudeţiă 
de la boerl: «dumneavostră, mă rogă se mă giudecaţi cu aceşti boerl.» Şi după 
Divî.nă i-aă scosu la fântână şi i-aă tăiată.

Duca Vodă într’acestaşă ană aă mersă la Ţarigradă, avendu pîră cu Ştefană 
Vodă feciorul Radului Vodă, pentru logodna fiică-sea Catrinil, ce o logodise cu Şte
fană Vodă feciorul Radului Vodă încă de copilă mică; eră dăcă aă agiunsă la vîrsta 
căsătoriei, nu se ţinea Duca Vodă de tocmelă. Şi eşindă fata de faţă la Diva
nul Vizirului, aă remasă feciorul Radului Vodă pre Duca Vodă de la Divană, 
şi numai ce ’i-aă căutată Ducăl Vodă a face tocmelă să vie în ţeră se nun- 
tăscă feciorul Radului Vodă.

Atuncea fiindă Duca Vodă în Ţarigradă, Căzacil de la Ocraină câţi erau 
peste Nistru şi peste Bubă, s’aă închinată la împărăţia Turcului şi aă dată Ducăl 
Vodă şi Hătmănia de Ucraina; datu’l-aă ună tuiă şi buzdugană, şi şlică de so- 
bolă, precum purtaă Hatmanii Căzăcescl; şi.viindă den Ţarigradă Domnă cu 
trei tuiuri Duca Vodă, şi se scria în tituluşul lui: «Domnă ţărei Moldovei şi Ucra- 
inil,» Şi după ce aă nuntită aici în Iaşi dânduşi pre fiică-sea Catrina după feciorul 
Radului Vodă, nuntă Domnăscă cu soli din ţările megiaşe venindă la nuntă 
cu daruri scumpe ca la ună Domnă vestită şi avută, aă mersă Duca Vodă la 
Ucraina, până în Nemirovă, şi aă aşeţlată Hatmană Căzaciloră pre lane Dră- 
ghinicl, Grecă fiindă, scia limba şi obiceile rusesci, că era omă slujită; şi Pol
covnici pre oştea căzăcescă aă pusă din căpeteniile căzăcescl, şi au pusă de 
aă făcută case domnescl în ţărmurile Buhului la Şpicova, şi alte case în ţărmurile 
Nistrului la Ţicănăuca. Şi decă aă gătită casele, ală doilea ană primăvara, eră 
aă mersă Duca Vodă pănă în Nemirovă cu totă casa Iul, şi cu toţi boierii, 
primblându-se, aveiidă pace aşeţjată de tote părţile, făcendă mese mari, şi chiă- 
mândă pre Hatmanul şi pre Polcovnici la masă, cinstindu’l până se vesellaă 
câtă nu puteaă sta, ci’l luaă tovarăşii de’l duceaă pre la casele loră.

Duca Vodă, după ce aă venită den ţâra Muntenescă, aă lăsată ţera în 6 
luni de n’aă scosă nici o dare, rugândul boierii ca pre ună Domnă avută, să 
chieltuăscă de Ia sine, şi decă voră trece 6 luni, atuncea va scote scrisore şi’şl 
va lua banii, că ţăra era săracă, încă den ernatul Tătarilor îl; deci pre socotela 
boieriloră aă luată zapisă de la mâna boieriloră, se aibă a’i plini banii după 
şese luni. Ură pre urmă mari nevoi eraă pre boieri, şi pre mănăstiri şi pre 
ţără, câtă nu se mai puteaă plăti omenii cu câtă aveaă, şi căţju tuturoră cu 
urîtă Duca Vodă, că toţi rugaă pre Dumneţleă se’l mântuăscă de vrăjmăşia Iul.

Ură în a cincelea ană ală Domniei lui, 1. 7191, gătindu-se Turcii de oste să 
mergă în ţera Nemţescă. venit’aă poruncă şi la Duca Vodă, şi la Şerbană Vodă 
Domnul Muntenescă, să mergă şi ei cu oştea ţărei loră, şi purcerlendă Duca, 
Vodă Aprilie 20, mergea încetă, pentru Tătari, până s’aă strecurată toţi; carii 
viindă prin ţeră, făceaă multă stricăciune pre unde aăagiunsă, până aă trecută în 
ţăra Muntenăscă, apoi aă trecută şi Duca Vodă pre la Focşani cu multă boerime
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şi oste grijită, eră Caimacami aii lăsată pe Nicolae Racoviţă Logofătul, şi pre 
Păladie velă Spătară, şi pre Toderaşco K. velă Visternică; aceştia toţi s’aă 
sfătuită ca de se va mai întorce Duca Vodă den oste să nu’lă ascepte, ce să 
pribegescă cine încotro ară putea; şi cu o semă de boieri ce aă mersă cu 
Duca Vodă în oste, eraă totă la ună cuvântă.

Mer&’aă Duca Vodă prin ţera Muntenescă pre la Ruşava, şi de acolo aă tre
cută peste munte şi aă mersă în susă prin Sebeş, prin Logbşă, prin Temeşvară, 
prin Sarvaşl, prin Solnocă peste apa Tisa, şi de acolo aă trecută Dunărea pre 
la Ruda, şi acolo peste Dunăr^ aă agiunsă pre Şerbană Vodă, şi viindă Şer- 
bană Vodă Domnul Muntenescă, s’aă adunată cu Duca Vodă; eră Vizirul cu 
oştea Turcescă era mal înainte la Stolbeligrad.

Vizirul Gara Mustafa Paşa, pre atuncea au acea gătire de oşti cu îndem
narea Iul 'I’iukel Grof şi cu altoră domni Ungurescl, aă mersă să ia cetatea 
Enikiul în ţera Nemţescă la margine despre Ruda, de care gătire Nemţii lu- 
ândă veste, aă întărită acea cetate cu oste şi cu ce aă trebuită; şi sosindă 
Vizirul cu oştile Ungă cetatea Enikiul, aă prinsă limbă, carea aă spusă că ce
tatea Enikiul este grijită şi cu mare tărie, carea nu o va putea dobândi; eră 
cetatea Reciul unde este scaunul Impărătescă, este foră de nici o oste, şi ne- 
grijită, că Impărâţia Nemţuluî era dusă cu oştea în altă parte, avendă răsboiă 
cu megiaşil săi.

Luândă Vizirul veste pentru cetatea Reciul, că ar fi negata de oste, aă lă
sată împotriva Enikiulul ună Paşă cu vr’o trei mii de Turci, eră elă cu totă 
oştea aă purcesă de la Enikiă şi aă mersă la Redă, nemică zăbavă făcândă 
la Enikiă. In Reciu era numai ună Ghinărariă anume Starembergă cu 25,000 
de Nemţi. Sosit’aă Turcii sub cetatea Reciul în 5 (jile a Iul Iunie, şi aă ză
bovită până în 2 ijile a lui Septemvrie. Rătândă nepărăsită den tunuri, cum 
şi den cetate, se apăraă vitejesce; era în mare strânsore cei den cetate şi în 
cumpănă de peire, neviindu-le agiutoră, până aă venită Sobieţkii Craiul Le- 
şescă cu oste şi aă bătută pre Turci, şi aă mântuită cetatea Reciulul; şi în- 
torcendu-se Vezirul aă stătută la Duda câte-va ţjile, şi pogorându-se Craiul 
Leşescă cu oştea în giosă, pe de cesta parte de Dunăre, eră aă mersă oştea 
Turcescă îmfrotiva oştii Leşescl şi aă făcută resboiă vitejesce, şi eră aă în
frântă pre Turci, deră nu cu puţină cădere şi oştii Leşescl.

Stândă Vizirul la Ruda, nice pre Domnii acestoră ţâri nu’l lăsa sâ’şl vie în 
ţerile sele, ce şi pre Duca Vodă şi pre Şerbană Vodă îi ţinea cu omenii loin 
acolo. Deci, Şerbană Vodă, sfătuia pre Duca Vodă ca se dea bani, să’şl facă 
ispravă sâ’î slobozia; elă n’aă vrută sâ dee, ţjicendă că elă nu va face obiceiă, 
«că noi cândă venimă în oste, suntemă datori se aducemă poclonă Vizirului, 
eră cândă ne întorcemă den oste, ne îmbracă cu caftană şi suntemă sloboţjl 
să mergemă în ţerile nostre». Eră Şerbană Vodăţjicea: «noi saă vomă agiunge 
să venimă cu Turcii în osie saă ba, ci se dămă ce vomă da să scăpămă mai 
curândă, etă că în Moldova se aude că se pogoră Leşiî«. Decă aă bătută Leşil 
pre Turci la Redă, s’aă rădicată Moldovenii ce eraă pribegi în ţera Leşescă, 
cu Petriceico Vodă, şi cu câte-va stegurl de Leşî cu Dimidinskii, şi cu Cuneţkil 
Polcovnici, şi s’aă pogorîtă în Moldova să mergă să bată Rugecul, avendă şi
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puţintel Cazaci. Petriceico Vodă aii .rămasă în Siicdva, dră Cuneţkil cu Cazacii 
şi cu Moldovenii, au mersă la Bugdcu erna.

Ddînna Ducăl Vodă, decă au simţită pentru Leşl că sc pogoră în giosă, 
aă fugită den Iaşi şi aă trecută în ţera Muntenescă, şi s’aă dusă cu totă glota 
el la Brăila; dră boierii ce eraă caimacami în Iaşi, s’aă dusă la munte, şi ţera 
s’aă bejenită den calea oştii LeşescI, mazilii şi breslaşii siliţi de Petriceico 
Vodă, de pre unde era toţi sS încalece să mergă la Bugiacă cu oştea, de a- 
cestea de tote aă venită veste Ducăl Vodă, acolo la Beciă.

Vizirul după ce aă zăbovită la Buda câte-va săptămeni până la Simedru, 
neavândă nădejde de viaţă, căci elă s’aă fostă lăudată către împăratul că va 
lua cetatea Eniciul şi Beciuţ, eră pre urmă aă eşită luci’ul cum s’aă pomenită 
mal susă, că aă răpusă oştea, dd care lucru îşi aştepta să’I vie perirea să’I 
ducă capul la împărăţie, aă purcesă dela Buda în giosă, pe de ceea parte de 
Dunăre, mergăndă totă încetă cu dstea câtă’I rămăsese cu Domuil acestoră 
ţări, vremi rele, ploi, ninsori, şi scumpete de bucate şi de hrană de cal. Eră 
dăcă aă sosită Vizirul aprope de Beligradu, aă chiămată pre Duca Vodă şi 
’l-au îmbrăcată cu caftană pre dânsul şi pre boieri pre obiceiă, şi luându-şl 
(jiua bună Duca Vodă de la Vizirul, aă şi venită să trăcă Dunărea cu oştea 
ce avea.

Şerbană Vodă decă aă înţălesă că Duca Vodă ’şl-aă luată ţliua bună de la 
Vezirul, şi Iul nu i-aă dată scire, ca se fie mersă amândoi Ia Vezirul cum eraă 
amândoi voroviţl, odată să’şl ia ^liua bună, şi îlă îmbia pre Duca Vodă să 
mergă prin ţera Muntenescă, fiindă şi Domna Ducăl Vodă acolo Ia Brăila, aă 
şi mersă Şerbană Vodă la Vezirul de aă pîrîtă pre Duca Vodă, pentru 200 
de pungi de bani, ce aă luată Duca Vodă den ţera Muntenescă, birul ţărel ce 
era să’lă trămiţă la împărăţie, şi nu ’l-aă trămisă cândă aă venită Domnă den 
ţâra Muntenescă aicea în ţeră, şi îndată aă întorsă pre Duca Vodă, şi eşindă 
la Vezirul aă rămasă Şerbană Vodă pre Duca Vodă, să dea banii aceia, ci 
neavândă bani, aă lăsată zălogă Duca Vodă pentru bani, pre doi boieri al săi 
acolo în Beligradă, pre Catargiul vel Comisă şi pre Tănase vel Şetrariă, până 
va trămite banii.

Duca Vodă nevrândă să mergă prin ţera Muntenescă precum îndemna Şer
bană Vodă, s’aă înşălată întru socotela sa, şi aă căţjută în primejdie, că de 
aă socotită elă pre Şerbană Vodă că i-ară fi nepriâtenă, eră neprietenesce îlă 
sfătuia, că în ţera Muntenăscă era şi Domna cu totă casa Iul, de unde ară fi 
putută să’şl caute trebile Domniei; ce trecândă Duca Vodă pe den giosă de 
Mitraviţă aă lovită pe den giosă do Timişvară, şi prin Logoşu, şi de acolo 
dreptă prin ţâra Ungurescă pre la Dobra aă venită până în Beligradă, la scau
nul crăescă. Era Craiu Ungurescă Apafi Mihaî prietenă Ducăl Vodă, ’l-aă pof
tită în curţile Crăescl de aă descălecată, şi aă făcută masă mare belchetuindă 
până a triea (ji, cu mare veselie şi cu gioCurl, şi sfătuia Craiul pre Duca Vo
dă sâl dea câte-va mii de catane sâ’lă petrecă până la scaunul lui în Iaşi, şi 
n’aă priimită Duca Vodă sâ ia oste, sâ’lă apere de primejdia ce i se gătise 
de Petriceico Vodă care era venită în Socevă, şi oştea în Bugiacă, CăzacI şi 
Moldoveni, şi ţera turburată, 'boierii împârechiaţî, Căimăcamil fugiţi la munte
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câta arii simţi că vine Duca Vodă în scaunti, eî să trecă în ţăra Ungurescă, 
ără boiarii ce erau în cale cu Duca Vodă, decă au sosiţii cu Duca Vodă la 
Braşăă, el se mirai! cum avu face să ducă de acolo pre Duca Vodă prin ţăra 
Muntenăscă să’lii lase acolo, şi el să vie în ţără la celalalţl boiarl să se în
chine la Petricelco Vodă, cugetândă că de acmu ară fi isbândă la creştini, că 
şi casele acelora boiarl eraă in ţără la munte.

firă Mironu Logofătul şi Buhuşă Hatmanul şi Costantină' Postelnicul aii 
^isii, că: «dăcă n’aă mersă prin ţăra Muntenăscă de unde’l poftla Şerbană Vo
dă, dără dăcă amă venită până, aice, nu avemă ce umbla pren ţăra Munte
născă, ce vomă merge pre Oituză; şi eşindă în ţără, atuncea vomă vedea, de 
n’omă putea merge cu Donlnul nostru la scaunul Domniei în Iaşi, noi ne vomă 
pogorî pre Trotuşă în giosă, spre marginea ţăreî Muntenescl, şi de acolo pre
cum ne va arăta vremea aşea vomă face>'. Pre acestă sfată aă rămasă, si aă 
venită Duca Vodă peste munţi pre Oituză la Trotuşă Dechembre 6, in ţliua de 
St. Nicolae.

Boierii ce sfătuiaă dela Braşăă să mărgă prin ţăra Muntenăscă, eraă Gavril 
Costachi vel Vornică, şi Ion Eacoviţă vel Paharnică, Gheorghe trete Logofătă, 
Mitrea Căpitanul de codru, şi alţii mal de giosă; dăcă aă văţ^ută că nu s’aă 
făcută lucrul pre sfatul loră, el aă părăsită de acolo pre Duca Vodă, şi aă 
trecută în ţăra Muntenăscă.

Duca Vodă, dăcă au eşită la Trotuşă, sciindă pre Petricelco Vodă că este 
în Sucăvă şi oştea Leşăscă şi Căzăcăscă în Bugiacă, s’aă pogorită în giosă 
pre Trotuşă şi au mersă în sată în Domnesc!, şi acolo zăbovindă două săptă
mâni, oste neavendă mal multă de 80 de omeni lipcani la două steaguri, şi 60 
de Seimeni, ără oştea ce era omeni de ţără toţi s’aă dusă cineşl pre acasă 
fiindă. oşteană dela luna Iul Aprilie până în postul Crăciunului; supăraţi de 
cale, s’au dusă cine cum aă putută să’şl afle casele bejenite, de grijea oştii 
ce era în ţără, cum s’aă ţ^isă mal susă.

Petricelco Vodă viindă in Iaşi, aă şi orânduită pre Dimidinskil şi pre Bainskil 
cu 3 steaguri de Leşl şi cu 2 steaguri de Cazaci, să mărgă să lovăscă la Dom- 
nescl să prin^lă pre Duca Vodă; şi purce(^endu podghiazul în giosă pre Şiretă 
luândă cu ăîla pre mazili şi pre cineşl afla dela casele loră, şi s’aă făcută ca 
la 500 de omeni totă călărime.

Duca Vodă luândă veste de venirea Iul Petricelco Vodă în Iaşi, şi de pod- 
ghiază, s’aă sfătuită cu boierii ce ară face; sfătuia Buhuşă Hatmanul să nu 
stea în Domnesc! ce se se ducă în Focşenl că acolo venise şi Domna dela 
Brăila, că ară fi mal fără de grijă la margine, că în Domnesc! nu aă oste să. 
stea înaintea vrăjmaşiloră săi, ără la margine este şi mal departe, şi omeni 
de ară trebui se voră afla cu lefă. Hră Mironă Logofătul aă sfătuită să nu 
se clătăseă din Domnescl, că podghiazulă ce vine suntă nesce tălharl, şi ce pu
tere aă el să vie asupra unul Domnu ca Măria ta; «să nu dămă locul, că a- 
cesta pămentă este frământată cu sângele moşiloră şi strămoşiloră noştri». Şi 
aş;i cu acestă sfată nesocotită, s’au înşelată Duca Vodă şi aă stătută necJăr 
tită în Domnesc!; şi făcendă căutare Seimeniloră s’aă aflată numai 60 de 6- 
menl, şi i-aă aşăţjatu în lănnfru în ograda curţii, că până atuncea eraă Seimenii
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afară; eraii şi lipcani 80 de omeni în satu pro la case; din lipcani au trimisu 
12 6menl cu Muharenco Căpitanul loru de straje spre Răcăciunl în agiunul 
de Crăciunil; 4ră a doua ^li în ţliua de Crăciunu era s6 mărgă Hatmanul Bu- 
huşii cu alţi Lipcani, în tempinarea podgMazuluI.

Sosindu Lipcanii cel de strajă în Răcăciunl, au sositu şi podghiazul acolo; 
şi dentr’acel 12 Lipcani numai unulu aii scăpată, şi năzuindu acela să 
dea şcire la domnie au rătăcită noptea Lipcanul, şi dândă peste beje- 
narl peste Trotuşă aă luată pre ună omă se’lă petrecă pânâ ’lă-a scote din 
dumbravă la Domnesc!; omul acela încă fiind vicleană, aă rătăcită pre Lipcană, 
să nu apuce să dea scire; ără dacă s’au făcută <;liuă. Lipcanul conoscăndă locul, 
aă eşitu den dumbravă la drumul celă mare, când şi podghiazul era sosită în 
Domnescl fără de veste. Marţi în rliua de Crăciunu.

Duca Vodă eşindă din biserică cam diminăţă, aă şeţjută la masă, şi îndată 
podghiazul aă încongiurată cm-tea; porta deschisă, era numai se între pe portă, 
ună rotmistru; ără prilejindu-se în portă Cercfieţlă Bulucbaşa de Seimeni, aă lovită 
din sineţe pre acelă rotmistru, şi acolo pre locă cu capul aă plătită acea în- 
drăznălă a lui, şi aă apucată porta de o aă închisă cu mare greă de năvala 
Leşiloră ce vreaă să intre pre'portă. Lipcanii toţi la gazda rotmistrului loră 
împărţindule lefe, că intr’acea ţii le-aă fostă dată • bani, de nimică nu s’aă 
putută apuca, ce aă plecată cine încotro putea se scape, caii şi armele loră 
pre la gazde, unul într’o parte altul într’alta, precum era sătulă reşchirată; din 
câţi s’au şi încălărată, cine foră arme, cine fora şele, s’aă dusă în răsipă.

Duca Vodă era la masă cu Mironă logofătul şi cu Constantină Postelnicul, 
ără Buhuşă Hatmanul era la gazdă depărcioră de curte mal giosă; şi cum aă 
aurită gălceavă la curte, aă încălicatu cu doi-trel feciori şi s’aă tămpinatu cu 
Deadiul Sărdară, şi cu 5-6 Lipcani, şi sloboţjindu-se spre curte, s’au tămpinată 
cu o sămă de LeşI şi Moldoveni, carii umblaă pre la case prin sată, n’aă putută 
răzbi Hatmanul la curte unde năzuia, că în curte eraă Seimenii şi totă glota 
de curte, boerinaşi şi slugi, şi de ară fi avută şi pre Hatmanul între dânşii s’ară 
fi apărată. Ce ’şi-au trimisă giupănesa mal de grabă la sată la CălimănescI, unde 
erau şi alte glote a loră. Lră singură Hatmanul cu cine era pre lângă dănsul, 
aă stătută 6reşl-ce a săgeta în glota Leşiloră; eră înglotindu-se LeşiI, aă dată 
dosă Hatmanul încetă a se sprijini de năvala Leşiloră, până s’aă depărtată, şi ni
mică nu ’i-aă stricată, că nici Leşii nu îndrăsniaă a se depărta în gonă, ce s’aă în- 
torsă înapoi. Trimis’aă Hatmanul pre Manolaki Rusetă Sulgeariul la Domna dândă 
scire. A doua di Hatmanul cu cine aă mal venită dela Domna, puţintei Seimeni, şi 
cu slugi a boeriloră ce eraă acolo cu Domna, aă mersă din Zăbrăuţi la Domnesc! 
până în dină; ci n’aă cutezată fiindă Leşii mal mulţi şi grijiţi; eră cu Hatmanul nu 
eraă nici 100 de omeni, şi totă foră arme şi foră îndrăznire.

Buhuşă Hatmanul după ce aă eşită din gona Leşiloră, şi aă trimisă pre 
Manolaki la Domna, că venise din Brăila în Focşani, să vie la Domnesc!, aă 
disă sS dea bani Domna slujitoriloră, şi să pue să strige în lefă, şi să vie la 
dânsul la locul ce s’aă disă mai susă, la Zăbrăuţi, la ŞoldescI, că- acolo îl 
va ascepta. fîră cum aă agiunsă Manolaki la Domna n’aă căutată să facă 
niscai slujitori cu lefă; ci au încălecată Ştefană Vodă ginerele Ducă! Vodă
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cu puţintei Seimeni ce erau cu Domna şi cu feciori (slugi) boeresci, şi au rnersil 
acolo la Hatmanul, într’acea nopte, eră Hatmanul decă au văzuţii pre ginerile 
Ducăl Vodă venitu foră de nici o gătire, numai ce s’au mirată ce ară face, şi 
pentru ce au venitu, ca unu omu foră socotelă.

fîră mergendu până în diuă la la Domnesci, unii sfătuiau să dea năvală la 
curte, fiind slujitori şi multă glotă în curte, se voru împreuna cu toţi şi se voru bate 
cu Leşii; ără Hatmanul n’aă vrută avăndă grije să nu răpue omenii, nesciindă ce de 
oste este Leşăscă; ce aă asceptată pânâ s’aă văţjută să scie asupra cui ară merge, 
eră neindrăznindule, se va întdrce şi va strânge 6ste, şi apoi va veni, socotindă că 
în curte fiindă Seimeni şi altă glotă, se voră apăra câteva (Iile avendă în curte şi 
bucate şi hrană de caî şi pravu de sineţe de agiunsă; întrat-aă prin arini ca să 
nu ’lă văţjă, şi aă mersă din giosă de sată într’o rîpă, şi de acolo aă trimisă 
Hatmanulă pre omeni aleşi cu Deadiul Sărdaru, direptă spre bulucul Leşllotu 
unde staă înaintea curţeî ca 500 de omeni cineşi cu calul de frîă, avendă grije 
de Hatmanul că ’i va lovi cu oste, ca doră ară încălica să’i .ia in gonă, şi 
aşa ară da năvală şi Hatmanul de unde era supusă să potă răzbi spre curte; 
ce Leşii temendu-se de înşelăciune, nice s’aă clătită de locă, foră numai trei 
inşi aă încălecată şi au eşită în tămpinarea acestora, întrebându-i ce omeni 
suntă; ără Deadiul Sărdariulă răspundea în limba turcăscă. Ei aă flisn: vă scimă 
noi cine sunteţi, mai bine să veniţi să fimă totă unii, şi întorcendu-se aă prinsă 
limbă pre ună Leahă, carele aă spusă câte stăguri suntă Leşi şi Cazaci; deci 
Hatmanul clătindu-se cu omenii sei de acolo în giosă, pentru să’i mai vie a- 
giutoriă; eră Seimenii cei den curte s’aă şi închinată Leşiloră, şi aă deschisă 
portiţa ce era despre biserică, şi aă intrată, Leşii, Cazacii şi Moldovenii în 
curte, prădândă şi desbrăcândă pre toţi, şi aă luată pre Duca Vodă şi ducen- 
du-lă în ţera Leşăscă, acolo i s’aă prilejită mortea în alu doilea ană.

Atuncea şi Tătarii aă bătută pre Leşii şi pre Cazacii ce eraă în Bugiacă cu 
Cuneţkiî, şi pre Moldovenii lui Petriceico Vodă. Dusus’aă Petricelco Vodă den 
Iaşi la Sucăva, mâncândă şi jăcuindă şi elă ce aă găsită, câtă n’aă mai ră
masă nimică în urma lui. Moldovenii atuncea gata la jacuri, să duceaă carii 
cum puteaă în Bugiacă de aduceaă vite: boi, ■ vaci şi oi multe. Eră apoi aă plă
tită cu asupfă jacurile ce aă adusă den Bugiacă; şi prada şi i'obia ce aă fă
cută Tătarii nu se va uita in veci. Rămas’aă şi fomete mare în totă ţera dupo 
risipa ţărei de Petriceico Vodă, câtă în 2 ani nu se puteaă apuca omenii de 
hrană, ce totă fomete era; acestă bine aă făcută Petriceico Vodă ţărei cu 
venirea, sa in două ronduri în ţeră den ţera Leşăscă.

Domna Ducăi Vodă aă rămasă în ţera Muntenescă, acolo aă iernată, şi după 
ce aă trecută (jioa Pasciloră, s’aă dusă în Ţarigradă; eră până a purcede în 
Ţarigradă aă trămisă bani pentru răscumpărarea Domnu-să'i, 60 de pungi de 
bani şi odore multe Craiului Leşescă, însă cu scirea lui Şerbană Vodă Dom
nul Muntenescă, prin ţera Ungurescă; şi tote acele daruri şi banii i-aă o- 
prită Ungurii, şi n’aă lăsată să’i ducă, ce acolo s’aă prăpădită; eră totă cu 
umbletele lui Şerbană Vodă s’aă oprită acei bani şi darurile acolo în ţăra 
Ungurescă. pică că şi mortea Ducăi Vodă cu otrava lui Şerbană aă fostă; banii 
şi darurile le-aă trămisă Domna pre Anastase Visternicul ce era de casa loră. 
Acesta s’aă făcută în anul 7191.
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Domniea luî Dimitraşco Vodă alu doilea rdndu.

Ddcă aii luată Leşii pre Duca Vodă şi s’au dusă şi Petriceîco Vodă din
cotro venise, aă venită Domnă ţăre'i erăşî Dimitraşco Vodă Cantacuziuo; ţdra 
era stricată, era fdmete mare, câtă zăceaă omenii pe gunoie. leşinaţi; numai 
de la Tătari şi din ţăra Ungurdscă aduceaă pâine.

Boierii toţi aă venită la Dimitraşco şi eraă toţi în cinste, numai Mironă 
Costină Logofătul era în ţeia Leşescă; de cândă aă luată Leşii pre Duca Vodă 
au mersă elu de voia lui; şi Buhuşl Hatmanul era în ţăra Muntenescă, şi’lă 
chiăma Dimitraşco Vodă să vie în ţeră să’lă boerescă; ce elă n’aă vrută să 
vie, fiindă omă bolnavă, şi în ţeră multe neaşeţlerî, pe care vreme trebuia 
slujbă lui Dimitraşco Vodă, şi mal multă, că nu’lă lăsa Şerbană Vodă Domnul 
Muntenescă să vie în ţără. firă Dimitraşco Vodă văţlendă că nu vine Buhuşă 
Hatmanul, elă s’aă scârbită şi aă pusă Hatmauă pre Zosinu Başotă.

Venit’aă Tătarii pentru pagubele sele făcute de Moldoveni cândă aă fostă 
Cuneţkil în Bugecu, de’şl cereaă bucatele de la Moldoveni, că le aflaă de faţă; 
şi câte nu le găsiaă acele tote le plinea Dimitraşco Vodă Tătariloră câtă le 
cereaă, încă şi cine n’aă mersă în dobândă lă Bugiacă, plătla năpaste: vaci, 
bol şi ol de la casele loră, şi nu se puteaă plăti omenii cu tote bucatele loru; 
pre mulţi aă robită cu muieri, cu copil.

Şerbană Vodă Domnul Muntenescă, fiindă neprietenă lui Dumitraşco Vodă, 
aflându’l pricină, că aă scosă fermană de la împărăţie să tae pre toţi bo
ierii ţărel, pentru ce aă adusă el pre Petriceîco Vodă cu oşti în ţeră de aă 
robită pre Duca Vodă şi aă prădată ţăra şi Bugecul, aă învăţată pre Buhuşă 
Hatmanul să vie la margine să dea scire boieriloră, să fugă toţi acolo în ţăra 
Muntenescă, că pre toţi va să’I taie Dimitraşco Vodă. Venit’aă Buhuşă Hat
manul la margine în FocşenI, şi aflândă pre Gavriil Costaki Vornicul, aă tră- 
misă de i-aă spusă precum i-aă spusă Şerbană Vodă. Decă aă înţelesă Gavriil 
n’aă zăgubitu, ce dândă scire şi altoră boieri, aă pribegită cu toţii de frica 
Iul Dimitraşco Vodă; şi trecendă în ţăra Muutenăscă o sămă de boieri cu Ga- 
vriliţă Vornicul, le purta de grijă Şerban Vodă la porta împărăţiei, şi la So- 
leimană Paşa Saraskerul de la Obluciţă; aă mazilită pre Dimitraşco Vodă, şi 
aă rădicată Domnă dintre sine pre Cantemiră Clucerul. Imbrăcat’aă pe Can- 
temiră cu caftană de Domnie Paşa în Obluciţă, şi aă trămisă pre Beiul de la 
Azacă de aă luată pre Dimitraşco Vodă din scaunul Domniei din Iaşi mazilă, 
şi ’l-aă dusă în Ţarigradă. Fră la purcesul lui Dimitraşco Vodă sta Mitrea Că
pitanul şi cu alţii la porta despre grajdurile curţii domnesci, şi Dimitraşco 
Vodă în rădvană la scară, şi nu’lă lăsa să purcăijă până nu le va da pre o 
slugă a luî a nume Sarăiane, şi, pre Paizanul, carii umblândă cu slujbe prin 
ţără a mulţi făcuse înaltă giosul, ca nisce făcători de răă, şi se strânsăse tergul 
cu sburături de lemne, cu petre pre amână, câtă nu mai încăpeaă presubt zi
duri şi pre ziduri; ără viindă Beiul de la gazda Iul pre despre grajduri, s’aă 
potolită toţi, şi aă eşită Dimitraşco Vodă cu pace. Anul 7193, Iunie.
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Domniea luî Cantemiru Vodă.

Venit’au Domnii ţărei Cantemiru Vodă cu sfatul boierilorii ţăreî în locul Iul 
Dimitraşco Vodă, prin nevoinţa luî Şerbanu Vodă Domnului Muntenescii. Can- 
temirii era den omeni de ţeră de la ţinutul Fălciuluî, şi decă s’ati rădicaţii la 
vîrstă, aii slujită în ţera Leşescă, şi în ţera Muntenescă au fostă ceauşă spă- 
tărescă, apoi aice în ţeră aă fostă Căpitană mare şi Sărdară, că era omă har
nică de slujbă, şi viteză bună. Deci fiindu omă bătrână, ’l-aă alesă cu sfatul 
tuturoră la Domnie. Decă s’aă aşeţjată în scaunul Domniei, era tuturoră cu 
bine, pre boieri îl avea în cinste, ,şi mal alesă pre Gavriliţă Vornicul; numai 
pre lordache Rusetă Postelnicul ’l-aă închisă pentru voia Iul Şerbană Vodă 
Domnului Muntenescă, avendă pismă veche pre Cupărescl, şi ’l-aă şi muncită 
până aă dată câte-va pungi de hani, şi sloho(jindu’lă cu chizăşie să nu fugă 
den ţără, ărăşl aă trămisu Şerbană Vodă la Cantemiră Vodă numai să omore 
pre lordache Rusetă; ce dându’l veste ună prietenă, aă fugită den Iaşi şi aă 
scăpată în ţera Ungurescă, eră pre urmă elă s’aă dusă la Ţarigradă, şi de a- 
colo făcendu’şl isprăvi bune, aă venită în ţără la Cantemiră Vodă şi i-aă în- 
torsă banii ce’l luase. Atuncea i-aă dată Şkeia sată Domnescă pre Şiretă, şi 
boerindu’lă ’l-ăă făcută Visternică mare, şi aă fostă in mare cinste la acestă 
Domnă; tote trebile ţărei şi a Domniei în săma Iul eraă.

Pre acele vremi avendă răsboiă Nămţul cu Turcul încă de cândă aă fostă 
Turcul la Beciă, în toţi anii, şi totă Nămţul era isbănditoră, cu mare veste şi 
nume de laudă la tote ţările creştine; atuncea şi Craiul Leşescă lonă Sobeţki 
avendă îndemnare de la Papa de Romă, s’aă rădicată şi elă cu oşti să mărgă 
asupra ordiiloră Tătărescl în Bugăcă; strîns’aă oşti în lăfă, şi s’aă pogorîtă 
pre Prută în giosă, şi aă mersă până la Pagulu, în anul 7194, şi s’aă întorsă 
neavăndă nici ună răsboiă cu Tătarii; şi viindă prin Iaşi, aă luată pre Bahluiă 
în susă pre la tîrgul Frumosă, şi s’aă dusă pre Şiretă în susă pin ţără, stri- 
cândă şi mâncândă totă ce aă găsită, şi Tătărime multă pen pregiurul obu
zului dodeindă. Cum eşiaă Leşil den obuză la ap'ă, la iarbă, îl şi luaă Tătarii 
de grumazjj.

Cantemiră Vodă cu Moldovenii şi cu Tătarii âmblaă din locă în locă. Mulţi 
den Moldoveni slugi de pre la boieri atunci s’aă dusă la stăgui-1 Leşescl de 
slujlaă cu lefă, şi se sloboţjiaă de prădaă prin ţera pre unde puteaă agiunge, şi 
mănăstirile pre subt munte, şi case boierescl, câtă n’aă rămasă locă necălcată 
de tâlhărită; nu numai den ţăra Leşescă, ce şi den ţăra Ungurescă venlaă bu- 
duşlăi preste munte pre la Ocnă pre la Sovejea şi pre alte locuri de prădaă 
şi jăculaă. Cine pote scrie de amănuntul prada şi stricăciunea ţărei de pe a- 
cele vremi; âmblaă buduşlăil neferindu- se prin sate, şi de frică le trămiteaă 6- 
menil bucate de mâncată la otacele loră pri păduri, până i-aă prinsă pre unii 
cu meşterşugă, Mironă Costinu Logofătul fiindă starosce la Putna, de i-aă omo- 
rită, înţepaţi, tăiaţi cetvărţi, şi arşi cu focă la tîrgă la Focşenl unde şi amu 
se cunosce movilă peste osele loră. Aşeţlat’aă Cantemiră Vodă nisce stegurl 
de Lefecil în tîrgă în Romană, de paza ţărei pre Şiretă şi pre Moldova, şi 
alte steguri în Piatră, ără de pază pre Bistriţă, şi aceia ţineaîi calea podghia-
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zuriloru ce se sloboţjiaii prin ţeră, şi pre mulţi îl prindeaft şi’I aduceau la Can- 
temirli Vodă, şi cum îl aduceaţi îndată îl omorlaă; şi nu numai pre subt munte 
ce şi în Iaşi aă sloboziţii podghiazO, şi aă luatu caii Iul Cantemiru Vodă den 
clairă de subt curtea domndscă cu totul şi s’au dusă fbră nici o smintdlă; aft 
încălecată Cantemiru Vodă cu cine era pre lungă densul, ce nimică nu le-aă 
îndrăsnitu.

Hatmanu era Veliclko, şi ori unde mergea cu oştea totu de smintelă era, e- 
şit’au odată înaintea unul podghiazu preste Jijia spre Turia, şi cum s’au slo- 
boZitu să le dea răsboiu ca unu omu sumeţu foră de cumpătă la trebl ca a- 
celea, l’aă şi luată de gonă câtă de nimică nu s’aă mai putută apuca foră nu
mai de fugă. şi ’l-aă gonită până în Iaşi, totă luâudu’l de gTumaZî pre câţi 
aă fostă cu Velicîko, şi nici ară fi avută de gondă acelă podghiază să vie în 
Iaşi, eră gonindă pre Veliclko, ’l-aă căutată a veni în Iaşi, şi aă apucată ce 
aă găsită şi aicea; eră Veliclko fugându, s’aă oprită în cetăţue, că acolo era 
şi Cantimiră Vodă. Şi s’aă întorsă podghiazul den Iaşi foră de nice o smintălă; 
numai pre ună Jolniră anume Gurie ’l-aă prinsă într’o pivniţă betă.

Intorcendu-se Craiul prin Iaşi, aă mersă cu Craiul şi părintele Dositeiă Mitro
politul, şi aă luată mostele sfântului Mucenică Ion Novi, ce eraă aduse în ţeră 
în cetatea Sucevei de Alecsandru Vodă celă bună, de le-aă dusă cu sine în ţera 
Leşdscă, cu multe odore scumpe, ce eraă date la mostele acestui sfântă de pravo
slavnicii Domni, şi de arhiereii ţârei întru cinstea şi bună podoba sfântului; şi 
acolo aă rămasă până în Ziua de astăZl. fîră la anul după acestă d’ânteiă venire a 
Craiului Leşescă, mal venit’aă acestaşl Craiă cu oşti prin ţeră, până la tergul Fru- 
mosă, şi de acolo elă s’aă întorsă spre Şiretă, şi aă trecută până la cetatea Năm- 
ţulul, undo era ore ce pedestrime Seimeni şi panţirl de paza cetăţel; neavendă grijă 
de venirea Craiului pre acolo, aă luată Craiul cetatea Nemţulul, şi aă pusă 
ună Comendantă şi cu câţl-va drăganl în cetate, întărind’o cu bucate şi cu 
puşcl. Pus’aă stegă de Jolniri şi prin mănăstiri, îh Agapia, în Săcul, în Fămţă 
şi în cetatea Sucevei, şi prin tote mănăstirile câte suntă în susă, şi în Câmpu- 
Lungă, şi în Cernăuţi, în Lenţescl, şi în Orăşeni, făcendă pălăncl şi părcane 
de apărare. Deci cu cetatea Nemţul, cu cetatea Sucevei, şi cu mănăstirile totă 

.anume Craiul Leşescă îşi făcea slavă şi veste la Papa, şi la alte Crăil că aă 
dobândită atâtea cetăţi den Moldova sub ţinerea lui, cai'e eraă sub ţinerea 
Turcului. Şi aşa aă rămasă din Nămţă în susă totă locul sub ţinerea Leşi- 
loră, şi de pre acolo se sloboZiaă podghiazuri la drumul Cameniţei şi până în 
Bugăcă, agiungeaă de apucaă herghelii, şi prindeaă Tătari, şi ducându’l la Craiul, 
luaă daruri pentru slujbe.

Venirea acestui Craiă Leşescă cu oşti în Moldova, mal multă era cu îndem
narea Iul Şerbană Vodă Domnul Muntenescă pre atuncea, carele era şi elă 
gata să se rădice cu oşti asupra Turcului; ce altă isbândă n’aă făcută fără 
numai stricăciune şi risipă ţărel nostre aă adusă, cum şi acmu pentru veni
rea Moskaliloră, eră Muntenii ’i-aă adusă prin ţera nostră cu oşti. Că Mun
tenii ca iiisce tirani numai pentru norocirea loră purtau grijă, eră în ţăra nos
tră să nu rămâe pătră pre petră să uevoiaă. Cum şi adesea schimbările Dom- 
niloră dentr’ensa, vedeavel iubite cititoră, de aici înainte, de mare scădere, şi
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de tot stingerea ţărei, totii de zavistnicil Munteni. Până cându şi ei ’ş-ati luaţii 
dirdptă răsplătire de la Dumneţ^eu, că au peritu cu sunetă pomenirea lorii, 
că suspinele săraciloru nu rămână în deşertă măcară câtă de tânjiă.

Craiul Leşescă atuncea de la cetatea Nemţului, aă mersă pre Şiretă în su'să; 
fiindă tomna, dat’aă Dumnejeă nisce ploi cu ninsore din susă de Deroncea, 
carea nu era altă fără numai singură mânia lui Dumne^eă sosită asupra obu
zului Leşescă, care şi ţii şi nopte aă ţinută ploea cu ninsorea. Şi cum staă 
drăganil la focuri împregiură unul lungă altul, ?.şa aă mărmurită pre locăcaii 
la care şi la caretele crăesci cum staă înhămaţi aşa aă ţăpenită de răcălă; cu 
mare greă au trecută Craiul codrii spre Cirimuşi, cu boi aă dusă carătele şi 
carele crăesci până la Sneatin. £ră pre atuncea aă intrată şi în cetatea So
rocii neşte Căzaci, şi aă mersă Sutantabană Paşa Saraskerul de la Tighinea 
cu oste, şi ună Sultană cu Tătărime, şi Cantemiră Vodă cu oştea ţărei, şi aă 
stătută câte-va săptămâni pregiură cetatea Sorocii cu metereze, şi cu lagu- 
muri; şi nu o au putută dobândi, că din cetate Căzacii apărându-se vitejesce, 
pre mulţi Turci şi Moldoveni aă ucisă din focul loră ce sloboţliaă de prin zi
dul cetăţii. Deci neputăndă dobândi aă lăsată cetatea şi s’aă întorsă Paşa 
şi Tătărimea, şi Cantemiră Vodă. Eră apoi la anul după acesta aă eşită de 
bună voia loră, şi s’aă dusă din cetate Căzacii drăgani ce aă fostă, şi au ră
masă numai omenii cei de locă.

In anul 7197, aă murită Şerbanu Vodă Domnul Muntenescă, şi în locul lui 
aă rădicată boierii acei ţări Domnă pre Constantină Brâncovannl Logofătul; 
deci fiindă învrăjbiţi Domnii Muntenesci cu Cantemiră Vodă, ânteiă Şerbanu 
Vodă pentru Cupăresci, apoi şi Constantină Vodă Brâncovanul, de pre atuncea 
boierii ţărei nostre aă începută a pribegi în ţera Muntenăscă la Constantină 
Vodă Brâncovanul.

Iu ţlilele lui Cantemiră Vodă, ţera era ertată şi jeluită de la împărăţie, fiindă' 
prădată şi stricată de oşti cum s’aă rlisă; eră lăcomia Cupăresciloră, nice a- 
tuncea nu lipsia, cu multe orânduele mănunte din ţeră, decă aă stătutii lor- 
daki Rusetă Visternică mare, care lucru tuturoră căţlu cu urîtă, fiindă numai 
Bogdană Hatmanul ginerile lui Cantemiră Vodă, şi lordaki Rusetă Visterni- 
cul la tote trebile Domniei purtători de grijă, după ce aă murită Gavrilă Cos- 
taki Vornicul; eră alţi boieri numai căci eraă la rondul boieriei. De multe ori 
Mironă Logofătul, întrândă în Visterie, ţii cea cu glumă: «Visternice, mâl în
cetă cu oronduelile», eră Visternicului de aceste cuvinte nu’i părea bine; cum 
şi Velicico Vornicul decă ’l-aă pusă Vprnică mare Cantemiră Vodă, şi aă dată 
gineri-săă lui Bogdană Hătmănia, nu părăsia la tote mesele Domnesci a ocărî 
pre Bogdană Hatmanul, şi a’i ţlice cuvinte fără cale; nepurtându grijă de Can
temiră Vodă, carele auţjia tote, şi se făcea a nu auţii, şi tote le răbda, că totă 
pentru Hătmănie îi părea răă lui Velicico.



De mortea lui Mironu Logofătul şi a lui Veliclco Vornicul.

ţ)ice. că vorova blândă totă pornirea îmblânţlesce, 4ră cea apregă, şi pre 
ceiti slabă aţîţă la mânie, şi erăşî greşdla necertată foră hotarti deprinde a 
cresce. Veliclco Vornicul era omă simeţu nepurtândă grijă de Cantemirtt Vo
dă, carele cu vorba Iul cea desfrănată ’şl-au agonisită perire lui’şl şi frăţine- 
s6ă Iul Mironă Logofătul.

Spună că cu sfatul Iul Veliclco, aă pribegită Lupul feciorul Iul Gavril Cos- 
taki Vornicului şi doi cumnaţi al Iul Ivaşco, şi Constantină, şi Antiohie Jora, 
şi alţii, în ţăra Muntenăscă la Costantină Vodă Domnul Muntenescă, pre carii 
i-aă frimesă la Porta împărăţiei cu răvaşă de jalobă pre Cantemiră Vodă, ne- 
avăndă nice o nevoe de Cantemiră Vodă, ce numai de zavistia ce aveaă toţi şi 
alesă casa Iul Gavril Gostaki Vornicul, căroră le era Cantemiră Vodă tutu- 
roră cu bine.

Cantemiră Vodă dăcă aă Inţelesă că aă mersă acel boiarl la P6rtă să’lă 
pîrăscă cu miţlilocul Domnului Muntenescă, aă trimesă boieri de ţără şi ma
zili 6menl bătrâni la Porta Împărăţiei, cu bani şi cu daruri la prieteni, carii 
eşindă la Divană înaintea Vizirului, aă dată Vizirul de grumazi pre toţi pre 
aceia ce se jeluiaă pre Cantemiră Vodă, şi puindu’l în hăre i-aă adusă legaţi 
la Cantemiră Vodă, ără până a aduce pre aceia, aă tăiată Cantemiră Vodă 
pre Mironă Logofătul şi pre frate-săă Veliclco Vornicul; Veliclco era în Iaşi, 
şi luându-lă dela casa Iul noptea, şi aducăndu-lă la Cantemiră Vodă ’l-aă bă
tută cu buzduganul, şi ’l-aă închisă, şi a doua nopte ’l-aă scosă şi i-aă tăiată 
capul, firă Mironă Logofătul fiindă la ţeră la casa lui la Bărboşi, la ţinutul 
Nămţulul, aă trimesă pre Dimitraşco Macrină vătaful de păhărnicel, cu po
runcă la Lefecil ce eraă în tergă în Romană, şi luându’lă dela casa lui, şi du- 
căndu’Iă până în tărgă în Romană, ’l-aă îngienucbiată şi i-aă tăiată capul. 
Şi nu i-aă scosă la Divană Cantemiră Vodă să le arate vina săă vicleşugul, 
să vă(jă lumea, ce aşa cu tirănie i-aă omorîtă, nice cărţi viclene arătândă, ce 
numai aşa ah perită pre vina loră, ori cu năpaste i-aă omorită. Aşa aă de
prinsă den ceputul lumii, pisma şi zavistia, şi nu părăsesce a muşca pre toţi, 
şi nime de dinţii el a se feri nu p6te.

Dăcă aă perită Mironă Logofătul şi frate-săă Veliclco Vornicul de sabia Iul 
Cantemiră Vodă, în mare spaimă eraă toţi boierii, şi mal tare feciorii Iul Mi
ronă Logofătul, lonă Sărdarul şi Nicolae Logofătul al treilea, şi Pătraşco Că- 
măraşul carele era logodită cu fata lui Cantemiră Vodă, carii căutaă vreme să 
pribegescă în cotr’o ară putea, temăndu-se de urgia Iul Cantemiră Vodă; şi 
sfătuindu-se cu Vasilaşco Paharnicul, şi cu frate-săă Ilie Cantacuzinescil, şi cu 
Dimitraşco Ursache, să fugă în ţăra Muntenăscă, nu ’şl-aă căutată calea mal 
în grabă; ce zăbovindu-se în sfatul loră, ca nesce omeni tineri ce eraă, aă o- 
blicită Cantemiră Vodă, şi îndată aă repeţjită nisce stăgurl de slugitori Lefe
cil, să’l prindă pre toţi să’l aducă. Atuncea trecuse ună ană şi patru luni de 
cândă perise Mironă Logofătul şi Veliclco Vornicul. Deci feciorii Iul Mironă 
toţi trei aă scăpată la Comendantul din cetatea Nămţulul; ără pre Vasilaşco 
şi pre Ilie Cantacuzinescil, şi pre vărul loră pre Ursache, i-aă încungiurată
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st^guiile cele de Lefeciî pre la casele lord, şi i-ad luaţii cu mare pază şi 
groză, prădându-le casele ca cum vrea fi orânduiţi de perire, i-aii porniţii s6’I 
aducă în Iaşi; âră pre cale aprope de Iaşi, drepţii valea Leţcaniloril, i-aii tâm- 
pinatii veste că au muritii Cantemirii Vodă, şi slobo^ndu’l din pază Lefecii, 
aii veniţii acel boieri în Iaşi cu nedejde de viâţă, şi aii petrecuta şi el osele 
Iul Cantemira Vodă până la casa cea veclnică, în biserică în St. Nicolae, unde 
’l-aa îngropata în anul 719&. Martie.

Atuncea Bogdana Hatmanul şi lordache Vistemicul ail pusa în scaunul Dom
niei pe Dimitraşco feciorul cel mal mica a lui Cantemira Vodă, cu nădejde 
că’şi vora tocmi trebile Domniei dela Porta împărăţiei; ce până a agiunge ei 
la Portă, aa îmbrăcata caftana de Domnie Constandina Vodă feciorul Ducă! 
Vodă, cu miţlilocul Domnului Muntenesca Constantina Brâncovănul, că era lo
godita cu Domna'Maria fată acestui Domna Muntenesca. Şi viinda una Agă 
impărătesca, aa luata pre Dimitraşco Vodă feciorul lui Cantemira Vodă, şi 
’l-aa dusa în Ţarigrada. Eră Bogdana şi lordache, boierii cei de credinţă a Iul 
Cantemira Vodă, aa fugita la Comendantul dela cetatea Nămţului, neaşceptânda 
venirea lui Constandina Vodă.

Domniea Iul ConstandinD Duca Vodă.

După mortea lui Cantemira Vodă, aa venita Domna ţerel Constandina Vodă 
feciorul Ducăi Vodă, cu agiutorul socru-săa Domnului Muntenesca. Atuncea se 
prilegise câţi-va boieri de ţără în Odria, trimişi de Cantemira Vodă la Portă 
pentru trebile ţărel; şi domnindu-se Constantina Vodă, aa mersa toţi la Domna 
noa, şi zăbovinda Domniea la Odria câte-va săptămâni, multă chieltuălă afi fă
cuta, că era mare gl6tă de boieri, şi cu 200 de Seimeni ce’I scrisese la patru 
stăguri, în lăfă cu îmbrăcăminte şi cu arme tota în bani cumpărate, şi banii 
câţi îl cheltuia acolo cu atâta glotă de omeni tota în datorie îl lua; Constantina 
Vodă ca untp omfi tânăra ce era, nu scia puterea ţărel, nice din boieri nime 
nu sfătuia să .cheltuăscă după agiunsa; fără numai Lupul Costaki, ce’ia pusese 
atuncea şi Visternica mare, dicea să chieltuescă cât”i de multa, că numai depre 
bucatele Iul Bogdana şi a Iul lordache îşi vora întorce banii.

Dăcă aa venita în ţeră, s’ah găsită numai 3000 de ol a lui lordache Vis- 
ternicul; trimis’ah de ah data strânsore giupăneselora acelora boieri pribegi, 
că n’aa apucata să se ducă şi ele; ce le-ah apucata, şi era la pază, să spue 
unde ce ara avea mituita, ci nemică n’ah spusa, ără mai pre urmă aa aflata 
nesce odore a lui Bogdana Hatmanul, şi cum le-aa luata aşa le-aa trămisil 
la Domnul Muntenesca, că nu lipsiaa omenii Domnului Muntenesca pentru ba
nii ce ara fi cheltuita pentru Domniea ginere-săa lui Costantina Duca Vodă; 
şi nu se mal putea plăti, cu câte dări strângea den ţără, până şi văcărită ’l-afi 
făcuta de aa scosfi în ţără, care angărie n’aa mai fosta de cânda este ţăra, 
şi tota nu se putea plăti; nice arătaa câtă sumă de bani este datora să plă- 
tăscă, să scie şi eia câta va să dea, ce numai tota trămiteau cărţi după cărţi
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pentru bani. Pentru aceea totft greul şi nevoia ţârei în filele acestui Domnu, 
dela Domnul Muntenescti, era; âru Constantina Vodă aă râmastt datoră şi cu 
nume răă la toţi, că totă venitul ce ară fi avută totă Domnului Muntenescă 
aă dată cu multe bănaturi şi ponoslurl.

In ală doilea ană s’aă însurată Constantină Duca Vodă; trămis’aă Domnul 
Muntenescă pre fiiică-sa Domna Maria, Domnă lui' Costantină Duca Vodă, cu 
boieri MuntenescI, şi aă nuntită în Iaşi. S’aă fostă gătită să nuntescă la mar
ginea ţârei în Pocşenl, ce fiindă tomnă cu ploi, s’aă lăsată, şi au nuntită în 
Iaşi, 1, 7200, Noembre 5.

In ală patrulea ană ală Domniei luî, aă venită ună Capegi-başa pentru banii 
birului se’I plătâscă; eră nedândă banii, sâ’lă ia sâ’lă ducă )a Portă; âră el 
Vrândă sâ arete Turcului că nu potă plini banii de neprietenii. împărăţiei, a- 
decă de LeşI, cai'il aă fostă cuprinsă ţâra până în Nemţă, şi slobodă podghia- 
zurl de pradă; trămis’aă la Nemţu de aă venită podghiază în Iaşi, ca sâ vâ^Jă 
şi Turcul sâ aibă ce spune la împărăţie. Şi dândă scire Turcului sâ nu şe^ă 
la gazdă, etă că amă înţâlesă că vine ună podgbiază sâ lovescă în Iaşi, ce 
sâ vie Capegi-başa sâ între în curtea Domnescă, sâ nu caţiă la vr’o pri
mejdie, eră păgânul simeţă şi aprinsă de mânie pentru bani, n’aă vrută sâ 
mergă în curte. Şi lovindă acelă podghiază în Iaşi, aă încungiurată gazda 
Turcului noptea, alţii gazda BalgibaşiI; Turcul s’aă apucată de arme, ce îm- 
presurându’lă ’l-aă luată sâ’lă ducă, eră elă nevrendă sâ şe^ă pre cală i-aă tă
iată capul, âră pre Balgibaşa ’l-aă luată viă, şi pre urmă s’aă rescumpărată.

Dâcă aă perită Capegibaşa în Iaşi, în mare grijă aă intrată Constantină 
Duca Vodă; făcut’aă oste şi aă trămisă de aă aprinsă târgul Nâmţului, şi aă 
prinsă pre Costaşco Turculeţu, carele eşise den cetatea Nâmţului cu oste, şi 
aă făcută râsboiă cu oştea lui Constantină Ducăi Vodă, acolo la târgul Nâmţul, 
carele era vestită de vitâză pre acele, vremi, Pus’aă de aă îngrădită cu gardă 
târgul Iaşii, ca sâ fie aretă cândă ară mai veni vr’ună podghiază. Numai tote 
acestea nice de ună folosă lui Constantină Ducăi Vodă n’aă fostă, că îndată 
ce aă mersă veste la impârăţie de peirea lui Capegi-başa, ’l-aă mazilită, şi 
cândă aă venită veste lui Constantină Ducăi Vodă că aă prinsă pre Turculeţă 
şi’lă aducă rănită, atuncear şi maziliea i-aă sosită. Totă într’acea (ji şi în lo
cul lui Constantină Ducăi Vodă aă venită Antiohie Vodă, feciorul lui Cantemiră 
Vodă celă mai mare âră cu mi^lilocul Cupăresciloră ce eraă în Ţarigradă; âră 
până a purcede Constandină Vodă den Iaşi, aă şi venită den Nâmţă Bogdană 
Hatmanul şi lordache Visternicul carii eraă pribegi, carii asceptaă una ca acâsta.

Domniea Iul Antiohu Vodă.

In anul 7204 aă venită Domnă ţârei Antiohie Vodă feciorul lui Cantemiră 
Vodă, carele era in Ţarigradă. firă până a veni Antiohă Vodă în scaunul Dom
niei, aă scosă ronduială pre ţâră aceşti boieri ce venise den pribegie de la 
cetatea Nâmţului, de şi-aă plinită paguba ce li s’aă făcută den bucate şi o- 
dore. Ia pribegia loră, cum s’aă ^isu mai susă, că aceşti dpi boieri eraă în-
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naintea tuturoră şi la Antiohi Vodă ca şi la Cantemiru Vodă; el ce vreaă să facă, 
6ră făcuţii şi de Domnii.

Eră o s4mă de boieri de casa Iul Constantinii Vodă aii pribegită în ţăra 
Muntendscă, anume Nicolal Costina Hatmanul şi cu fraţii săi Ion Sărdarb, şi 
Petraşco Logofăta ala treilea, şi Vasilaşco Cantacuziiio Spătarb, şi cu frâte-sSa 
Ilie Comisul, şi Antiohie Jora Hatmanul, şi alţii mulţi, nu de frica lui Antioble 
Vodă) că era Domnu buna Antiohie Vodă, ci 4ră de urîtul Cupărescilora, şi 
^făşl cu nădejde la Domnul ţărel Muntenescl, că nu va lăsa pre gineri-săU 
Constantină Vodă să şăijă mazilu în Tarigrada, ce ără îia va scote DomnU. Nu
mai Domnul MuntenescU aa fosta giurata lui Antiobie Vodă, cum şi Antiohie 
Vodă aa giuratu Domnului MunteneScu, ca să nu se atingă unul de altul nlcă 
cu o faptă rea, ce să'şl păzescă cineşî trebile săle, şi să fie pace între denşil; 
nice să aibă grije Antiohie Vodă de Domnul MuntenescU că arh chieltui pen
tru gineri-săa Constantina Duca Vodă să’ia scoţă Domna. Şi adevărata Dom
nul Muntenesca aa stătuta la cuvănta până cânda au simţită umbletele lora 
împotrivă. Că au venita Dimitraşco Vodă fratele lui Antiohie Vodă de olach 
den ordia Turcescă, ce era den susa de Beligrada împotriva Nemţilora, avenda 
răsboia, şi viindu elfi în Iaşi la frate-săii Antiohie Vodă n’afi zăbovită, şi eră 
s’afi întorsfi Dimitraşco Vodâ acolo la ordie, de care venire a Iul s’afi sunatfi că 
arfi fi avuta fermanfi Dimitraşco Vodă să ia 20,000 de Tătari şi să mergă prin 
ţera Muntenescă să trăcă în ţera Ungurăscă, şi fiindfi Ungui-ii gata să se ri
dice şi el cu oşti împreună cu Tătarii pre de căstă parte, şi oştea Turcescă 
pre dincolo de Dunăre, să bată pre Nemţi.

Domnul Muntenesca era la Cerneţl într’acea vară; decă afi simţită de âm- 
bletele Iul Dimitraşco Vodă, îndată afi agiunsfi la porta împărăţiei şi afi stri
cata acele ce âmbla Dimitraşco Vodă. Şi eră Dimitraşco vrendfi să se însore 
afi trimisa la Braşăfi la Domna Iul Şerbanfi Vodă pentru fată, şi fiindfi cu 
scirea Domnului Muntenesca cum i-arfi fi voia, ără Domnul Muntenesca n’afi 
priimita să dea fata Iul Şerbanfi Vodă după feciorul Iul Cantemirfi Vodă. firă 
pre urmă Domna Iul Şerbanfi Vodă pre subt cumpăta, peste voia Domnului Mun- 
tenesc'i, afi data fata de o aa adusfi din Braşăa aice în Iaşi câta nime n’aa 
sciuta, şi s’afi cununată Dimitraşco Vodă cu Domna Maria fata Iul Şerbanfi 
Vodă. Deci pentru acestea Domnul Muutenescfi cu unchii săi Cantacuzinescl, 
afi începută cu ură asupra lui Antiohie Vodă, şi afi âmblatfi să’lfi mazilescă.

fîră în «anul 7208, în alfi cincelea anfi a Domniei lui Antiohie Vodă, făcut’afi 
pace Turcul cu Nemţul. Obosita Turcul şi înfi'ântfi cu totă puterea Iul în răs- 
boe ce avea cu Nămţul, în câţi-va ani trecuţi de cândfi afi fosta Turcul subtfi 
Becia în ţera Nemţescă, numai ce afi căutata Turcului de frică a pleca la 
pace. Atuncea Turcii afi datfi şi cetatea Cameniţa Leşilorfi; mers’afi soli de h 
tote crăiile creştinescl pentni legături de pace la Carloviţl, unde şi de la 
Turci afi mersfi sola Ibraimfi Paşa, şi era dragomanfi Alecsandru Scarlatoglu; 
şi aşe^endfi pace, afi venita soli şi în Ţarigradfi de la tote Crăiile; eră solul 
Moskicescfi afi venita cu galionfi pre marea Negră până la Ţarigradfi. De mi
rata era tuturora unde afi văţlutu acelu galionfi venita de la Moskalfi, că până 
atuncea la Moskall galione nu erafi. Şi aşe^ândfi pace cu tote crăiele in Ţarigradfi,
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eşit’au Turciî den cetatea Cameniţel şi au dat’o Leşilortt; eşit’au şi LeşiI den 
cetatea Nemţuluî şi a Sucevei, şi de prin mănăstirile ţSrei nostre, şi au rămaşii 
ţăra plină de omeni, ţinuturile de pre subt munte.

Doipnul Muntenescu vrendu să mazilescă pre Antiohie Vodă den Domnie, 
n’ad putută să’lu mazilăscă, până nu s’au apucată eră de giner-esăă Constantină 
Duca Vodă. Măcară că Muntenii umblau să facă Domnă pre cine ară putea în 
locul lui Antiohie Vodă. Ce eră aă chieltuită de aă mazilită pre Antiohie Vodă, 
şi aă rădicată la Domnie ără pre ginere-săă Constantină Duca Vodă, în anul 
7209, Sept. 4.

A doua Domnie a luî Constantină Duca Vodă.

DeCă aă văzută Domnul Muntenescă că nu va putea face altă Domnă în lo
cul lui Antiohie Vodă, că aşa îi eşise răspunsul de la Vizirul, că altă Domnă 
nu va mal face, ce de va chieltui pentru Constantină Duca Vodă ce era ma
zilită, elă va mazili pre Antiohie Vodă; ce i-aă căutată lui Constantină Vodă 
Domnului Muntenescă a întorce şi a se apuca de ginere-săă Constantină Duca 
Vodă, pre carele nu’lă vrea elă, măcară că boierii lui eraă pribegi cum s’aă 
ţUsă, acolo în ţăra Muntenăscă, şi se rugaă totă pentru Domnul loru să chiel- 
tuăscă să’lă scoţă ără la Domnie, ce nu’lă vrea Domnul Muntenescă. blră pre 
urmă neputendu-se mântui într’altă chipu de Cantemirescl, au chieltuită şi ’l-aă 
scosă Domnă precum s’aă ^isu mai susă, la anul după deşertarea Cameniţel.

Constantină Duca Vodă, dăcă aă îmbrăcată caftană de Domnie, îndată aă tră- 
misă ună omă ală săă cu Skimni Aga cu cărţi la boierii ce’i făcuse aici Cai
macami la scaunul Domniei în Iaşi, dândă veste de Domnie nouă, şi pre cine 
din boieri ară vedea că nu voru ascepta venirea lui, să aibă a-’i opri, alesă 
pre Bogdană Hatmanul şi pre lordaki Rusetă Visternicul. Şi cum aă sosită 
fără veste la curtea domnăscă, fiindă toţi boierii la curte, aă prinsă porţile 
curţii cu pază, şi întrândă în curte Skimni Aga împărătescă, n’aă cunoscută 
omul lui Constantină Vodă, nice pre Căimăcamii la cine scria cărţile, nice pre 
boierii ce era să’i oprăscă, te aă dată cărţile la altă boieră bătrână anume 
că acela este Căimăcamă; acela nesciindă ceti cărţile, le aă tinsă la Bogdană 
Hatmanul; elă cum le aă luată aă şi pricepută lucrul, şi lepădândă cărţile s’aă 
şi ascunsă, şi aă eşită cum aă putută din cm'te; ără lordaki Visternicul s’aă 
ascunsă îh curte până aă însăratu, şi noptea s’aă îmbrăcată într’ună cojocă 
apărescă şi ’l-au scosă Ilie Cantacozino Paharnicu. Curtea era încungiurată de 
Seimeni, să nu scape acel doul boieri din curte. Ce în zădară era acea pază, 
pă boierii aă eşită şi s’aă dusă ânteiu Bogdană Hatmanul, apoi şi lordaki 
Visternicul, pre carele ’l-aă scosă Ilie Cantacuzino şi ’l-aă trămisă la satul său 
in Hangă, şi de acolo i-aă dată omeni de ’l-aă trecută până în ţăra Leşăscă 
prin munţi, firă dăcă aă venită Constantină Vodă în scaună, aă trămisă cărţi 
încredinţate aceloru boieri, şi aă venită în ţără fără de nici o grijă, şi }-aă 
boerită Constantină Vodă.
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firă atuncea eva pace întemeiată în tote ţările; numai dările şi nevoile în 
ţeră eraii peste putinţă locuitoriloru cât nu le mal puteau birui să se plătescă, 
care greutăţi eraii totu pentru banii domnului Muntenescii. Ce prebegindiî o 
seină de boieri în ţera Muntenescă, au venită mazilie lui Constantină Ducăl 
Vodă, şi în locul Iul au venită Domnă ţărel Mihalachi Racoviţă ce au fostă 
Spătaru, care se va scrie pre rondă cumă ’l-aă rădicată Domnă.

Domniea luî Mihaî Racoviţă Voevodu.

Fiindă Constantină Duca Vodă cu a doua Dumnie aicea în ţără în cursul 
aniloră 7212, care Domnie cumă cea d’ânteiă aşa şi a doa, era prin cheltuiala 
socru săă Domnului Muntenescă Constantin Brâncovenul, dată de la Portă, cu 
multă sumă de bani şi daruri, indatorândă ţera, de care bani şi daruri nu putea 
fi păgubaşă Domnulă Muntenescă, ce cu multe nevoi şi asuprele peste putinţa 
bieţiloră locuitori a ţărel, nu lipslaă greutăţile din ţără, câtă numai putea bi
rui boierii cu împrumutările şi cu dăjdile, şi ţăra cu oronduele şi cu alte ne- 
obiclnuite angăril, de unde se plătăscă banii Domnului Muntenescă, ce s’aă 
disu, şi să potă geoi şi trebuinţele Domniei sele, că cu nevoe şi peste putinţă • 
este a împlea vasulă foră fundă, adecă pre Turcă

Era acestea la anulă după deşertarea Cameniţel de Turci, şi ţăra Moldovil 
de pre supt munte de Leşi, în anul 7209, când era ţăra plină de omeni, 
alesă ţinuturile de susă, ără pănă în ală treilea ană aă rămasă pustii de nevoi 
şi asupreli, (că aducătore de mare ciumă este puterea, a putea strica;) şi fără 
de acestea Constantină Vodă pre nime den boierii sel nu credea, de care lu
cru tuturoră boieriloră căţ^lu cu urîtu stăpânia lui, câtă de urâciunea Iul, mulţi 
boieri aă pribegită unii în ţăra Ungurăscă, alţii în ţăra Muntenească, den cel 
de frunte, şi de cel mal de giosu. pice, ca ura, zavistia, şi frica, nască vicle- 
şugă. £ră către acestea, ori cum era lucru şi umbletele Iul Constantină Ducă! 
Vodă, aă făcută pre Râmi Vizirul ce era pre atuncea, de aă chiămată la Portă 
pre Constantină Vodă Domnul Muntenescă, socotindu că nu se va cuteza a 
merge elă la Portă, avendă la Turci multe prepusuri o Domnie îndelungată 
ca aceea, ce se va duce într’altă parte, saă de va şi merge la Portă, elă nu 
se va mal întorce, şi aşa voră apuca apucătorii Domnia ţărel MuntenescI, 
carii aşceptaă den ()i in (li una ca aceea. Ce pentru să nu lungimă povestea, 
Domnul Muntenescă aă mersă la Portă, şi până a sosită elă, ’şl-aă tocmită 
trebile cu bani, şi s’aă întorsă cu bine eră la scaunuţ săă cu Domnie; şi cu- 
noscândă despre cine’l făcu acea cale, elă aă ^lisu: Eă amă mersă la Portă 
şi amă venită, ără voiă să facă să mărgă şi acela la Portă, şi nu se va mal 
întorce, precum s’aă şi plinită, că îndată veni mazilia lui Constantină Vodă, 
cu ună agă Impărătescu cu vr’o 100 de Turci. (Lăţindu-se răutăţile la fieş-ce 
care de aprope, sară, şi atingendu-se vatămă).

Fiindă dără fruntea boerimel în ţăra Muntenăscă, ără la mila şi agiutorul 
Domnului Muntenescă anulne; Vasilie Costache vel Vomică, Lupul Bogdană velă
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Vornicii, Antiohie Jora Hatmanii, Mihalache Racoviţă Spătarii, Ion Paladie Spă
tarii şi alţii den cel mal mici ce erau pribegi de răulu lui Constantina Duca 
Vodă, lăsându’şl casele şi pămentul, nu dormiau, ce’şl căutau prilejul trebiloru 
sdle cu agiutorul Domnului Muntenescfi.

Sosinda acela Agă împărătesca cu Turcii în Iaşi, cu mazilia lui Constantin 
Duca Vodă, cuma s’aa ^isu, îndată prinseră porţile la curţele Domnesc!, şi pre 
câţi boieri aa apucata în curte, cu anevoe aa scăpata, unii peste zida au să
rita, alţii pre unde au putută s’aa vîrîta ascun(,lându-se; ddră şi Constantina 
Vodă vS^ându’şI urgie de la Dumnerleu sosită asupră’I pentru faptele lui cele 
rele ce făcuse pămentenilora, aa intrata în mare grijă. Că ddcă înţelese ţera 
de mazilia lui, se strinseră boerime şi mazili şi alte căpetenii den câte nu 
pribegise printr’alte tări, strigânda şi gâlcevinda la curtea Domnescă. Şi în- 
spălmăntându-se Constantina Duca Vodă, se agiunse cu Turcul cu bani şi cu 
daruri, să <^ică că nu’I maziia, ci cuma îlu chiamă împărăţia la Portă, şi aşa 
’l-au pornita den Iaşi, în 24 (jile a lui Iunie leata 7212, luăndu’şl cu sine 
tota alaiul Domnescu, cu ^ surle, cu dobe, şi cu steguri, încă şi boieri mari 
ş’ău pusa decă aa sosita în Galaţi ca se nu’ia pricăpă că’I maţjiia. Lăsat’aa 
şi pre o semă de boieri den Iaşi cu urgie ducendu’î în pază cu sine, a nume 
pre lordache Ruseta Vornicul, şi pre Manolacbe Postelnicul frate-său, şi pre 
alţii.

Atuncea şi boierii pribegi den ţera Muntenescă gătindu-se îndată aa purcesa 
la Odria, dânda scire prin scrisori şi cestora-alţl boieri den ţeră să se gă- 
tăscă şi ei să mdrgă la Odriu după Constantina Duca Vodă, să se jeluiăscă 
la împgrăţie pentru răutăţile ce le aa făcuta. Şi aşea purceţlenda de aice den 
ţ4ră, câţi-va boieri şi curteni şi ţeră multă, şi cu toţii adunându-se în Galaţi, 
şi acolo cu toţii sfătuindu-se trecură Dunărea pre la Galaţi boierii şi alţii toţi.

Deră şi Constantina Duca Vodă simţinda de acesta, că s’aa rădicata ţera şi 
boerimea de merga după densul, îndată au agiunsa la lusufa paşa de Tighinea 
cu bani; ără eia păgânul, pentru lăcomia banilora, aa prinsa tote vadurile, să 
nu potă trece nimeni din boieri Dunărea, socotindu că cu acea pază eia va 
speria pre boieri şi pre ţeră, şi se vora întorce. fîră boierii îndată aa agiunsu 
la Domnul Muntenescă, şi le dede voe să trăcă prin ţăra lui peşte Dunăre 
pre la Rusciucu; deci Paşa de Tighinea dăcă au văduta aşa, ah sloboţlitu şi 
ela vadurile, că nu era putere să’i oprăscă cineva pre atâta ţeră ce mergea cu 
jalobă la împărăţie. Atuncea Constantina Duca Vodă mal multa se îngriji, decă 
Înţelese că merge ţera şi boerimea după densuia la împărăţie.

firă în Ţarigrada s’aa rădicata zorbale mari asupra lui Sultana Mustafa Im- 
părata, fiinda ela la Udria; şi. într’acea zorba. Vizirul Râmi îndată aa trămisa 
pre Constandina Duca Vodă surghiuna la Cavala. £ră Eniceril şi cu alte oşti 
den Ţarigrăda, s’aa rădicata şi aa mersa la Udria, cu Sultana Alimeta fratele 
lui Sultana Mustafa, şi pre urmă învoindu-se oştile şi căpeteniile den âmbe 
părţile, îşi rădicară Impărata pre Sultana Ahmeta, şi maziliră pre Sultana 
Mustafa den împărăţie.

Boierii şi ţera la Udria rămaseră în mare grijă', fiindă împărăţia neaşe^ată, 
şi zorbale în tote părţile; deră unde va Dumne(jea prea lesne se plecă inimi-
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mile tuturora spre a tocmi lucrurile, şi alesu de sfinţia sea a se plini, precum 
s’au prilejitu şi boieriloru de ş’au isprăvita lucrul pre voia lora. Că stringân- 
du-se toţi la Udi’iu, asceptaa vreme, şi aa aflata pre împărăţie eşită cu cortu
rile afară, şi găsinda prilejia au eşitu cujaloba lora înaintea împărăţiei, unde 
vă^ănda şi împărăţia atâta noroda, îndată le aa răspunsa, să’şi alegă Domna 
dentre sine, pre cine ara vrea ei.

Luându-şi boierii acelu răspunsa, s’aa sfătuita cu toţii, şi au alesu Domna 
pre Mihalacbe Eacoviţă Spătarul, cu voia tuturora, fiinda boiera mare de ţără, 
şi dentre toţi mai alesu, de blându, de buna şi de înţeleptu, neripita, nemân
dru, lina, şi cu dreptate.

Atuncea şi Antiohie Vodă aa agiunsa la Cialâca Enicaria Aga, giuruindu’i 
câtă-va sumă de bani, fiindu’i şi prietenii, ca să nevoescă pentru densul să fie 
eia Domna, şi multa au nevoita; ci n’aa putută isprăvi, căci ţera totă sta şi 
striga, cerşinda pre Mihalacbe Racoviţă Spătai-u,, să le fie Domna.

Nu vrea Mihalacbe Racoviţă Spătarh, nici într’unfl chipu să priimăscă Domnia, 
ce tare se apăra şi se lepăda, socotinda că mai bine şi mai tu odihnă este aşi 

şţiiiea moşiile, satele şi altă avere cu îndestulare, ce avea ca una boiera de 
cinste, de câtu Domnia, ce este pururea cu grijă; deră unde va Dumneţie cu 
anevoe se pote muta cu sfatul. Că luându’ia totă boierimea 1’aa dusa la Diva
nul Vizirului pre obiceiu, şi cu toţii aa strigata: «acesta ne trebuesce Domna!» 
şi îndată 1’aa îmbrăcata cu caftanu de Domnie.

(SFERŞITUL VARIANTEI ATRIBUITĂ LUI NIOOLAÎ MUSTE)
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CAP. I.
Domniea luî Istrati Dabija Vodă,

După mortea luî Stefăniţă. Vodă, fiîul luî Vasilie Vodă, au stătută Domnu 
Istrati Dabija Vodă, din pămăntenî, carele sciindu starea pămenteniloru, aveau 
toţî dreptate de la dînsul. In filele acestui Domnu băteau Turcii cetarea Ui- 
varul în ţăra Uiigurescă cea de susu, şi era şi Dabija Vodă orânduită din po
runca Imperătescă, de au mersă acolo cu oştile. Eră remâindă Turcii biruiţi 
de cătră Nemţi, aă fugită şi Dabija Vodă de acolo foră scirea Vezirului, şi 
aă venită la scaunul săă; pentru care faptă mâniindu-se Vezirul, aă triimisă 
de ’l-aă luată din scaună şi ’l-aă adusă la urdie. Deci decă aă mersă acolo, 
temendu-se să nu i se tâmple urgie mai mare, aă agiunsă cu bani pre la prie
tini, şi şî-aă tocmită greşela sea, aducendă nisce pricini să se îndrepte^e, şi 
erăşî aă venită la scaunul săă şi aă domnită cinci ani în Moldova, şi aă murită 
în scaună, şî ’l-aă îngropată cu cinste la mănăstirea Bărnovski. care mănăstire 
o începuse Bârnovskî Vodă, eră Dabija Vodă aă săvîrşit’o. £ră în ţera Mun- 
tenăscă era Domnă Grigorie Vodă, şi era şi elă cu Dabija Vodă câ'.dă cu bătă- 
liea Turciloră cu Nemţii, firă peutru ale lui Grigorie Vodă lăsămă să scri^. 
Muntenii.

CAP. n.
Domniea Ducăî Vodă ânteiu.

După DaMja Vodă stătut’aă Domnu Duca Vodă, ce aă fostă Visternică la 
Dabija Vodă; şi aă domnită şese luni, întru care vreme era şi blândă şi cu milă 
asupra pămenteniloră. Eră pricina maziliei luî aşa de curendă este acesta: 
In vremea aceea era Hană Crîmului Selim-Gbirei-Hană, care intrase în pre
pusul împărăţiei de haină; deci Vezirul ce era pe acea vreme Kiuprili-Abmetă) 
elă bătândă atunce şi cetatea Critul, şi ca să afle adevărul, de este Hanul cu 
adevărată gâudă răă asupra împărăţiei, scris’aă Vezirul o carte la Duca, po- 
roncindu’i ca să scrie o carte la Hanul prea cu meşteşugă,. şi să iscodăscă gân
durile luî, şi să facă scire Impăi’ăţiei. Deci Duca Vodă după poroncă, scris’aă 
o carte la Selimă-Ghirei prea cu meşteşugă, numindu’lă Imperată, şi alte multe 
taine i-aă arătată, ore-cum că ară fi şi elă la uiiă gândă cu densul. Eră mer- 
gendă omul Ducăi Vodă cu cartea la Hanul, tâlnitu-s’aă cu ună Capegiă ce 
venia de la Crîmă, pre carele îlă trimisese împărăţia la Hauul, şi dândă peste 
omul Ducăi-Vodă, i-aă luată cărţile, şi le-aă dusă la împărăţie, şi le-jaă dată
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la Rakieb-Caiinacamii ce era atunce Cara-Mustafa, şi Caimacamul fiindii neprie- 
tinti Ducă! Vodă, le-aii datu la împărăţie. Şi văţlându împăratul cele scrise 
de Duca Vodă la Hanul, s’au mâniată, şi au trămisă de ’l-aă mazilită, cu gândă 
s Vlă omore ca pre ună haină ce’lă prepunea. Deră Duca Vodă îndată aă scrisă 
la Vezirul însciinţându’lă de totă pricina maziliei lui; eră cătră împărăţie încă 
aă spusă că cărţile acele le-aă scrisă cu poronca Vezirului, pentru pricina ce 
a’aă scrisă mal susă, adecă’ să iscodăscă gândul Hanului. Deci Ahmetă-Paşa 
aă scrisă la împăratul pentru Duca Vodă, cum că nu’I vinovată, şi aă- scă
pată Duca Vodă de morte; eră mazilă totă aă rămasă. Şi domniea Moldovei 
aă dat’o Impărăţiea lui Ilieşă Vodă, fiiul lui Alecsandru Vodă.

CAP. III.
Domniea lui llieşu Vodă, feciorul luî Alecsandru Vodă.

După Duca Vodă, aă venită Ilieşă Vodă domnă la Moldova, fiindă omă 
bună şi cu milă asupra ţărel, şi au domnită 2 ani şi 6 luni, şi ’l-aă mazilită 
Impărăţiea, şi aă dată domniea iarăşi Ducăl Vodă. In ţjilele domniei lui llieşu 
Vodă nemică altă nu s’aă întâmplată.

CAP. IV.
Domniea a doua a Ducăî Vodă.

In anul 7180, di(||^ Ilieşl Vodă aă stătută domnă Duca Vodă cu a doua domnie; 
dâră cu câtă aă fostă la domniea d’ânteiă bună, cu atâta la a doua domnie s’aă 
arătată răă şi cumplită, prea vrăşmaşă, şi plină de totă răutatea; căci dăcă s’au a- 
şeţiată cu domniea, aă începută a pune dăjdî grele asupra pămenteniloră, afară din 
cele obicinuite. Care neputendă a le suferi pămentenil, s’aă sfătuită unii. din bo
ierii Lăpuşneni, şi Orheeni, şi Soroceni, şi ţiică unii că se fi fostă şi cu scirea bo- 
ieriloră din Iaşi, şi s’aă sculată o sămă de oste cu acei boieri, fiindu-le căpitenii 
Hîncul Sărdarul, şi Costandinu Clucerul, şi Duracu Sărdarul, şi alţii mai ti
neri, şi cu câte-va mii de omeni aă venită la Iaşi asupra Ducăi Vodă, ca să’lă 
gonescă din scaunul săă. Văţjendă deră Duca Vodă acestă zurba, n’aă lăsată 
nici elă să rămâie pe voiea loră, arătându-se că nu se teme de dânşii, şi ’şl 
aă gătită şi elu oştea ce avea, şi aă trămis’o cu o sămă de boieri spre în
tâmpinarea aceloră zurbale. Şi s’aă tâmpinată la Ciricu, şi împreunându-se o- 
stile, şi văţlândă partea de oste a Ducăl Vodă că n’oră putea sprijini pe Lă
puşneni, şi Orheeni, au începută a se pleca către dânşii, şi unii şi a fugi din 
oştea Domnului şi â merge la Hîncul, şi la Duracă. Hră câţi aă mai rămasă 
din oştea Ducăi Vodă, aă fugită înapoi şi au venită la Iaşi, şi s’aă închisă în
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curte, firă Hîncul şi Dui-acii gonindu’i cu oştea sea, aii intrata în târga, şi 
aa jăcuita casele negustorilora, şi a unora din boieri, şi câta aa putută aa 
jăcuita; apoi s’aa oprita şi asupra curţel domnesci, unde era Duca Vodă în
chisa, şi aa stătuta înaintea curţel, despre monăstirea Trelsfetitele, şi despre 
sfântul Nicolal. Deră Hîncul şi Duraca, capiteniele acelora zurbale, ales’ab 12 
omeni din ţdră, şi i-aa trămisa lui Duca Vodă, ânteia rugându-se lui şi ţli- 
cenda s6’I erte, şi cu bine şi cu pace să ăsă din pămentul lora, şi să se ducă, 
că nu’ia priimesce ţera să le mal fie domna, arătându’I că nu mal pota su
feri dările cele grele şi nevoile ce aveau de cătră densul, că aa sărăcită şi 
n’aa rămasa nemică în casele lora, şi aa stricata obiceiurile cele vechi a pă- 
mentulul, şi nu mal este cu putinţă să trăescă cu densul. Eră Duca Vodă în- 
teiaşl dată, la aceste ponturi a lora, le-aa respunsa cu simeţie, poroncinda Sei- 
menilora să îndreptese puscile, şi cu alte arme să se gătăscă de răsboia a- 
supra lora, că se templase atunce şi una Capegi-başa Impărătesca, carele ve
nise să ia bira. Şi s’aa închisa şi eia în curte pe lîngă domna, şi le ţlicea 
Capegi-başa acelora omeni betiâni de ţeră, să se părăsescă de acela lucru ce 
aa începută, şi să nu fie haini împăratului. Eră el răspundeafi că nu s’aa hai
nită asupra împărăţiei, ce numai pre Duca Vodă nu’ia priimesca pentru multe 
răutăţi ce le-aa făcuta, ce să le dea Impărăţiea alta domna, că are mulţi 6- 
menl, şi pote să le trămiţă şi pe alta domna. Eră Duca Vodă în nădejdea 
Capegi-başii tota cu simeţie şi cu mândrie răspunţjenda, atunce bătrânii acel 
aa data răspunsa cătră Duca Vodă, că de nu va eşi de bună voiea sea, va 
eşi şi fără de voiea sea, că aşa aa poroncă de la boieri să’I ţjică măriei săle. 
Văţjenda deră Duca Vodă că nu pote cu simeţie a isprăvi ceva, şi cunoscenda 
că nu este nici o nădejde de pace ca să se aşeţje cu denşii, au ceruta de la 
acel boieri căpitenil, soroca trei ţjile, ca să se gătescă de purcesa; şi i-aa 
data boierii păsuelă acele trei ţjile, şi gătindu-se aa luata şi pe Capegi-başa 
în rădvana cu densul, şi aa purcesa cătră Ţarigrada. Eră Hîncul, şi cu Duraca, 
şi Constantina, aa rămasa la Iaşi chivemisitorl. Duca Vodă sosinda la Vasluia 
cu câţi-va boieri, scris’aa cărţi la împărăţie, dânda scire de întâmplarea lui, 
şi pîrîndu pre pămenteni că s’aa hainită; şi aa trămisa cărţile cu călăraşi. 
Şi prin prietenii ce avea la împărăţie, aa isprăvita fermana la Halii Paşa, ce 
era atunce Saraskera la Babadacu şi la El-Agasi de Bugega, poroncindu-le Im- 
părăţiea să mărgă cu oşti să puie pe Duca Vodă erăşi în scaunul, săa. Eră 
Hîncul, şi cu alţi tovarăşi ai lui, decă aa purcesa Duca Vodă, au socotita să 
trămiţă .omeni după densul să’ia pîrescă la împărăţie, pentru strîmbătăţile ce 
aa făcuta, şi aa alesa câţI-va pămenteni de i-aa trimesa la Ţarigrada. Eră 
Duca Vodă abia sosise la Carasuia în Dobrogea, unde ’l-ab tempinatu ferma- 
nul ca să se întorcă înapoi, şi întorcendu-se să mergă la Saraskerul, aa datu 
pesce omenii ce’I trămisăse boierii, carii omeni aa n’aa socotita să mergă pe 
alta drumu, au s’au temuta a merge înainte, şi telnindu’I Duca Vodă, i-aa 
prinsa pre mulţi dintr’enşii; ără unii aa scăpata, şi aa data scire boierilora, 
carii luanda veste de cele ce s’aa lucrata, aa încălecata şi aa mersa eră la 
Orheia şi aa strinsfi oste îndoită, auţlinda că Duca Vodă vine cu Paşa mal 
susa pomenita şi cu El-Agasi pre la Kişenăa. Şi decă aa venita Duca Vodă la
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Kişenăii cu'Paşa şi cu El-Agasi, au pogorîtu şi boierii cu oştea la satu la Paş
cani pe valea Icbiului două cesurl de la Kişenău mal susii, şi de acolo iarăşi 
au alesu o semă de omeni călări, şi i-aii trămisu la Hali-Paşa ca să pîrescă 
pre Domnii la Paşa ţ,licendu, că nu’lu primescu Domnii pentru strîmbătăţile Iul. 
Eră decă aii mersă la Paşa, le-au arătată fermanul celă Impărătescă, (,licen- 
du-le să se părăsăscă de acestă lucru necuviosă, eră greşela loru aă ertat’o 
Impărăţiea. Eră bieţii pămentenl strigaă cu toţii, că nu le trebue Duca Vodă. 
Eră Paşa răspunţlendu-le erăşl că este poronca împărăţiei, şi nu se pote 
Intr’altă chipă; eră ei de trei ori strigândă totă aşa că nu ne trebue, atunce 
Paşa mâniindu-se, aă pentru că avea poroncă de la împărăţie, ori îndemnată 
de Duca Vodă, îndată aă poruncită să’l prindă, şi aă prinsă şese dintr’ănşil, 
şi pre locă i-aă spănţjurată, eră pre alţii i-aă tăiată. Eră călărimea cea-l-altă 
văţlăndă mortea acelora, aă fugită la oştea cea-l-altă ce era la Paşcani. Şi fu- 
gendă i-aă agiunsă Tătarii şi i-aă tăiată, până aă văflută şi cea-l-altă oste de 
la Paşcani. Povestescă unii din slugitorii acel ce aă fostă întru oştea Moldo- 
venescă, că decă aă văţlută Duracă cum că Tătarii aă omorîtă pre bieţii Mol
doveni în tote delurile, multă pricină aă avută cu Hîncul, ţ;licendă Duracă, 
că de vreme c’aă făcută până într’atâta, să lovescă şi pre Paşa şi pre El- 
Agasi şi seT omore, că era oştea loră mai multă de câtă a Paşii, apoi se 
trămiţă la Ţarigradă , şi să arăte nevoiea şi strâmbătăţile ce le-aă făcută 
Paşa. Eră Hîncul n’aă priimită ţ^icendă că nu vrea să fie haină împărăţiei, 
şi acesta ţlicendă aă dată biciă calului, şi aă purcesă cătră ţera Leşescă, 
şi după densul s’aă risipită şi oştea loră. pică alţii că Domnul aă agiunsă 
în taină la Hîncul şi ’l-aă trasă spre partea sea, cum aă arătată pre urmă 
semnile, că după ce aă şeţlută în ţera Leşescă puţină, au venită eră în ţeră şi 
T-aă făcută Duca Vodă Stolnică mare, şi în totă Domniea Ducăi n’aă dată 
nici o dajdie. Eră Duracă aă rămasă totă în ţera Leşescă până la morte. Eră 
pe Duca Vodă ’l-aă adusă Paşa şi ’l-aă aşe<;lată în scaună; numai pentru pri
cina acesta tote răutăţile aă pogorîtă asupra pâmentului acestui, cumă vomă 
arăta în rondul istoriei, aşijderea şi asupra Ducăi Vodă. Deca s’aă aşeţjată 
în scaună Duca Vodă, la anul viitoră, venit’aă Sultanul Mehmetă cu totă pu
terea sa la Cameniţă, avăndă erăşl pre Chiupruli Ahmetă Paşa Vezirn, tre- 
cendă prin Moldova pre Prută; nu puţină pagubă s’aă făcută Moldovei tre- 
cendă totă oştea printr’ensa. Atuncea erăşi bieţei pămentenl săracii făceaă ră
vaşe de jalobă pîrîndă pre Duca Vodă, şi le lepădaă pre drumă, care răvaşe 
găsindu-le Turcii, Ie luaă şl le duceaă la împărăţie; şi aă înţeleşn Impărăţiea cum 
să jeluesce ţera de Duca Vodă. Templatus’aă atunce, den podurile ce aă făcută 
Duca Vodă pe porunca Impărătescă in tote locurile pe unde era să trecălm- 
păratulă, s’aă stricată ună podă trecendă împăratul pre dcnsulă, şi s’aă mă- 
nieată împăratul pentru acelă podă, şi avcndă sciinţă şi de răvaşele de rea chi- 
vernisela Iul, aă trămisu ceauşi şi ’l-aă luată den Iaşi, şi ’l-aă dusă la Hotin 
la Urdia Impărătescă, şi aă vrută împăratul să’lă omore; eră Vezirul ’l-aă 
scosă, deră mazilă totă aă rămasă; şi aă poruncită boieriloră şi ţării să’şia- 
logă Domnă pre cine voră vrea. Şi aă alesă pe Petriceico Vodă; şi atuncea aă 
luată Impărăţiea cetatea Cameniţa, cu a căriea pricină multă răutate aă pogo-



rîtu asupra pămentului acestui, pentru angăriile ce punea şi pentru oştile Tur
cesc! ce treceai! prin ţeră la Cameniţa, şi de acolo venîau încoce. La mare cum- 
pănă au venitu atunce Duca Vodă câtu se’şî perflă vieţa; deră Vezirul şi Ciauşu- 
başa fiindu’î prieten!, ’l-aii scosu din primejdie; însă acesta ’l-aîi agiutatu, 
că se fi datu şi o blană de vulpe negră, forte bună, şi de mare preţii, Impă- 
ratulu!, care ’!-au prea plăcuţii, şi aii scăpată de morte şi viindă la laş!, cu 
porunca Imperătescă, au luatu pe Domna sa şi s’au dusu la Ţarigradu.

CAP. V.
Domniea luî Petriceîco Vodă.

După maziliea Ducă! Vodă în anul 7181, poruncit’aii ImpSrătiea boieriloru 
tuturora cari! erau acolo cu ţera, se’ş! alegă Domnii; şi sfătuindu-se aii alesu 
pe Petr;ce!co Stefanu Vodă ce era Clucerii, omu bunu şi de cinste; şi cu 
toţ! ’l-au adusu la Vezirul, şi ’l-au îmbrăcată cu caftană de domnie dupo o- 
biceiă, făcendu’l'i Domnă. Fost-aă chivernisitoră bună ţăre!, şi cinstta pre boieri 
forte multă, şi nice o supărare n’aă făcută, ş’aă domnită do! an!. Şi în 
anul ală doilea a domniei sele, s’aă oştită Turci! eră asupra Leşiloră, şi po
runci împărăţie:; Domniloră acestoră ţSrî, Iu! Grigorie Vodă Domnulă Munte- 
niloră şi Iu! Petriceîco Vodă Domnul Moldove!, se mergă şi e! la oste. Mers’aă 
deră după poruncă la Hotină cu Sarascherulă Sara Husein-Paşa; şi au(,lindă 
Leşi! că aă venită Turci! până la Hotină, şi aă gândă să prade ţera Leşescă, 
n’aă asceptată şi fapta, şi s’aă pogorîtă ânteiă e! şi aă venită la Hotină, 
despre partea Moldove!, trecându Nistrulă ma! susă de cetate. Venit’aă deră 
oştile Leşesc!, şi s’aă bătută cu Turcii, şi aă isbândită Leşi!, 4ră Turci! aă 
fugită. Răinâindă Turci! biruiţi, multă prepusu aă avută asupra Domniloră a- 
cestoră ţări, (jicendă că aă fostă şi e! agiunş! cu Leşi!, pentru care prepusă 
teraendu-se Domni! să nu petrecă vr’o strimbătate, şi să’şi puie vieţa, aă fu
gită şi e! cu Leşi!. încă Grigorie Vodă eră s’aă pogorîtă pe Nistru întorceii- 
du-se înapoi, şi aă mersă la Sakce unde era atunce Vezirul, şi s’aă îndreptată, 
(licendă că aă fugită de nevoie eră n’aă avută gândă să rămâle acolo; şi în- 
dreptăndu-se ’l-au dată voie se mergă la casa sa la Ţarigradă, ^licăndă că 
domniea ţăre! Romănesc! aă apucată împăratul de aă dat’o Ducă! Vodă, în- 
ţelegânclă că au fugită Domni!. Fră Pătricelco Vodă aă rămasă totă la Leş! 
până aă murită. Avea Petriceîco Vodă la Portă Capi-Chihaia pe Dimitraşco 
Cantacuzino, carele auţ^lindă că aă fugită Domnul săă, aă dată scire la Portă, 
şi aă umblată cu totă mijlocul de ’ş! aă isprăvită să ia domniea ţerel.



CAP. VI.
Domniea luî Dimitraşco Vodă Cantacuzino.

In anul 7183, venit’au Dimitraşco Vodă Cantacuzino la scaunul Moldovei, 
şi aă domnită doi ani; era omu lacomă, apucătoru, nedreptu şi nestătătoru, 
una plicea şi alta făcea, şi în scurtă nici o bunătate la densul nu era. Şi 
pentru răutăţile lui temăndu-se să nu se scole ţera asupra lui, cum s’aă scu
lată la Duca Vodă, şi despre altă parte fiindă îngrijiată să nu vie Petriceico 
Vodă din ţera Leşăscă cu oşti, adus’aă multă oste Tătărescă şi ’i-aă ernată 
In ţeră, în Lăpuşna, Orheiă, Soroca, Iaşii, Hotinul, Dorohoiul şi Hârlăul; şi 
de primăvară când aă vrută să purcedă Tătarii, aă robită mulţi omeni dintr’- 
acele ţinuturi care până astăţli staă siliscile pustii, şi nu sciă stăpânii loră a 
cui aă fostă. Şi multe greutăţi punea pe ţeră, şi hârtiile elă le-aă scornită 
ânteiu. Deci Dumnedeă vrăndă să’i răsplătescă după' faptele lui, aă luminată 
inima împărăţiei, înţelegendă de rea chivernisela lui, şi ’l-aă mazilită şi aă fă
cută Domnă pe Antonie Vodă.

CAP. VIL
Domniea luî Antonie Vodă Rusetu.

După mazilia lui Dimitraşco Vodă în anul 7185, venit’aă Antonie Vodă Ru- 
setă; şi era omă dreptă, bună, creştină şi milostivă, cu milă asupra pămân
tului şi cu norocă; că în trei ani ce aă domnită era ţera îndestulată de totă 
roda. Acestă domnă aă înnoită biserica lui Sfete Nicolai, ce este în prejma 
curţii Domnesci, aă zugrăvit’o şi ’i-aă făcută şi zidul ei, şi s’aă apucată să 
facă şi zidul lui Siete Sava, şi aă făcută o parte; eră tămplându-se mazilia 
luî, aă rămasă neisprăvită, precum se vede astăzi; şi ’l-ară fi fostă şi isprăvită, 
dără în totă domnia sea n’aă mal şeţjută la Iaşi, că mergea cu oştea Impă- 
rătescă pe unde era bătălii, la Cehrină împrotiva Cazaciloră, unde aă biruită' 
Turcii, şi aă trimesă de aă prădată ţera Căzăcescă, şi aă luată şi cetatea 
Ladijna- şi alte cetăţi, şi întorcendu-se înapoi la Kişănăă ’l-aă mazilită; ţjică 
că Duca Vodă din ţăra Muntenescă să fi umblată amestecendă să’lă maiilescă, 
pentru că se agiunsese cu boierii ţărei, adecă cu Mironă Costină velă Logo- 
fătă şi cu Clobanu Postelnicul, şi cu alţi boieri de acelă rondă, şi ’i-aă în
demnată Duca Vodă să’lă pîrescă şi să’lă mazilescă, ca să vie elă eră la Mol
dova, sciindă că Şerbană Logofătă de ţera Muntenescă, umbla să ia domniea 
ţărei Românesc!, şi să’lă scotă pre densul; şi elă pentru să nu răinâie fără de 
domnie. precum s’aă şi făcută.



CAP. vm.
A treia Domnie a DucăT Vodă.

Venit’aii Duca Vodă domnii din ţera Muntenescă aice la Moldova; ără pe 
Şerbanu ’l-aii făcuţii împărăţia domnii în ţer-a Komânescă, şi ’i-aii eşitii toţi 
boierii în întempinarea lui la Focşenl, şi pre la Sirettî aii sosiţii la Romanii, 
şi de acolo aii venitu la Iaşi. Ânteiaşi-dată s’aii arătaţii cătră toţi cu blândeţe 
şi cu milă, ca să uite răutatea cea din domniea a doua; eră elii nu’şi schim
base firea cea d’ânteiii, nici aii ascuns’o cu vr’unii mesceşugii său socotelă, 
ce fără de zăbavă, au începută erăşi a face ca în vremea trecută, a îngreuna 
ţera cu nesăturarea C3 avea, şi asupria pre boieri, căci fugendu ţera de tiră- 
niile lui, punea boieri zlotaşi şi’i făcea de plătia ei birul celoru fugiţi, fîră 
care nu vrea să dea, îi lega la puşce şi’l căsnia; îi ungea cu miere ca să’i 
mănânce muşcele; şi nu numai boieriloru făcea acestă strimbătate, ce şi giu- 
pâneseloru. Şi nu era închisore în tote oraşele să nu fie plină de băr
baţi şi de muieri, care acolo născeau pruncii şi’i cresceau mari copil, şi 
afară dintr’acele închisori alte case nu sciau. Acestii Duca Vodă au scosu 
hărţii în ţeră, cu care mai au pustiită pământul acesta.' Atuncea, în domniea a 
treia, vrut’aă Duca Vodă să plătăscă slujba ce i-aă făcută Hîncul, pre carele 
mai susă amă pomenită în domniea a doua, că aă trimesă de aă adusă pre 
feciorul Hlnculul, pe Donie, de unde era trăitoru. şi i-aă tăiată capul în Ter- 
gul-Frumosă în curţile domnesc! fără de nici o vină, şi fără dreptate, şi 
fără judecată ’l-aă omorită. Fră ală . treilea ană a domniei acestiea chiăma- 
t’au împărăţia pe Duca Vodă la Ţarigradă ca să’i sărute pola, că nu să
rutase pola împăratului pentru acestă domnie. Şi acestă lucru îlă făceaă Turcii 
ca să iee baJli de la dânsul, fiindu’I neprietină Carafă Mustafa omă din fire 
lacomă. Mers’aă Duca Vodă la împărăţie după poroncă, şi aă sărutată pola 
împăratul:’!, şi într’acea vreme eşit’aă feciorul Radului Vodă la divană şi S’aă 
jăluită pe Duca Vădă, ţlicândă că trăindă tată-săă aă fostă logodită elă cu fata Du- 
căi Vodă, şi pe urmă Duca Vodă n’aă vroită să’i dee fata, rugându-se să’l dee drep
tate. Deci Vezirul aă poroncită Ducăî Vodă să’i-o dee după cum aă logodită, şi 
măcară c’aă cheltuită Duca Vodă mulţi bani să nu’şî dea fata după dânsul, neplă- 
cându’i ginerile, fiind ă cam lipsită de minte, dâră nemică n’aă isprăvită, ce ’şi-au 
dată fata după dânsul, decă aă venită în ţeră. Intr’acea vreme mers’aă boierii Că- 
zăcesci la împărăţie, până a nu purcede Duca Vodă din Ţarigradă, şi cereaă să le 
dea împărăţia loră Hatmană, fiindă ei pe acele vremi supuşi împărăţiei; deci Ve
zirul aă dată Ucraina cea mică Ducăl Vodă, mai dându’i şi ună tuiă, afară 
de cele două ce avea a ţărei Moldovei, care tuiă luându’lă, aă făcută mare 
chieltuelă. Şi viindu la Moldova plicea cum că aă cheltuită mulţi bani şi tre
buie erăşi din ţeră să’l iee; şi pentru aceea punea dări şi mal multe şi nesu-
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ferite pe ţeră. Eră la anul mers’au Duca Vodă la Ucraina cu totă casa sa, 
şi cu gineri-sSu, şi cu toţî boierii săi, erăşi cu giupânesele şi cu cuconii loru, 
şi au şei,lutu acolo câte-va ţlile; apoi au pusă acolo Hatmanu pe Cazaci pe 
Eni DrăghiuicI, omu prostu şi neînvăţatu, care nu era bună nici de o trebă, 
şi s’au întorsu înapoi la scaunul său la Iaşi. Decă au venită, aă începută 
erăşi a sili pre boieri şi pe totă ţera, şi’i asupria cu dăjdi; şi fugiaă omenii 
la Ucraina peste Nistru, şi nici zlătaşii nu puteaă să .le facă nemică, eră Duca 
Vodă făcea pre zlotaşi de plătiaă banii celoră fugiţi. Şi (liceaă omenii ătuncea că 
Duca Vodă are gondu să lase Moldova şi să mărgă se se aşe^e în Ucraina; şi a- 
cestă lucru era de creţlutu, că făcuse şi curţi în Ţicănăuca şi în satul Pşcera 
pe malul Buhului. Şi de multă nevoie şi silă ce aveaă boierii de Duca Vodă, mulţi 
fugiau din locă în locă, şi’şi lăsase moşiile şi bucatele, şi mergeai! unii în ţera 
Muntenescă, alţii în ţăra Leşăscă, şi pe aiurele pe unde puteau. Eră ală cincelea 
ană a acestii domnii, fiindă Veziru Cara-Mustafa Paşa, rădicatu-s’aă împărăţia a- 
supra Nemţiloră cu răsboiă să mergă să iee Beciul, şi aă porcncită şi Domniloră 
acestoră ţări să mergă la oste. Şi aă mersă Duca Vodă de aice, şi Şerbană 
Vodă din ţera Muntenescă, şi impreună aă încungiurată cetatea Beciului, bă- 
(dl^’o Turcii 60 de ţlile, şi aă adus’o la mare strinsore cu oştea Turcescă 
şi'Tătărăscă ce era acolo cu Muradă Gherei Hanul, avendă nădejde se o do- 
bândescă. Şi de n’ară fi ajunsă oşti din multe părţi în agiutorul Nemţiloră, şi 
alesă de la Craiul Leşescă lonă Sobieţki, care singură aă fostă în agiutorul 
Nemţiloră, totă ară fi dobândit’o. Deci cum aă mersă Craiul Leşescă acolo, 
aă bătută pre Turci, şî i-aă biruită cu oştea sa. Eră Turcii aă dată dosă, 
gonindu’i Nemţii până la Buda, şi de acolo eră se întorseră înapoi. Eră Vezi- 
rul aă venită în Beligradă, unde şi Domnii şi-aă luată pozvolenie sS se în- 
torcă la ţările loră. Şerbană Vodă s’aă dusă la Bucuresci, eră Duca Vodă aă 
venită prin ţera Ungurescă până la Braşovă; acolo în Braşovu, venitu-i-aă veste 
pre câtă să fi venită la Iaşi din ţera Leşescă Petriceico Vodă cu oste, şi cu 
câţl-va boieri carii se aflaă pribegi de multă nevoie a Ducăi Vodă, şi veste 
mal adevărată de câtă cea d’ânteiă, şi este căpitenie pe oştea Leşescă Demi- 
deţlci. Eră Coneţpolski Hatmanu Căzaciloră pre carele îlă pusese într’acea 
vreme Craiul Leşeşcă, cândă era să purcedă într’agiutorul Nemţiloră, sco- 
ţen'dă pre Ene-Drăghinici şi luândă şi Ucraina de la Duca Vodă, prin poron- 
ca Craiului, s’aă scoborîtă la Bugegă cu oştea Căzăcescă, şi aă arsă şi aă 
prădată Bugăgul, şi cu acelă Coneţpolski aă mersă şi câţi-va Moldoveni 
îndemnându-se în dobândă. Eră Kacoţi Craiul Ungurescă acolo în Braşovă sfă
tuia pe Duca Vodă să ia o seină de oste Ungurescă, care i-a da lui, şi se 
vie la Moldova, ca să potă goni pe Leşi şi să se aşeţle în scaunul seă, foră 
de grijă. Şi acestă sfată îi daă şi unii din boierii lui, adecă Gavriliţă Vornică 
şi Buhuşu Hatmană. şi alţii; ori nevrendă se facă aşa, să mergă în ţera Mun
tenescă unde era şi Domna sa, până s’oră aşe^la tulburările în ţeră. Eră Duca 
Vodă, pentru scumpetea lui ca să nu chieltuescă bani cu acea oste, n’aii prii- 
mită sfatul lui Racoţi, nici aă mersă în ţera Muntenescă; căci Mironă Logo
fătul şi Constantină Ciobanu Postelnicul, de altă parte îlă sfătuiaă se vie mai 
bine în ţără, (jicendu’l că de va merge în ţeră aceea, neprietenii voră lăsa
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şi voru fugi. Atuncea Gavriliţă Vornicul vSţlându că, Duca Vodă n’aii priimitu 
sfatul lui, au aşceptatu până au venită Duca Vodă, de aă intrată în munţi să 
vie la Moldova; eră elă lăsându’lu au luată cu dânsul şi pre alţii, şi au fugită 
în ţera Muntenescă de la Brasovă. £ră cei-alţi boieri carii erau la Iaşi Cai
macami, adecă Neculai Racovlţă vel LogofStă, şi Todiraşcu Cantacuzino vel 
Visternică, şi alţii, au fugită ânteiă bî Hangul în munţi, şi de acolo pre pe
tici aă trecută la Ardelu în ţera Ungurescă, cu giupânesele şi cu coconii loră, 
fugendă şi alţi din mazili, cine unde aă putută, numai să se mântuescă de ti
rania Ducăi Vodă: Deci prlimindă sfatul acestora boieri, au venită la Moldova 

■ trecendu muntele pre la Oituză, şi aă venită la Putna la satul Domnescii, şi 
aă şe(,luta acolo, şi auţlindă că este la Tecuci o semă de oste Moldovenescă 
cu căpitenia Hăbăşescul, trimis’au pre Buhuşă Hatmanul şi i-aă lovită de i-au 
spartă, şi cu acestă isbândă luându nădejde Duca Vodă, aă şeţlută în sată fără 
de grijă în casele cele boieresci, eră boierii pe la casele săteniloru, trimeţendă 
pin ţinută ca se’i aducă zahere, orză, fonă, de mâncată pentru omeni. I5ră 
Petriceico Vodă, luândă de Duca Vodă veste unde se afla, şi la ce stare, în
dată aă trămesă 0 semă de oste Leşescă, şi Căzăcescă, şi Moldovenescă cu că- 
pîtenia Baenski, care pe urmă s’au făcută şi Sărdară, şi cu ună Lehă ce era 
capă pe oştea Leşescă şi Căzăcescă; şi mergendă asupra Ducăi Vodă s’aă în- 
tîlnită cu streja Ducăi Vodă, fiindă câţi-va Lipcani, şi i-aă prinsă pre toţi la 
Răcăciuni; apoi s’au dusă la Domnesci în ţlioa de Crăciună, cândă şedea Vodă 
la masă. Atunce au vC^utu Duca Vodă la ce ’l-au dusă sfatul boieriloră, ce’lu 
sfătuise se vie în ţera fora de oste Ungurescă; ânteiă deră Baenski s’aă por
nită asupra caseloră unde şedeau boierii Ducăi Vodă, şi i-aif prădată, şi i-aă 
lăsată goli pre toţi; numai Hatmanul Buhuşă socotindă mai înainte cele ce 
potă să se întâmple, pădindu-se, n’au vrută se şeţlă la masa gospodă; ce fi- 
indu gazda lui mal departe de câtă a altoră boieri, găsindă vreme, şi-au în
cărcată în sanie giupânesa, şi copii; eră elu, sprijinindu-se, aă scăpată dih‘mâ
na loră cu totă casa lui dintr’acea nevoie. Era atuncea pe lungă Buhuşă, De- 
diul Serdarul care pe urmă aă agiunsă de au fostă Spataru mare, omu vă- 
teză şi de tre!)ă; şi decă au scosă Buhuşă casa sea dintr’acea nevoie şi au 
dus’o la Eocşeni, îndată s’aă întorsă cu puţinei Lipcani, şi cu o sămă de 6- 
menl al scl ce se aflaă lungă sine, şi au năvălită în ograda casei unde era 
Duca Vodă, şi n’au putută intra că era porta încuiată, şi cei ce era în lăun- 
tru nu cutezau să deschidă temându-se să nu intre Căzacii în lăuntru. Şi aşa 
în două şi trei ronduri dândă năvală, nemică n’aă isprăvită că aă sosită şi Că
zacii; şi elă fugândă, ’l-aă gonită până la Pufesci la o pădure, şi acolo ’l-au 
lăsată de a’lă mai goni, temându-se să nu aihă acolo niscai-va oste ascunsă. 
Şi s’au întorsă Cazacii înapoi, şi au încungiuratu casa Ducăi Vodă; şi ântâiaşi- 
dată Duca Vodă au începută bătălii asupra aceloru neprietini, sprijinindu-se 
într’acea di aă luptată; eră a doua-di erăşi aă începută a se bate îndem- 
nândă şi pre Seimeni a vărsa focă asupra Căzaciloră; eră Leşil cel ce stau 
afară, diceaă cătră Seimenii Ducăi Vodă să nu dea din săneţe, că pre urmă, îi 
voră pune pre toţi subt sabie. Şi luându şi Seimenii frică, socotindă cele de 
pe urmă, slobodiau sâneţele fără de glonţuri. Vădândă deră DucaVodă că nu



isprăvesce nimică cu răsboiul, ati isprăviţii şi cu pace, şi aii trămisu unii solă 
la denşii ţ^cfindu-le să’lu lase viu, şi s6 nu’lu jăcudscă nici pe densul nici pe 
omenii Iul; care tocmelă aii priimitii el. Şi atunce au chiămatu pre Baenski 
şi aii grăiţii cu dânsul, şi s’aă încredinţată; şi a treea ţji au deschisă porţile 
şi aă intrată Căzacil şi Leşil la Duca Vodă şi ’l-aă luată. Insă Căzacil de 
tocmelă nu s’aă ţinută, ce ’l-aă jăcuită de totu, până şi şlicul din capă i-aă 
luată: şi pe omenii sSl i-aă lăsată numai în peile gole, cumu’I obiceiul Căza- 
ciloră, cari nici o dată de cuvântă nu se ţină. Şi aşa ’l-aă luată robă, şi ’l-aă 
dusă în ţâra Leşâscă, şi ’l-aă închisă la Liovă, unde aă şi murită după ună 
ană acolo la închisore. Domnit’aă cinci anî într’acestă domnie a treea, şi elă aă 
zidită mănăstirea Cetăţuiea; âră Impârăţiea aă trămisă la Moldova Domnă e- 
răşl pe Dimitraşco Cantacuzino.

CAP. IX.

A doua domnie a luî Dimitraşco Vodă Cantacuzino.

După robiea Ducăl Vodă venit’aă Dimitraşco Vodă cu a doua domnie la Mol
dova; âră nemică n’aă schimbată în firea sea, ce ârăşl făcea lăcomii, şi apuca 
şi făcea strimbâtăţl, cum făcuse şi în domniea d’ântâiă; care fapte neputen- 
du-le suferi boierii, s’aă sculată Gavriliţă -Vornicul şi Cantemiră Serdarul, care 
pre urmă aă stătută şi Domnă, şi alţii cu dânşii, şi an fugită în ţâra Munte- 
nâscă la Şerbană Vodă, sciindă că Şerbană Vodă era neprietenu Iul Dumi- 
traşco Vodă încă din boieriile loră, adecă de cândă au fostă amândoi boierii 
Iul Grigorie Vodă, domnindă în ţâra Mnntenâscă. Şi cum aă mersă acolo, se 
rugaă Iul Şerbană Vodă sâ între la miţjilocă, sâ afle ună chipă de care sâ’l 
mântuâscă de acelă domnă râă. Deci Şerbană Vodă primindu’l pre dânşii, 
unde aă putută la Portă şi la Saraskerul la Babadană, ce era atunce Suliman- 
Paşa, care pe urmă aă căţ^ută şi Veziră, aă umblată cum aă putută împro- 
tiva Iul Dimitraşco Vodă, ş'i aă isprăvită; că Impârăţiea aă dată voie ţârei 
sâ’şl alâgă Domnă pre care voru vrâ el, şi trimeţândă la Saraskerul Sulimanu 
Peşa stâgă de domnie şi tuiurl, ca sâ facă Domnă pre cine voră vrâ. Eră Di
mitraşco Vodă luândă scire de cele ce se lucrâză, trămis’aă şi elă pe lonaşcu 
Balşu Vornicul, şi pe Costină Ciobanu Postelnicul, şi pre alţii la Saraskerul, 
ca sâ stea cu boierii cel fugari sâ se judece, şi prin mi^llocul daruriloră sâ 
nevoâscă sâ întorcă lucrul, şi sâ nu’lă mazilâscă. Eră boierii pre carii i-aă 
trămisă elă acolo, s’aă unită şi el împreună cu cel-l-alţl, fiindu-le şi loră u- 
rîte faptele cele rele a Iul Dimitraşco Vodă; şi aşa cu toţii au alesă pe Con- 
standină Cantemiră Clucerul, şi ’l-aă făcută Domnă, şi aă venită la Iaşi şi s’aă 
aşeţlată în scaună; dâră pe Dimitraşco Vodă ’l-aă mazilită, şi ’l-aă dusă la 
Ţarigradă, unde ’şî-aă săvârşită viâţa. Şi aă domnită ună ană şi giumătate 
cu supărarea Leşiloră prădândă în ţâră, avândă cu toţi vrajbă.



CAP. X.
Domniea lui Constantinâ Cantemiru Vodă.

DupS Dimitraşco Vodă, îo velătu 7195 stătut’aă Domnu Canteiniră Vodă care 
era chiaru pământeană din părinţii lui, şi pentru slujbe, cându era în rondul sluji- 
toriloră, ’l-aă suită şi în rondul boieriei, adecă la Sărdărie şi Clucerie. Şi cu miţU- 
locirea luî Şerbană Vodă an stătută domnă; şi cum din tinereţile lui aă arătată vi
tejie şi vrednicie în orda slujitorăscă, aşa şi la domnia lui aă arătată semne de bună 
chivernisălă, căci şi ţăra şi pre boieri i-au chivernisită bine. Eră pământul nostru a- 
vea nevoie despre LeşI ce veneaă din ţăra Leşescă împreună cu Moldovenii JoimirI 
şi Căzacil, şi prădaă, şi jăcuiaă, ce puteaă apuca, şi nu numai aceste.podghiazuri, 
ce şi Craiul lonă Sobieţki aă pogorîtă însuşi cu ostile săle pin Moldova până 
la gura Lăpuşnil. Şi văţjândă Cantemiră Vodă că vine Craiul, pus’aă la Iaşi 
pre Rămădană Vornicul, şi alţi boieri cu densul, să fie Caimacami, să păzăscă 
târgul; eră elă aă purcesă cătră Sărata, unde era ună Sultană cu Tătari. Eră 
Craiul s’aă dusă pe. Prută în giosă cu tabăra; şi acolo în gura Lăpuşnel, por- 
nitus’aă Tătarii asupra Leşiloră, şi aă venit până în pârcanele ce aveau el în- 
pregiură; şi aşa se apropiese, câtă Leşii de frica loră se închisăse în pârcane; 
şi văţjândă Craiul că nu isprăvesce nemică, spăimântată de năvala Tătariloră, 
legat’aă tabăra şi s’aă întorsă înapoi, trecândă Prutul, şi viindă la Iaşi. Eră 
Tătarii âmblaă pre de ceea parte de Prută; şetjut’aă Craiul în curtea cea dom- 
născă o ţii, şi apoi aă mersă în ţăra Leşăscă. Eră pre drumă multă pagubă 
aă avută despre Tătari; căci luându’I Tătarii în urmă, pe câţi rămâneaă înapoi 
pentru vre o trăbă îi luaă. Şi ţărei Moldovei mai multă stricăciune i-aă făcută ; 
căci ântâiă în ţinutul Cârligăturil, nici o casă boierăscă n’aă rămasă, nici la 
Hărlăă, nici la Dorohoiă. Eră Craiul după ce s’aă dusă în ţăra Leşăscă, n’aă 
trecută multă? vreme, şi aă venită ără la Moldova cu oste până la Cotnară, 
pogorîndă pe apa Jijiei. Eră Cantemiră Vodă gândindă că a vrea Craiul să 
mărgă ărăşi în glosă, aă trămisă argălâcul săă la Tutova; ără elă s’aă dusă 
la Ţuţora, şi s’aă împreunată cu Sultanul, carele şedea acolo cu Tătarii a- 
sceptândă pe Craiul; şi acolo aă venită veste precum Craiul aă trecută Şi
retul întorcându-se înapoi, şi s’aă dusă la Nămţă, şi ’l-aă luată în pute
rea sea, şi de acolo s’aă dusă la Sucăvă. Eră .fiindă cetatea aceea stricată, 
pus’aă de aă făcută şanţul la biserica Armenăscă. puindu înlăuntru o sămă 
de oste de pază; şi de acolo, apropiindu-se ărna, s’aă dusă în ţăra Leşăscă. 
Şi de greul ernei mulţi omeni aă perită pe drumă, lăsândă pe drumă leftice, 
căruţî, şi pusce, şi/cu mare pagubă s’aă întorsă la ţăra loră cu caii spetiţi. 
Şi într’acăstă vreme aă luată Leşii şi cetatea Sorocel, lăsândă într’însa Căzaci 
carii cu podghiazurile loră au pustiată acea parte a ţârei până în Prută. Eră 
de la Sucăvă, de la Nămţă, de la Câmpul-Lungă, venlaă alţi slujitori depră-
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dail până la Iaşi; şi o dată aii veniţii Crupenski ce au fostă Medelniceru, fiindu 
ela capa de o sdmă de Joimirî Moldoveni, şi au apucatu caii Iul Constandinu 
Vodă den ceairu unde se păsceau ca la 80 de cal, aprope de Baliluiu. Şi de la 
Iaşi în susu era ţera pustie, ca şi în ceea parte de Prutu; numai la Lăpuşna 
şi la Orhel, totu se aflaa puţintel omeni. Veţ^ându deră Cantemiru Vodă că ţera 
s’au pustiita despre partea Sorocel, scris’aa la împărăţie dânda de scire de 
acel tâlhari câtă stricăciune aa făcuta ţărel. Insă Impărăţiea aa poruncită luî 
Saraskera Daltabana Paşa, carele pe urmă aa căţluta Vezira, şi la Elagasi 
să se scole cu oştile lora, să mărgă să gonescă acel tâlhari de acolo. Deci 
Caiitemira Vodă s’ah dusa la Orheia, şi s’aa împreunată cu Paşa ce venla şi 
cu Elagasi, şi aa mersa la Soroca şi aa încungiurat’o şi aa bătut’o ^ece ^ile. 
cu pusei şi n’aa putută să o iee. Şi neputenda isprăvi s’aa întorsa eră înapoi 
cu puţină per^lare în omenii ce aa fosta în meterezi; şi aa venita Domnul la 
Iaşi, ără Paşa şi Elagasi aa mersa pre la locul lora. Domnit’aa opta ani şi 
aa murită în scauna şi ’l-aa îngropata' în biserica luî Sfete Eicolal în Iaşi; 
ără pe urmă s’aa rădicata osele lui de aice, şi s’aa mutata la mănăstirea de 
dănsul zidită: la Mira ce este la Putna. Acesta domim în Domniea Iul aa tă
iata şi pe doi boieri mari: pe Mirona Costina Legofătul şi pe Velişco Hat- 
manuia; spună de Velişco Hatmanul că au fosta stânda de câteva ori împo
triva Iul Cantemira Vodă cu pricină, şi alesa şe^lenda o dată la masă ’i-au 
fosta 4isa domnu-săa Iul Cantemira Vodă, că omul care nu scie carte esto 
ca una dobitoca, adecă unde nu scia carte Cantemira Vodă, şi altele multe, 
care fiindu’l stăpâna nu i se cădea a i le răspunde.

CAP. XI.
Domniea luî Constantinii feciorii Ducăî Vodă.

In anul 7201, după mortea lui Cantemira Vodă, venit’aa Constantina Duca 
Vodă, măcara că îndată după mortea lui Cantemira Vodă, boierii aa socotita 
de aa alesa pe Dimitraşco fiiul sea cela mal mica, care se aflase aice în 
ţără şi ’l-aa numita Domna, şi '’l-aa dusa în biserică şi ’l-aa cetită molitfa 
după obiceia. Hră Constantina Vodă Basarabul, domnul ţărel Muntenescl, 
vrânda ca să facă ginere pe Constantina Vodă fiula Duca! Vodă, pe care ’l-aa 
şi făcuta, aa agiunsa la Portă cu chieltuială, şi aa făcuta pe Constantin Duca 
Vodă Domna Moldovei, firă Dimitraşco Vodă ah rămasa neîntărită domniea 
Iul de la Portă. Era Constandina Vodă orna învăţata, şi cărturarii; eră dom
niea aa luata cu multă chieltuială. Şi afară de aceste, pentru sfatul cela răa 
a unora, carii îl sfătuiaa pe densul se nu credă pe pământeni, aa făcuta o 
sămă de slujitori Seimeni la Ţarigrada ca la 200 cu leafă şi ’î-aa îmbrăcata, 
şi aa făcuta multă cheltuială cu dânşii, adecă să se păzească cu puterea lor. 
Eră ţâra fiinda slabă de prăţlile neprietinilora, den pricină că s’aa lungită 
multă vreme nepace între Nemţi, Leşl şi Turci, şi vrânda să’şl scotă chieltu-
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61a, şi să plinescă poroncile Impărătescî, elu aii scornită ânteiu văcăritul în 
ţeră, cu care văcărită maî aă pusteită ţera. Şi neavendă sfetnici buni lângă 
sine, multe greşeli şi lucruri foră cale făcea, şi nestătătoră la cuventu. De 
care înţelegendă Impărăţiea rea cbivernisela lui, şi slăbiciunea ţărel, trimis’aă 
lină Capegi-başa ca se cerce starea ţerei, şi de cbivernisela Domnului. Deci 
viindii Capegi-başa la laşi, aă şeţ^ută câteva dile, şi pd câtă aă âmblată 
Constantină Vodă cu bani să’lă tragă la sine, deră nimica n’aă isprăvită. 
Insă (^lică unii că cu scirea şi voiea lui Neculai Costină ce era Hatmană şi cumnată 
lui Constantină Vodă, adus’aă oste Leşescă pe carea era mai mare Moisei 
Serdarulă, şi aă călcată gazda Capegi-başii ca se’lă ia. firă elă nedându-se, 
s’aă bătută cu denşii, şi ’l-aă omorîtă pe locă; eră slugile lui le-aă robită. 
Aşijderea aă prinsă atunce şi pe Balci-başa a Hanului ce s’aă aflată aice, 
şi pe neguţitorii Turci ce eraă la Carvasara ’i-aă lovită, şi pre unii aă o- 
inorîtă, pre alţii aă prădată şi ’î-aă robită, şi s’aă întorsă înapoi, nestându-le 
nime împotrivă. Atunce văţlendă Constantină Vodă că aă greşită şi nu se 
pote îndreptăţi la împărăţie, scris’aă socru-săă lui Basarabă Vodă domnul 
Munteniloră cerendă sfată ce să facă; carele ’l-aă sfătuită ca să trămiţă oşti 
împotriva Leşiloră, şi să silescă să’I gonescă, să’i bată ca să tocmăscă gre- 
şala sa la împărăţie cu slujba acăsta. Deci trămis’aă pe Antohf Hatmanul 
cu câtă oste aă putută face, şi ânteiă aă mersă la Nemţă şi aă arsă tîrgulă, 
şi pe câţi Leşi aă găsită i-aă resipită, şi pe alţii i-aă omorîtă; alţii aă fu
gită la cetate, pre care n’aă putută să .o ia. Apoi aă mersă la mănăstirea 
Agapia, unde erau câţiva Drăganî puşi de la guvernatorul den cetatea Nem- 
ţului, şi ’î-ăă luată şi ’i-aă robită pe câţi aă rămasă vii. Auţbndă deră Hat
manii Leşesci, că Constantină Vodă" aă trimisă de aă arsă tîrgulă Nămţului, 
pe care ’lă stăpâniaă Deşii, şi cum că au răsipită pe Deşii ce eraă acolo, şi 
cum că aă luată mănăstirea Agapia, trimis’aă şi ei oste Deşăscă care avea la 
margini cu Zaharoski Căpitanul loră, şi cu Turculeţă, şi cu călărimea Mol- 
dovenescă carea slujia în ţera Deşăscă, şi aă venită asupra Hatmanului Antohi 
şi ’l-aă aflată acolo aprope de Nemţă. firă luândă veste Hatmanul Antohi, 
s’aă gătită şi elă de răsboiă. Pornitus’aă Deşii cu mare s imeţie asupra Mol- 
doveniloră, «cărându’i şi (jicendă că suntu văcari Sparţii. Eră Dumneţleă aă 
întorsă ocara Moldoveniloră asupra loră, că dândă răsboiă, i-aă biruită Mol
dovenii, şi atâta ’i-aă gonită, câtă fugendă ei ca se scape la cetate, ără Moldo
venii pre câţi nu’i tăiaă îi prindeaă vii, şi agiungendă pre Turculeţă Rotmistru, 
lungă cetate ’l-aă rănită cu suliţa şi ’l-au prinsă viă. Dră până aă sosită Ia Con
stantină Vodă, Antiohi Hatmanul cu isbânda şi cu nădejdea de tocmită gre- 
şăla cea d’ânteiă, aă agiunsă mai nainte mazilia lui de la împărăţie, cu urgie 
pentru mortea Capegi-başei. pică că de aru fi avută vreme să însciinţeze la 
Portă de isbânda acesta, şi pe Turculeţă să’lă fi trămisă la Portă, pote nu’lă 
ară fi mazilită. Hră isbânda acesta totă ’i-aă agiutată lui Constantină Vodă, 
că ’i-aă dăruită vieţă; că după cum socotiaă mulţi, în cumpănă era vieţa lui. 
Şi aă dată Domniea lui Antiohi Vodă fecioră lui Cantemiră Vodă. Domnitîaă 
Constantină Vodă într’acestă Domnie doi ani şi ginmătate.



CAP. xn.
Domnia Iul Antiohi Vodă Cantemiru.

In anul 7204, venit’au Antiohi Vodă în scaunul Domniei, omu tSnăriî, ea de 
24 ani de vîrstă, silitoru spre chivernisela ţârei, şi se nevoia ca să se facă 
asemene următorii tătâne-seii, la dreptate, şi la bună chivernisela pâmentulul; 
numai tinereţile lui nu ’l-au lăsatu s6 mergă pe calea tătâne-său, căci mal 
multă îşi perdea vremea cu vînătorea. Eră avendu sfetnici buni pe lîngă sine, 
totă nu lipsia buna chivernisela din ţâră, şi domnia Antiohi Vodă cu linisce. 
Eră poghiazurile LeşescI nu lipsiau tulburându ţera adesu, şi de altă parte multă 
tulburare avea ţâra despre Turcii carii veniau bogate ori cu Saraskerul, alte 
ori cu Sultani TătărescI; şi împreună cu Domnul mergeau de băgau zaherâoa în 
Cameniţă. Intr’acâstă Domnie numai o dată au scosu văcăritul; âră apoi au fă
cută milă de ’l-aă rădicată ca se nu se mal ia, vă(^endă că Sin văcărită se 
strică ţâra, şi mulţi ani aă ţinută de nu s’aă luată văcărită. Intr’acâstă vreme 
făcut’aă Turcii pace cu Nemţii şi cu LeşiI, dândă Gameniţa înapoi la LeşI, şi 
întorcendu-se şi de la LeşI Turciloră câtă luase el la Moldova, adecă cetatea. 
Nâmţului, Sucâva, Soroca, Câmpul-Lungu; şi au dată poroncă lui Antiohi Vodă 
să mârgă să deşârte Gameniţa, de câte se aflaă acolo a Turciloră; omeni, zap- 
hanele, pusce şi altele. Deci mergendă (Antiohi Vodă cu dmenii săi, şi cu o 
sâmă de omeni orânduiţi din ţâra Muntenâscă, şi aă deşertat’o şi aă adusă 
tote acele la Tighinea, şi la Getatea Albă, şi la Ghilia. Eră multă pagubă şi 
călcare s’au făcută în ţâră până a o deşerta. Eră de ârnă Tătarii Bugegenl,' 
Nohal, s’aă rocoşită asupra Hanului loru, Devletă Gherel Hană, fiul lui Silim- 
Gherel Hană, nepriimindu’lă Hană, şi vrea sâ’lu scotă se puie pre altul. Eră 
Impârăţiea nevrendă sâ facă voiaa lord, poroncit’aă Hanului Devlet Gherei, ş. 
Saraskerulul lusufă Paşa care era la Tighinea pe vremea aceea, şi DomniloiH 
acestoră ţâri, sâ facă oste şi sâ mârgă asupra Tătariloru ca se’i scotă din Bugâgu. 
Făcut’aă dâră Antiohi Vodă oste câtă aă putută, şi aă mersă până la Fălcii; 
âră Tătarii aă lovită la Smilă, şi la Reni, şi la satele de pin pregiură, şi aă 
jăcuită, şi aă arsă, şi aă făcută multă pagubă în daturile Turciloră, câtă (Jică 
că de ară fi fostă înghieţată Dunărea, ară fi trecută şi la Dobrogea de ară fi 
prădată. Eră Hanul aă venită de la Grîmă, şi trecendă pe|la Vozie cu multă 
âste ca sâ vie la Bugâgă, mal mulţi de oştea Grîmului ’l-aă lăsată şi s’aă în- 
torsă âră la Grîmă, şi numai cu 4000 oste aă sosită la Berezeni unde s’au 
tâlnită cu Nohail, carii vreaă sâ’lă oprâscă sâ nu trâcă. Şi vâdendă Hanul că 
nu isprăvesce nemică, s’aă întorsă înapoi la Grîmă; âră Nohaii aă mersă pe 
la casele loră, foră de vătămarea ţârei. Aşa şi Antiohi Vodă, auţjindă că s’aă 
întorsă Hanul înapoi la Grîmă şi Tătarii s’aă potolită, s’aă întorsă şi elu la 
scaunul sâă. Şi asceptândă Domnul milă şi cinste de cătrâ împărăţie, pentru 
slujba ce aă făcută la deşertarea Gameniţei, că nu era puţină slujbă, ’l-aă ma
zilită, şi ’l-aă dusă la Ţarigradă; âră domnieâ au dată ârăşi lui Gonstantină 
Duca Vodă; şi aă domnită Antiohi Vodă cinci ani,



CAP. xm.
A doua domnie a lui Constantinu Ducă! Vodă.

In anul 7209, venit’au 6răşî Constantinu Vodă cu a doua domnie la scaunu, 
luându domniea cu mijlocul socru-său luî Constantinu Băsărabu Vodă, şi au 
domnită doi ani şi giumătate. lîră firea sea cea d’ânteiu n’au schimbat’o; ce 
cum era nestătătoru ânteiu, aşa şi pe urmă s’au arătată; căci dăcă au venită 
la domnie, îndată aă începută a resplăti slujba ce ’i-aă făcută socru-săă cu 
uecunoscerea de bine, şi pentru mulţămire ’l-aă amestecată la Portă cu multe 
cuvinte rele. Şi de altă parte supărândă pe boierii ţărel şi pe totă ţăra, s’aă 
sculată unii din boieri: Vasile Costaki Vornicul cu fraţii săi, şi cu Bujorenil 
rudele loră, şi cu Bogdană Hatmanul şi cu Antiohi Jora Hatmanul, şi Hie 
Visternicul, şi Mibai Spătarul, şi alţii mulţi, şl aă mersă unii în ţera Munte- 
nescă, şi alţii în ţăra Ungurăscă; şi (jică că acăstă fugă a loră să fi fostă cu 
scirea lui Băsărabă Vodă, care lucru pe urmă s’aă arătată cândă ’i-aă priimită 
în ţera lui cu bucurie şi cu dragoste. Şi acestă lucru ’l-aă făcută Băsărabă 
Vodă, căci înţălesese de amestecăturile ce le amestecase ginere-săă Constantină 
Vodă, precum amă (jisu mai susă. Ânteiaşl dată Constantină Duca Vodă s’aă 
temuta pentru pribegiea acestoră boieri; şi nu scia ce să facă, văţjlendă că 
’l-aă părăsită şi boierii toţi, şi că ’şl-au perdută şi nădejdea despre socru- 
săă. Agiuns’aă deră şi la Portă, şi aă trămisă pe Panaite Postelnicul, şi aă 
scosă fermană ca să ia pe boieri din ţăra Muntenescă şi să’I ducă la Moldova 
la Constantină Vodă. £ră Băsărabă Vodă aă socotită că de voră lua pe boieri 
de acolo, ii va omorî Constantină Vodă pe cei ce eraă capete între denşii; şi aă 
miţjîlocită şi elă la Portă, şi aă isprăvită ferm avui, ca să nu dea pre unii din 
boieri ce năzume la dânsul; eră pre ceilalţi să’i den. Eră fermanul acela Ba- 
sarabă Vodă nu ’l-aă arătată, ce aă scrisă la Constantină Vodă, ţjicândă să 
trămiţă boierii la FocşenI cu Mitropolitul, şi elă aşijderea va trămite boierii 
cu Mitropolitul loră să vie la margine, şi să giure că n’oră avea boierii nevoie 
despre Constantină Vodă întru nemică. Trămis’au dără Constantină Vodă pe 
Mitropolitul Moldo-Vlahiel Kir Misail, şi pe Nicolai Donici vel Logofătă, şi pe 
Mitre Vornicul, şi pe lonă Costină Hatmanul, şi pe Cuza Spătarul; şi de altă 
parte domnul Basarabu Vodă, trămis’aă pre Episcopul de Buzeă, şi pe Cor- 
nea vel Bană, şi pe Mibai Spătarul. Şi aă venită şi s’aă împreunată la Foc- 
şenl; şi făcendă sfată aă botărîtă, şi ăă giurată toţi boierii al nostril încre- 
dinţându’I că n’oră avea nici o răutate despre Constantină Vodă, nici pentru 
viăţa loră, nici întru avuţiea loră; şi după ce s’aă încredinţată cu giurămen- 
tul s’aă întorsă ără o sămă de boieri în ţără. Insă legătura aă fostă ca să 
vie toţi boierii Moldoveni încoce în ţără; numai a doua (ji cândă aă trecută 
din boierii Moldoveni încoce, ără alţii ărăşî din boierii ce eraă mal nainte ca- 
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pete aclecfl: Viisile Costinu Vornicul, şi Bogdană Hatmanul, şi Mihal Racovifă 
vel Spatară, care pe urmă au că(,lutu şi Dorann, şi Ilie Stolnicu, aceşti au a- 
rătatu fermanul, care scriea că pe cine a vrea Basarabu Vodă se poprescă pe 
lingă sine, se fie volnică a popri. Şi aşa aceşti boieri de mai susu numiţi 
s’aă întorsă ărăşî la Basarabu Vodă cu boierii cei Muntenesci. Eră decă aă 
venită boierii Moldoveni, o semă din tr’enşii şi o- semă au rămasă, Constan
tină Vodă aă'pricepută că aă remasu lucru netocmită, şi pe urmă era se se 
urmeze vrajbă; şi aă gătită pe boierii sei; pre Neculai Donici vel Logofetă, şi 
pe Ciocărlană Vornicul, şi pe lonă Vlasto vel Postelnică, şi i-aă trămisă la îm
părăţie ca se facă jalobă asupra lui Basarabă Vodă, pentru strâmbătatea ce’i 
făcea, şi popresce pe boierii sei acolo, şi n’aă ascultată de poronca Impără- 
tăscă, ce popresce pe boierii cei mai capete lingă sine. Constantină Vodă 
Duca măcară că au pirită pe Basarabă Vodă, deră nemică nu i-aă putută 
strica; că avea omeni ca aceia la Portă, de purtaă’grijă ca se nu potă isprăvi 
nemică Constantină Vodă, până intr’atâta se pdtă lua pe boieri din mâna lui 
Basarabă Vodă. Şi după totă silinţa lui Constantină Vodă ce aă pusă, ca se 
potă lua pe boieri, nemică n’aă isprăvită, şi i-aă venită maziliea. Eră dăcă 
aă venită Aga cu fermană ca să’lă rădice, aă făcută Constantină Vodă pe 
Aga să ^ică că nu scrie la fermană să fie mazîlu, ce că’lă chiamă să sărute 
pola împăratului, cum aă cbiămată şi mai înainte pe Basarabă Vodă, la să- 
rutatul polei împăratului, şi aă mersă până la Udriă, şi închinându-se împă
ratului s’aă întorsă înapoi. Şi după ce aă grăită cu Aga-într’acestu cbipă, şi 
aă legată vorova cum mai susă scrie, dându’i şi mulţi bani, trămis’aă de aă chiă- 
mată şi pe boieri, (jicendă ca să le cetescă fermanul; şi decă aă venită i-aă închisă 
în casa cea mică; şi eraă lordaki Rusetă Vornicul, şi frate-săă Mauolaki Pos
telnicul, şi Lupul Costalii Vornicul, şi Saviuă Spătarul, pică unii că acesta aă 
făcută Constantină Vodă, ca să se sperie cei-lalţl boieri şi să fugă cine unde 
a putea, să nu rămâe nici unul, să’lă supere la Portă; deră aă greşită, căci 
decă aă aurită cei-l-alţi boieri, că aă luată pe cei capete de i-aă închisă, 
s’aă sculată cei-l-alţi şi s’aă dusă la boierii carii erau în ţăra Muntenescă, şi 
de acolo cu toţii s’aă dusă la Ţarigradă împrotiva lui Constantină Vodă. Eră 
Constantină Vodă pe boierii ce’i închisăse i-aă luată cu densul; şi până a nu 
agiunge la Udriă, Constantină Vodă aă sloboijitu pre boierii ce’i ducea cu 
densul, carii boieri împreunatus’aă cu cei ce veniaă din ţera Muntenescă, şi cu 
cel ce eraă la Portă. Eră pe Domnu, îndată ce au sosită la Portă, ’l-aă surgu- 
nitu Impărăţiea la ună oraşă ce se chiamă Kavala; eră boierii aă rămasă la 
ună sată lîngă Udriă, ce se chiamă Arnăută-Kioi. Deci, decă s’aă strinsă toţi 
boierii la acelă sată ca să sfătiiescă trebile loră, s’aă templată la acea vreme 
şi zorbale cari aă scosă pre Sultană Mustafa din scaunul împărăţiei, şi pre 
Râmi Vezirul, şi aă omorîtă şi pre Muftiul, şi aă rădicată Impăratu pe Sul
tană Ahmetă frate-săă, şi pe Ahmetă Paşa Veziră. împăratul aă fostă şe^endă 
cu corturi afară de. Udriă, la fântâna ce se chiamă Selacă-cişme; eră boierii 
mergeaă adese la Vezirul, ca să’i ceie să le dea Domnă, şi mai multă mergeaă 
ca să’i vă(^ă împăratul. Şi văţjendu’i împăratul aă pusă de i-aă întrebată cine 
suntă acei omeni; eră el aă răspunsă că suntă boierii Moldovei, şi nu aă
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domnii, că pre domnul ce ’l-aii avutu ’l-au mazilitu împăratul, şi poftescu s6 
le dea Impărăţiea domnii. Decî împăratul poroncitu-le-au prin Vezirul să’şl 
«alegă dintre denşii pre unul care oru vre ca sâ’lu facă domnu; deci boierii 
au alesu cu toţii pre Mihai Racoviţă Spătarul, şi ’l-ati îmbrăcată cu caftanu. 
firă atunce mergendu Impărăţiea la Ţarigradu, au mersă şi boierii împreună 
cu domnul loră; şi acolo i-aă dată şi cuca dupe obiceiă; şi de acolo ispră- 
vindu’şl trebile sele, şi gătindu-se de tote cele trebuitore aă venită la Moldova.

CAP. XIV.
Domniea luî Miha? Racovtţă Vodă.

In anul 7212, stătut’aă domnă în domnie Mihai Racoviţă Vodă, carele era 
din nemă vecbiă din boieri de ţără, omă înţăleptă, ne măreţă, şi cinstitoră, 
apropiată către, toţi boierii, şi arăta către patrieă sea dragoste; ără mal multă 
de câtă ună ană n’aă domnită, şi ’l-aă mazilită. Şi aă dată domniea erăşi 
lui Antohi Vodă Cantemiră. Intr’acestă ană ce aă domnită, nemică nu s’aă 
înnoită.

CAP. XV.
A doua domnie a luî Antohi Vodă Cantemiru.

Venit’aă Antohi Vodă Domnă cu a doua domnie la veldtu 7213, şi aă dom
nită doi ani şi giumătate. Intr’acestă domnie s’aă arătată Antohi Vodă mai 
straşnică, care fire ânteiă nu o arătase, şi nici pe boieri nu’i avea în cinstea 
şi în dragostea, ce arătase ânteiă. Şi dică unii că acestă sfată să’lă fi dată 
Panaitaki Postelnicul, şi Ilie Cantacuzino Visternicul, să’şi schimbe firea să se 
arate mai straşnică; dără nemică folosu din sfaturile loră n’au vă^iAă. Şi pe 
acea vreme a domniei măriei sale, vrendă Impărăţiea se zidescă cetatea Ti- 
ghine ce o numescă Turcii Benderă, poroncit’aă lui Antohi Vodă şi lui Basa- 
rabă Vodă ca se mărgă cu omeni se slujescă la cetate, firă Basarabă Vodă 
aă chieltuită bani, şi prin prietinii săi ’şî-aă işprăvită de n’aă mersă. Eră An
tohi Vodă aă mersă singură cu omeni la cetate împreună cu Sarascherulă lu- 
suf Paşa; şi fiindă Antohi Vodă în slujbă acolo la Tighine, ’l-aă mazilită, pică 
unii, precum îmblândă Mihai Vodă la Portă să’şi isprăvescă domniea Moldo
vei, trămis’aă Impărăţiea la Antohi Vodă, şi cerea de la dănsulă 130 de pungi 
de bani; eră elă nevrendă să dee acei bani, resemându-se şi într’acea nădejde, 
căci se afla la slujba cetăţii, aă dată Impărăţiea domniea eră lui Mihai Vodă; 
şi pe elă ’l-aă mazili{u, şi aă trămesă Sarascherulă pe Capegilară Chihaesi ală 
seă Mustafa Aga, şi aă luată pe Domna şi ]je cuconii lui Antohi Vodă de la 
Iaşi, şi i-au dusă la Tighine, şi de acolo aă mersă la Ţarigradă ; şi acolo la 
Ţarigradă aă şeţjută mazilă ca la săvîrşită vieaţa.



CAP. XVI.

r A doua domnie a luî Mihaî Racoviţă Vodă.

In anul 7216, venit’ati domnii Mihal Vodă, cu a doua domnie la Moldova, şi 
4răşl( firea sa cea d’ânteiii nemică n’aii schimbaţii, ce cumii ah fostu mal nainte, 
aşa şi întru a doua domnie. Pre boieri îl avea la cinste şi la mare dragoste, 
şi dreptate ţărel făcea, şi frumoşii chivernisia. Numai câtu în lume nici unii 
lucru f6ră de pricină nu este, şi omulu foră de greşdlă; aşa şi Mihal Vodă fă- 
cut’aii de obsce greşălă, că aii scosu desetină în totă ţăra, de au luaţii şi de la 
boieri, şi de la mănăstiri, şi de la tote breslele desetine asămine ca de la ţă
rani, care lucru mal înainte în ţăra nostră n’aii fostă. O! sfetnici făţarnici şi 
stricători de ţeră, cu ce slujbă vreţi să vă arătaţi Domniloru, şi apoi şi ţăra 
stricaţi, şi pe Domni cu nume rău îl faceţi de se pomenescu! Să nu’I erte 
Dumneţlea sfetnicii ca aceia carii au sfătuită acestă lucru, căci din pricina a- 
căsta aă rămasă boierii la mare sărăcie, şi monastirele la pusteire, şi mazili- 
mea în cea deseverşită stingere; numai Dumneţ,leă să’şl facă milă cu denşil, 
să trămiţă uaă Domnă ca acela să îndrepteze lucrulă precumă aă fostă mal 
înamte. Intr’acăstă domnie a lui Mihal Vodă s’aă templată de avea Petru A- 
lecsievicl Impăratulă Moscului, răsboiu cu Craiulă Şvedulul Carolă XII; şi s’aă 
bătută la Poltava în Ucrania, şi bătendă Moscalii pe Şve^I cu mare răsboiă, 
fugit’aă Craiulă Şveţjescă la Vozia cu Mazepa Hatmanulă Căzăcescă, carele 
aă viclenită pre Impăratulă Moscului, şi s’aă închinată cu t6tă Căzăcimea la 
Craiulă Şvecjescă. Şi de acolo lusufă Paşa ’l-aă dusă la Tighine; aşijderea şi 
lusufă Potoţki Voevoda Kiovski, carele slujia la Craiulă aă fugită în ţăra Un- 
gurăscă de frica Moscaliloră, şi de acolo aă venită pin Moldova, firă Craiulă 
Şveţlescă aă trămisă atunce la Orheiă câtl-va slujitori ca să erneze; apoi 
i-aă mutată de acolo la Cernăuţi şi la Băcăă, şi la Neamţă ca să se hrănăscă 
Şveţll cu LeşI amestecaţi. Şeţjândă dără acel slujitori al Craiului acolo la Cer
năuţi, venit’aă Moscali din ţăra Leşăscă, şi cu Deşii cel ce ţineaă cu Moscalii, 
şi cu Turculeţă Rotmistru, şi aă bătută pe slujitorii aceia, şi ’l-aă prinsă pre 
toţi, şi i-au luată robi în ţăra Leşăscă; pentru care lucru aă scrisă Craiulă 
cu jalobă la împărăţie, -ţjicendă Ccă asăstă templare aă fostă din nepurtarea 
de grijă a Iul Mihal Vodă de aă călcată acel Moskall pământulă ţărel TurcescI, 
şi aă luată pe Şveţ,ll. Şi pe lungă jaloba Craiului, întărindă şi alţi neprieteni aî 
lui Mihal Vodă, socotit’aă Imperăţiea că acestă lucru s’aă lucrată din nepurtarea 
de grijă a lui Mihal Vodă, şi aşa ’l-aă mazilită cu mare urgie, căci lusufă Paşa 
aă trimesă pe Abaza Mebmetă Aga cu fermană de mazilie cu 400 de slujitori 
la Iaşi, şi aă luată pe Mihal Vodă den scaunulă seă, în ţjiua Prapaddmnel 
Paraschive Octombrie în 14, şi ’l-aă dusă ântfiiă la Tighine, şi de acolo la 
Ţarigradă, şi ’l-aă închisă la Edecule cu totă casa sa; că’lă pîrîse şi lusufă
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Paşa, cum au vrutu sfi fugă la Moskalî, seu la LeşI să se hainescă despre îm
părăţie. firă cându s’ail mazilită, era Veziru Ali-Paşa Ciorlu; şi aă şezută 
Mihal Vodă la închisore la Edecule o semă de vreme. Eră apoî loră de ză
bavă vreme mazilindu-se Aii Paşa Ciorlu den vizerie, stătut’au Veziră Numan 
Paşa Chiuprili, şi au dată Mihai Vodă la dănsulă arzihală de la Edecule, ară- 
tândă la ce stare se află; şi ’l-aă scosă Numan-Paşa de la închisore, dându’I 
şi totă ce i se luase, în sema împărăţiei. Eră după mazilia lui Mihai Vodă, aă 
dată domniea Moldovei lui Nicolal Vodă.

CAP. xvn. •
Domniea lui Nicolaî Vodă Alecsandru Mavrocordată.

In anul 7218, venit-aă la domniea Moldovei Nicolai Vodă fiiul lui Alecsan
dru Ecsaporitul Mavrocordată, care era atunce Tărzimană mare la Portă; şi 
pentru multă slujbă ce aă făcută împărăţiei i-aă dată domniea Moldovei. Era 
omă învăţată, şi cărturară mare, şi credinciosă împărăţiei; numai în domniea 
d’ânteiă s’aă arătată straşnică; că nu numai pe pămenteni nu’I credea, dără 
nici pe ai săi; căci fiindă domnă uoă, şi nesciindă firea boieriloră ţărel, şi 
pote că să fi fostă din sfaturile a unoră pismaşi, aă supărată pe unii din bo
ieri şi i-aă ocărită. Domnit’aă numai 10 luni; şi mazilindu’lă aă dată domnia 
lui Dimitraşco Vodă Cantemiră. Căci împărăţia avendă atunce răsboiă cu Mos- 
kalii, aă gândită că Dimitraşco Vodă va fi mai vităză la răsboiă şi urmă- 
toră tătâne-seă de răsboiă; şi pentru aceea ’l-aă făcută domnă; şi mai multă 
aă Îndemnată pre împăratul şi aă mi(jIlocită Hanul Crîmulul Devletă Gherei, 
fiiul lui Selimă Gherei Hanul.

CAP. xvm.
Domniea luî Dimitraşco Vodă Cantemiru.

In anul 7219, yenit’aă cu domniea Moldovei Dimitraşco Vodă feciorul lui 
Constantină Cantemiră Vodă Dechemvrie 10 ; omă învăţată şi la împărăţie cu
noscută ; că şeţjuse multă vreme la Ţarigradu, fiindă Beizade şi învăţase tur- 
cesce, şi aă arătată Turciloră meşteşugul muzical, adecă cântarea; şi era cin
stită şi lăudată de către toţi, şi avea nume că este vrednică' şi de răsboiă. 
Şi avendă Impărăţiea răsboiă într’acea vreme cu Moskalii pentru Craiul Şve- 
fjescă, cum mai susă scrie, alergat’aă DimitraşcolVodă la Devletă Gherei Hanăi 
rugându-se ca să mi(jlocescă la împărăţie să’l isprăvescă domniea. Deci Hanul, 
părendu’i că este vrednicii ca tată-săă, aă miţjilocită la împărăţie lăudându’lă, 
şi aşa l’-aă făcută domnă. Şi mal multă pentru acestă pricină ’l-aă făcută 
domnă, adecă dându-i-se poroncă să facă o semă de oste şi să mergă fără de
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veste sg prindă pre Basarabii Vodă, şi sg’lu dee In manele împărăţiei. Şi mă- 
caru că nu era acelă lucru de cre^utu, deră spunea elu singură pe urmă că
tre unii, şi’i încredinţa pre denşii că acesta aă fostă pricina domniei sele. firă 
până a se apuca de lucrul acesta, prins’aă de veste Basarabă Vodă, ori de 
la Capi-kihaelele săle, ori de la acei către carii arătase Dimitraşco Vodă taina 
aceea. Deci atunce Dimitraşco Vodă, văţ^endă că Basarabă Vodă au luată sci- 
inţă de acestă lucru şi se păzia, şi socotindă că n’a putea isprăvi nimică, şi 
temendu-se să nu’lă mazilescă Imperăţiea, s'aă întorsă către Moskali carii erau 
să vie atuncea de primă-veră pin Moldova asupra Turciloră să se bată aprope 
de Tighine, şi s’aă închinată la împăratul loră Petru I Alecsievici. firă treba 
aceea a lui Basarabă Vodă aă lăsat’o; însă fiindă şi Basarabă într’acea vre
me într’ună cuventă cu Moskalii, s’aă potrivită amenduoi domnii la ună gândă, 
făcendu-se şi el una cu Moskalii. Deci, decă aă venită primă-vera, şi oştile 
Moskaliloră se apropiese de Moldova, Dimitraşco Vodă cum legase cuventă cu 
împăratul Petru, aşa au rămasă până în sfîrşită; eră Basarabă Vodă s’aă în
torsă iar la Turci. Şi pricina întorcerei lui aă fostă acesta.: avea Basarabă Vodă 
atunce Spataru mare în ţera Muntenescă pe Toma Cantacuzino fiiul lui Matei, 
şi era văiii lui Bararabă Vodă, carele sciindă taina acăsta de la Basarabă Vodă, 
aă fugită din ţera Muntenescă şi s’aă dusă la împăratul Moskului, şi aă pî- 
rîtă pre Basarabă Vodă, şi s’aă îmbunată elă, arătându-se credinciosă, avendu 
nădejdea aceea că de va birui împăratul să fie elă în dragostea împăratului, 
şi să’lă facă domnă vecinică în ţera Muntenescă. Venit’aă deră împăratul Petru 
la Prută, trecendă Nistrul la Soroca cu totă oştea sea, şi mergea pe Prută 
în giosu spre Dunărea, ca să se tempine cu Vezirul Baltagi Mehmetă Paşa, 
care trecuse Dunărea cu totă oştea sea Turcescă, ca să se bată cu denşii. 
Şi ascultândă împăratul, vorba Tomei, au cre(,lutu şi i-aă dată o somă de ostei 
Moskicăscă, cu ună Generală a nume Renă şi o somă de oste sprintenă, şi 
au mersă Toma la Brăila şi aă luat’o. firă împăratul Moskicescă aă venită 
la Iaşi într’o iji cu puţintei omeni, şi aă âmblată pe la tote mănăstirile; şi 
a doua (ji aă purcesă la Prută unde era oştea lui. Acolo au venită veste că 
vină Turcii; deci trecendă şi elă Prutul încoce mai susu pe Zăgărancea, mer
gea în tempinarea oştei Turcesci. Şi s’aă tămpinatu oştile mal susă de gura 
Sărăţei; şi trecendă toţi Turcii Prutul dincoce împreună cu Tătarii, s’aă bă
tută o ţji totă ^liua, şi sera 's’aă închisă Moskalii în tabără, şi aă şeţlută 
de s’aă odihnită puţintelă; apoi aă purcesă cu tabăra, legată înapoi în susă, 
pe unde s’aă pogorîtă şi aă mersă la Stănilesci pe malul Prutălui. Prins’aă Tă
tarii veste că Moskalii s’aă întorsă înapoi; şi aşa cu toţii încălecase în do
bândă asupra taberei Moskicesci, şi pe mulţi aă omorită şi aă luată în robie. 
Luat’aă arme, lefticl, şi ce au putută apuca din agărlâcul taberei Moskicesci, 
măcarO că şi ei aă perdută mulţi Tătari, deră mai multă pagubă aă avută 
Moskalii. Eră a doua ţii poposindă Moskalii aprope de Prută, şi legândă 
tabără cu care, şi âmplându-le de pămentă, şi pe delaturi puindă părcane, 
au pusă pedestrime între care şi între părcane. Venit’aă şi Turcii şi aă fă
cută metereză în prejma taberei Moskicesci, şi aă pusă puscile pe meterezui 
şi noptea s’aă bătută oştile despre âmbe părţile câte-va cesuri. Şi aşa au nă-
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vălitu Turcii câtu au agiunsu la părcane şi le-aii apucată cu mânile; şi la a- 
cea năvală făcutu-s’au o tulburare şi o amestecătură câtă nu cunosceau unul 
pre altul, nici îşi înţelegeau în glasu, foră de câtă buetul pusciloră şi a oineţe- 
loră necontenită, firă pe urmă s’aă vc(,lută că focul Moskaliloră aă fostă mai 
tare şi mai cu putere; că aă eşită din parcane, şi au împinsă pre Turci din 
meterfeze şi aă luată şi puţină zephanea a loră şi 60 puşce. Eraă acolo cu Turcii 
şi puţintei Şveţli şi Leşi pre carii îi trămisese Craiul Şve^lescă Carlo de la 
Tigbinea; că avea vr’o 4000 de Leşi în lefă subt ascultarea lui Potoţki Voe- 
voda Chiovski. Că pe atuncea eraă câţi-va boieri Leşesci tovarăşi Craiului Şve- 
ţjescă, din partea Craiului Stanislavă ce fusese Craiă Leşescă anume: Voevoda 
Chiovski, Mareşal-Tarlo, Voevoda Visnovieţki şi Cărşpină şi alţii. Şi Voevoda 
Chiovski era Hatmană mare Coronii; eră Visnovieţki Hatmană Litovski, eră 
Cărşpină Hatmană Polnei-Litovski; şi era şi Generalul Ion Sapieha, şi Hat
manul Căzăcescă anume Filipă Orlică, pe care îlă făcuse Craiul Şveţţescă în 
locul Mazepei Hatmanul, murindă Mazepa la Tighine, după răsboiul de la 
Poltava, decă ’i-aă bătută Moskalii şi ’i-aă bii'uită împreună cu Craiul Şve- 
ţţescă, şi fugendă ei au venită în ţera împărăţiei la Tighine, trecendă Nistrul 
la Vozia, cu poronca împărăţiei; care împărăţie şi răsboiul acesta cu Moskalii 
pentru Craiul ’l-au făcută. Şi fiindă şi acestă oste ce mai susă amă pomenită, 
ţie ceea parte de Prută, opria pe Moskali se nu iee apă din Prută, şi multă 
’i-aă strimtorita pe Moskali, şi mai alesă că li se împuţina zahereaoa şi ftmil, 
că nu puteaă să esă din tabără de mulţimea Turciloră, şi se temeaă a se bate 
Moskalii cu Turcii se nu cadă în primejdie cu toţii. Şi de altă parte nu pu
teaă a sta mai multă în tabără, că nici putere de biruită nu aveaă, nici de
mâncare de agiunsu; şi mai vîrtosă că era Impărătesa cu împăratul şi eraă
cu primejdie să cadă toţi în mânile Turciloră. Atuncea aă văţjută împăratul
la ce ’l-aă adusă sfatul lui Dimitraşco Vodă şi a lui Basarabă Vodă, carii nu
mai cu vorba aă întărită inima împăratului să vie asupra Turciloră, eră agiu- 
toră de bucate seă de omeni nici unul nu ’i-aă dată. Deci din două rele fiindă 
bine aşi alege celă mai mică, s’aă sfătuită cu Generalul Şeremetă, şi cu Di
mitraşco Vodă, şi cu Toma Cantaciizino, şi cu Sinioră Sava, şi cu alţii de ai 
sei ce se facă: eşi-valanăvală cu primejdia sea, aă pofti-va pace? Carii sfet
nici socotindă cele ce potă a se’ntempla, şi văţlendă şi puterea Turciloră şi a 
loră slăbăciune, aă alesă sfată să fie mai cu folosă împăratului se facă pace; 
eră de nu voră vrea Turcii să priimescă pace, atuncea de nevoie să dee răs- 
boiă, şi cum va fi orânduită de la Dumneţleă aşa va fi. Şi aă plăcută sfatul 
acesta împăratului; deci aă trămisă împăratul solă pre unul din omenii sei 
anume Baronă Şafirovă la Laltagi Mehmetă Paşa Vezirul, şi aă poftită pace, 
pre care ’l-aă priimită, temendu-se şi elă despre Moskali ca să nu între în 
primejdie, fiindă îndoită de biruinţă la cine va rămâne biruinţa. Bucuratus’aă 
deră Turcii de soliea acesta, şi aă răspunsă lui Şafirovă că ei ceră de la îm
păratul Moskului cetatea Azacului, (care o luase Moskalii cu multă vărsare 
de sânge mai nainte de la Turci, după bătăliea Turciloră de la Beciă), şi ce
tăţile care împăratul Moskului le zidise pe marea Negră anume Taganrocă, 
Samara şi Camenca ca se le strice'; numai Azacul Tiuxiloru se’lă dee cum



’l-ail luaţii cu tote cele ce aii avuţii în nuntru şi cu pămentul giurii în pre- 
giurii, şi elii să nu mai mergă în ţera Leşescă, ce drepţii la ţera lui să mergă, 
şi solii la Portă, să nu mai ţie; numai neguţitorii să neguţitorescă la Ţarigradu 
pe uscaţii. Priimit’aii împăratul cererea Turcilorii, şi aii făcută pace; şi îndată 
’i-aă dată Turcii 300 de care de zahere, şi aă purcesă împăratul la ţera sea 
pre la Soroca. Şi aă mersă şi Dimitraşco Vodă cu dânsul cu domna sea, şi 
coconii, şi cu câţi-va boieri de ai săi; şi decă aă mersă la Moskă, ’i-aă dată 
împăratul liii Dimitraşco Vodă venituri şi sate să’i slujescă, şi ca să trăescă 
îndestulată ca ună domnă, făcendu’lă şi sfetnică mare; şi tămplându-se acolo 
mortea domnei, s’aă însurată cu fata Cnezului Trubeţkoi; şi la răsboiul ce aă 
avută împăratul în ţăra Persienăscă aă fostă şi Dimitraşco Vodă cu densul. 
Şi trăindă o somă de vreme cu cinste şi cu slavă acolo, aă murită, lăsândă 
pe cuconii săi îndestulaţi şi în rondul Cneziloră, din care scară alta mai mare 
nu este în ţera Moskicescă. pică unii că, cândă aă priimită Turcii pacea a- 
cesta cu Moskalii, care s’aă făcută la Huşi pre malul Prutului la trecătore, la 
velătă 1711 Iulie 10, se fi cerută Turcii pe Dimitraşco Vodă să’lă dee la mâna 
loră ca pe ună haină; ără Moskalii să fi răspunsă, că nu’i în tabăra loră, ce 
aă fugită; deci nu ’l-aă mai cerută Turcii fiindă bucuroşi la pacea ce aă fă
cută Moskalii, şi cu cetatea Azaculul ce aă luată, şi răsipirea celor-alte cetăţi, cum 
amă ^isă mai susă. £ră Turcii aă trămesă la Moldova pentru chivernisălă, pe 
Terzimanul celă mare a împărăţiei, lonă Mavrocordată, fratele lui Nicolai Vodă, 
şi aă dată domniea ărăşi lui Nicolai Vodă. firă mai nainte de ce aă trămesă 
pe lonă marele Terzimană, care aă căţlută pe urmă şi domnă ţărei Munte
nesc!, trămesăse pre ună Curtă Paşa la Iaşi, şi aă şezută câte-va ^lile până 
aă venită Terzimanul, ca ună Epitropă a frăţine-săă. Prădat’aă Tătarii într’a- 
cele răscole multe bucate a Moldoveniloră, şi aă robită ţera din giosă; eră 
pe urmă decă aă venită Nicolai Vodă, aă scosă fermană ca să iee robii îna
poi de la Tătari, fiindă raia Moldova; şi aă trimesă boieri la Bugegă, fiindă 
Devletă Gerel Hană acolo, şi aă scosă pe câţi aă găsită şi ’i-aă adusă în ţeră; 
dră mai mulţi ’i-aă vândută Tătarii, şi ’i-aă depărtată de aă râmasă în ro
bie până astăţjl. Domnit’aă Dimitraşco Vodă optă luni.

CAP. XIX.

A doua domnie a liiî Nicolai Vodă.

Venit’aă Nicolai Vodă cu a doua domnie la 7220, şi au domnită patru ani 
şi s’aă arătată prd bună într’acestă domnie, şi pre boieri îi cinstea şi-'i avea 
în dragoste cum se cade uimi domnă. Şi după doi ani a domniei sele aă fă
cută legătură cu testamentă şi cu blâstămă pentru desătină, ca se nu mai esă 
pe boieri şi pe mănăstiri desătină ţărănescă, ce numai din ţlece ună leă. Nu
mai o dată aă scosă ţigăuăritul pentru o nevoie ce aă avută atuncea, eră a- 
poi n’au mai scosă nici ţigănăritul; şi erăşi aă legată cu blăstâmă ca să nu
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mai scotă. Intr’acea vreme a domniei sele, fiindn Craiul Şve(^escii la Tighine, 
oştile cele Leşesci a lui Voevoda Kiovski ernaă pe ţeră, aşijdere şi cele Şve- 
ţlesci la Bacău, la Orheiu, la Neamţri, la Siicevă, la Cernăuţi, la Cărligătură şi 
la Iaşi, despre cari Leşi şi Căzaci avea ţera mare supărare, că mâncau de pe 
la ţărani. Eră pentru altă răutate au chivernisită domnul de nu s’au întem- 
platu. Intr’acăstă vreme Impărăţiea silia se trămiţă pe Craiul Şveţlescu la ţera 
lui, prin ţera Leşescă, că pe aiurea nu era cu putinţă să mergă. Eră Craiul 
cerea de la Turci o soma de oste ca se’lu petrăcă ca pre unu Craia pin ţera 
Leşescă; eră Turcii n’aa vruta să’i dee oste turcescă se’la ducă pin ţera Le
şescă, temendu-se să nu bată Leşii pe acea oste turcescă, şi se va scorni- 
pricină între Turci şi între Leşi; ci vi’ea să’ia petrecă cu pace pi’ietinesce. Şi 
într’acesta chipa priimiră şi Leşii cei ce ţineaa cu Craiul Augusta; şi însuşi 
Craiul Augusta primisă, cum şi Moskalii. Eră Craiul Şve(Jescu nu priimia să 
mergă aşa, prepuinda pe denşii să nu’la viclenescă să’ia prin^lă. Deci multă 
vreme s’au sfătuita Impărăţiea cu Hanul de Ci-îma; şi după multă sfătuire ce 
aa făcuta amendoi şi cu Paşa de Tighine ca să afle chipa de mergerea -Cra
iului la ţera lui, aa alesa să ducă pre Craiul cu oste Tătărescă în vreme de 
ărnă; şi pe atuncea aa gătita Impărăţiea tote cele ce trebuia de cale, şi bani 
gata i-au data mulţi în datorie. Eră decă s’aa gătita ostile tătărescl de pur- 
cesa, că(;lut’aa Craiul într’alta prepusa, cum ţlica unii, să fi prinsa nisce cărţi 
a Hanului ce le trămitea la Craiul Augusta, dându’i scire că este să vie Cra
iul cu oşti tătăresc! pin ţera Leşescă să mergă la Pomerania, şi ca să tră
miţă o somă de oste în tempinarea lui să’ia prinţiă. Şi de atunce aa întorsa 
Craiul vorova să nu mergă; acesta văţţănda Hanul şi Paşa de Tighine, scris’ah 
la împăratul că n’aa vruta Craiul să mergă după cum s’au orânduita, ce gă- 
sesce multe pricini să rămâe. împăratul deră de multe ori aa trămisa omeni 
la Craiul îndemnându’la să se scole să se ducă. Ei-ă nevrăndu şi puinda pri
cini ca acele, i-.m (ţisu Paşa de Tighine, că de nu va vrea să purcădă, ’i-orfi 
rădica şi fără de voiea lui. Auţlinda Craiul aceste cuvinte, s’au tulburata şi 
au flisa, că de aru vrea să’lu silescă peste voiea sea, se va bate cu denşii până 
Ia morte, eră ,pin ţei’a Leşescă nu va merge. Deci Hanul cu Paşa aa alesa 
sfatu să’lu rădice cu sila, şi aa scosa oste din cetate şi aa mersa asupra Cra
iului unde era şeţlănda cu omenii săi în satul Varniţa. Şi decă aa mersa a- 
colo, erăşi i-aa ^lisu să priimescă să se scole să mergă cu binişora, că de nu 
va vrea ’l-ora bate cu oste. Eră Craiul mai multu scărbindu-se s’aa bătuta cu 
denşii cinci cesuri; şi aa biruita Turcii, şi aa prinsa pre toţi Şveţlii, şi i-au 
jăcuitu; eră pe Craiul ’l-aa trămisu la Udria. Intr’acestă vrem'e aa sosita şi 
Stanislava Leşcinski Craiul Leşescă din ţera Şveţ;lescă la Moldova ca să mărgă 
la Tighine la Craiul Şve(;lesca; şi era îmbrăcata nemţesce, pre care Nicolai 
Vodă' nu ’l-au cunoscuta; eră elu s’aa arătata cine este, şi ’l-aa pusa Nicolai 
Vodă în mănăstirea Trii-sfetitelora. puinda şi doi boieri purtători de grijă; şi 
s’au împreunată cu dănsul şi au vorovita, şi i-aa spusa tote cele ce i s’afi 
templatu Craiului Şverlesca la Tighine; apoi ah data scire la împărăţie de 
venirea lui la Iaşi. Atuncea auţjinda Hanul Devletu Gherei Hanu şi Ismail 
Paşa de Tighine dintru Nicolai Vodă, c’aa venita Craiul Stanislavu la Iaşi,
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trămis’ati la Nicolal Vodă amendoî cu Hanul, cereudu pre Craiul să’lă trămiţă 
la dânşii, ca sâ’lu trămiţă el la cetatea Albă, avândă amândoi gându râtt către 
Craiul, fîră Nicolal Vodă fiindu înţâleptu şi cunoscâtoru trebiloriî, n’au vrutu 
sâ’lu dee la mâna loru, ce le-au râspuiisu că nu pote se’lu dee de vreme că 
att făcută scire la împărăţie de venirea Iul, şi asceptă răspunsă ce să facă cu 
dânsul. Intors’aă pre trămişil Paşii şi a Hanului cu acestă răspunsă; ără după 
câte-va ţlile aă venită răspunsă la Nicolal Vodă, şi poroncă de la împărăţie 
ca să trămiţă pe Stanislavă la Tigbine ca să şădă acolo şi să aibă tote cele 
trebuinciose pentru brana Iul. Atuncea Nicolal Vodă i-aă dată doi boieri mari, 
şi.ună steagă de Seimeni şi ’l-aă trămisă la Tigbine, cu cinste ca pe ună Craiu. 
Şi decă aă sosită la Tigbine, ’l-aă primită cu două-spre-^ece pusce din ce
tate; sloboţlindu-le ’l-aă cinstită, şi aă intrată în. cetate Fevruarie 12 în anul 
1713, şi ’l-aă pusă în gazdă în casele luî Kioră Ismail Aga. Hră după ce s’aă 
desvărată, în locul luî Devletă Gberel Hană, pe care îlu mazilise Impără- 
ţiea, aă pusă pe frate-săă'Caplană Gberel Hană, şi în locul lui Ismail Paşa 
ce’lă mazilise şi pe dânsul, aă. trămisă pe Abdi Paşa. Şi totă treba Craiului 
Stanislavă aă dat’o în sema luî Caplană Gberel Hană să’î porte de grijă îm - 
preună cu Abdi Paşa, care era Saraskeră pe oştea turcescă a Rumiliei şi a 
Anadolulul; şi cu Caplană Gberel cu Tătai-iî săi, să iee pre Craiul Stanislavă 
să’lă ducă în ţera Leşăscă să’lă pue Craiă. Deci aceştia şi alţi Paşi cu o- 
stile de mal susă pomenite, făcându-se ca la o sută de mii de oste, lua- 
t’aă pre Craiul Stanislavă de la Tigbine şi ’l-aă dusă pin Moldova ca să’lă 
ducă în ţeră Leşescă pre la Hotină, dându’î lui şi cbeltuelă de agiunsă. Şi 
mergândă cu dânsul şi câţi ofiţeri Şve^li eraă la Tigbine şi câţi boieri Leşî şi 
Căzaci cu Hatmanul Orlică, dându’î şi corturi de agiunsă şi pentru dânsul şi 
pentru omenii lui; aşijderea aă fostă şi Nicolai Vodă orânduită să vie şi elă cu 
curtea sa să se afle la trebuinţa de cale Sarascberuluî Avdi Paşa. Şi viindă 
cu totă podoba curţei sele cu mare slavă, şl-aă pusă corturile la Zagarance, pe 
unde era se trecă Prutul totă acea oste cu Hanulă şi cu Sarascberul, şi de 
acolo orânduia tote cele trebuitore, şi aă dată voie omeniloră de ţără ca să 
aducă fieşcecare orză, fină, pâne să vîuţlă fără de nici o sfieală; care lucru s’aă 
făcută fără de nici o supărare despre oşti, pentru mare dreptate a lui Avdi 
Paşa şi dragostea ce ajrea către Nicolai Vodă. Deci decă aă venită la Zaga
rance, aă mersă Nicolai Vodă de s’aă împreunată cu Paşa şi cu Hanul, şi într’- 
acea (;U aă sosită şi Capegi-başa de la împărăţie la Hanulă şi la Avdi Paşa 
cu fermanu, ţjicândă că Impărăţiea, pentru alte pricini au socotită să se întorcă 
Craiul Stanislavă eră la Tigbine de la urdie, şi să nu’lă ducă în ţera Leşescă 
după cumă socotise ântâiă; eră oştea să mergă să zidescă cetatea Ho ţinui ul 
împreună cu Nicolai Vodă. Deci îndată aă cbiemată Sarascberulă pre Craiul, 
fiindă împreună cu Hanulă subt cortul Sarascberuluî, ’l-aă împreunată şi i-aă 
cetită fermanulă; apoi i-aă dată 700 de slujitori de Pumeli călări şi ’l-aă 
dusă la Tighine. Eră domnulă s’aă dusă la Hotină cu Sarascberul în luna Iul 
Avgustu, şi au începută pe urmă a zidi Hotinul. Aşa Nicolal Vodă aă orân
duită nisce boieri cu salaborii să taie lemne de trăba cetăţei până la Noem- 
vrie; şi atunce s’aă intorsă Nicolal Vodă la Iaşi: eră paşa aă rămasă de aă
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ernatu acolo. Şi de veră eră s’au dusu Nicolaî Vodă la Hotinu, şi au slujită 
până s’au mazilită Avdi Paşa, şi s’au trămisu la Misiră, dră în loculă luî aă 
venită Damată Mehmetă Paşa, care aă fostă Tefterdară mare. Plră în anul 
1715, Vezirul Damată Aii Paşa s’aă dusă cu multă oste la Moreea, şi aă lu- 
at’o cu multă bătălie. Şi decă s’aă întorsă de acolo la Ţarigradă cu isbândă 
de biruinţă, strigat’aă rSsboiă asupra Nemţiloră la anul viitoră, şi aă soco
tită se întărească ţera ?iruntenescă cu domnă credincîosu împărăţiei, să mute 
pe Nicolal Vodă în ţera Muntenăscă şi se mazilscă pe Ştefană Vodă Canta- 
cuzino ce era atuncea-domnu ţărel Muntenesc!. Şi aă dată domniea ţărel Mun
tenesc! Iu! Nicola! Vodă la anul dupo venirea den Moreea; eră domniea Mol- 
dovi! aă dat’o Iu! Mihaiu Vodă Racoviţă;*eră pe Ştefană Vodă l’aă omorîtu, 
cum omorîse şi pe Basarabă Vodă cu toţi feciorii Iu! cu do! an! ma! înainte, 
pentru hainlîcul lui.

CAP. XX.
A treia Domnie a lui Mihaî Racoviţă Vodă.

In anulă 7224 Gbenarie în 16, purces’au Miha! Vodă din Ţarigradă cu a 
treia domnie, dupo ce ’l-au îmbrăcată cu caftană de domnie în ^iua de Cră- 
ciună la Vezirul. Îîră ma! pe'urmă a“i luată şi cuca de la împăratul, şi chiel- 
tiiială multă n’aă făcută la acăstă domnie, şi cu menzilă aă venită la laş! Fe- 
vruarie în 12, şi s’au aşeţjatu în scaună. Eră de veră fost’au multe plo! şi a- 
dese, că într’acelă anu nic! pane nu s’aă făcută, nic! mălai, nici poma de vie 
nu s’au făcută, de răcele ce aă fostă totă vara; numai fînă, şi orţjă s’aă făcută 
şi puţintele mere; eră alte pome nu s’aă făcută. Şi aceste eraă semne de ne
norocirile ce eraă să vie asupra acestui pămentu; căci într’acea vară aă mersă 
Aii Paşa Vezirul la Varadină şi s’au bătută cu Nemţii, şi aă biruită pre Turc! 
şi aă perită Şi Vezirulu la răsboiă. Şi fugindă oştea turcească. Nemţii găsindă 
vreme au luată şi cetatea Temişvarul de la Turci. Dec! Nemţi! fiindă biruitori, 
vrut’aă să’ş! ma! întinţjă hotarele spre ţera Muntenească şi spre Moldova; pentru 
aceea de tomnă au trimesu la Craiova peste apa Oltului în ţera Muntenăscă 
o somă de oste Catane, şi aă prădată. Eră Muntenii, ca nisce iubitor! de lu
cruri noue, puindu pricină cumă că aă asupreală despre Domnul loru Nicola! 
Vodă, aă agiunsii la Generalul celu mare a Ardealului, şi prin mijloculă lui, 
au agiunsă la Cesarul, închinândă ţera Nemţiloră, făgăduindă că de le-a tră- 
mite o somă de oste agiutoru, oră prinde pre Domnă şi ’l-oră da în mâna 
loru, şi va rămânea ţera la stăpânirea loru, şi altele ca acestea. Eră Nicolaî 
Vodă, prinţlendu veste de odată c’au venită oste Nemţescă lă Craiova, şi se 
apropia de Bucuresci, aă fugită la Giurgiu, şi aă luată de acolo oste tur- 
cescă şi s’aă întorsă la Bucuresci. Eră Catanele, aipjindă că aă fugită dom- 
nulă, s’aă întorsă eră la loculă loră, sfătuindu-se cu boierii Muntenesc!, 
şi legendă cuvântă cu denşi! să se arate boierii credincioşi către Nicolaî
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Vodă,, ţi să ţ^icâ că s’aii duşii Catanele şi n’aii rămasă oste în ţăra Munte- 
născă; şi aşa amăgindă pre Domnul, după câte-va ţlile, se facă scire Catane- 
loră să vie să prinţ^ă pre Domnulu din Bucuresci. Decî boierii au încredinţată 
pe Domnul ca sâ n’aibă nici o temere, că Catanele au fugită şi nu mai trebue 
acea oste turcăscă să ţie lingă densul. Şi aşa lunecându-se Domnulă a crede 
vorba boieriloră, aă slobozită oştea Turcăscă, şi şedea fără de giăje. Eră bo
ierii găsindă vreme au adusă pe Catanele fără de veste, şi au prinsă pre 
Nicolai Vodă şi ’l-aă adusă în Ardeală, unde aă şeţjută până la vremea păcei 
ce s’aă făcută la Pojorovici, şi atuncea ’l-aă scosă. Eră în locul lui Nicolai Vodă, 
dăcă ’l-aă luată Catanele, aă trămisă împărăţia pre frate-seă lonă Vodă, domnă 
ţărei Muntenesc!. Vărlendă dără Nemţii că le-aă mersă bine oştirea acesta, 
că aă prădată şi aă luată multă avuţie din ţera Muntenăscă, şi de la domnă, 
şi de la omenii săi, pus’aă în gândă să facă şi lui Mihai Vodă asemine, a- 
flândă şi aice în Moldova povaţă şi tovarăşi ca aceia carii arătaă calea, şi' 
se adeveriaă că voră da şi pe Mihai Vodă în mâna loră, şi se supuie ţăra 
Moldovei la Impăjgtul Nemţescă. Şi pricina pentru care s’aă rădicată unii din 
boieri asupra domnului şi ’l-aă urîtu, făcendu-se vrăjmaşă asupra loră, acesta 
este: Intr’acestă domnie, Mihai Vodă s’aă arătată schimbată din firea care arătase 
în domniea d’ântăiă -şi a doua; şî boieriile le-aă dată mai tote rudeloră lui, 
şi pre unii carii se cădeaă să aibă şi ei vre o boierie, nu i-aă căutată şi aă 
rămăsă călcaţi şi batgiocoriţi de rudele lui. Care călcare nesuferită aă fostă 
îndemnarea unoră din boieri ca să’lu viclenescă şi ca să tragă şi pre alţii la 
tovărăşia loră; si aflândă chipă de pricină ca acesta şi vreme se’şi isbândescă, 
aă mersă la Generalulu de Braşovă, şi aă aşeţlată lucru, să le dee loră o 
somă de oste să vie să prinţjă pre domnă. Şi cei ce aă grăită aceste, era unul 
Vasile Ceaurul Stolnică, care se trăgea din neamul lui Ştefană Vodă, Gheor- 
ghieşă Velicico Sulgeră, şi Conţescul Căpitană, şi Mironă Sărdarul, şi Aslană 
şi alţii de cei mari şi de cei mic;. Primitu-i-aă pre dânşii Generalulă şi aă 
arătată socotela loră Generalului celui mare de la Sibii a nume Stainville; 
eră pre celă din Braşovă îlă cbiema Baronă Deţină, care Generală Comen- 
dantă, din poronca împăratului săă, le-aă dată loră oste ca la 200 de Catane 
şi vr’o 100 de Nemţi; şi aă făcută şi ei o sămă de Moldoveni, nisce tâlhari, 
şi cu acestă oste aă eşitu în ţâră şi aă intrată în mănăstirea Caşinul, şi aă 
pusă câţi-va slujitori cu arme acolo. Apoi aă mersă la cetatea Neamţului şi 
aă intrată în cetate, avândă căpitană pre ună Frenţa de la Lorena; şi câţi 
omeni aă găsită în ţinută .zlotaşi strîngători de bani într’acele ţinuturi i-au 
prinsă, şi le-aă luată bauii domnesci. Prins’aă pre Ilie Catargiul velă Logo- 
fâtă şi pre Antonie Comisul ală treilea, şi pre Mihălaki Medelniceră, şi pre 
lordaki Răhtivană, şi pre Vinsiţa, şi i-aă închisă în cetate; şi pe urmă au 
sloboţlită pre Logofătul Catargiul, eră pre cei-alţi i-au ţinută închişi. Acolo 
aă mai tocmită ce era stricată în cetate, şi- aă strînsă zaherea de pre la ţi
nuturi, şi aă deschisă puţul celă vecbiă şi adâncă a cetăţei; şi în scurtă vo- 
vorovă tote cele trebuinciose le aveaă, şi de acolo eşiaă de prădaă neguţitori 
la Romană şi i Agiudă. Şi unde auţliau de Turci, îi robiau şi avuţia loră o 
jăfuiaă; âră la Focşeni au trămisă alte Cătane, şi aă intrată în mănăstirea
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ce este acolo, avându Căpitanii pe unu Mihaî Sirbu, se slobo^Jiau până la 
Bfirladu şi apucau pre Turci, şi’I jăcuiau şi pe pămentenl. Aceste auţlindu Im- 
păi’ăţiea, de o parte scrise la Mihaî Vodă se sildscă s6 gonăscă acea oste a 
ueprietenilorft din Moldova; eră de altă parte socotindii la ce stare se aflau, 
şi înţelegândCi că nu era cu putinţă se’î scoţă din ţ6ră neavându oste de a- 
giunsu, dreptu aceea s’au adeverită s6’I dee oste Tătărescă, şi Turcescă, adecă 
Lel'eciî, ca să mergă să’I gonescă. firă eî, până a găti Mihaî Vodă oste, pră- 
dau prin totă ţera. firă domnul Mihaî Vodă păţlindu-se tare, nicî dormia noptea 
tn curte, ce numaî ţ^iua se afla în curte ca să chivernisăscă trebile săle, ără 
noptea fugea prin pădurî, şi une-orî mânea în păduri, alte orî la Cetăţuie, 
şi alte orî la Prutu; şi dimineţile iar venîa. Aceste măsuri ce nu mânea 
de două orî la unu locu, era ca să nu’l afle mânerea, temendu-se să nu- vie 
Cătanele noptea să’lu priii(ţlă. Şi într’acăstă vreme au făcută şi Mihaî Vodă 
o semă de oste, şi i-aă dată şi Impărăţiea voie se-şî facă câtă îî va trebui 
cu lăfa Impărătăscă. Pe acea vreme aveau şi Tătarii gâlcevă cu Hanul Caplană 
Ghereî Hană, şi ’l-aă pîrîtă la Portă de multe pricini, şi cum că nu’lă prii- 
mise să le fie Hană, ce să le dee Impărăţiea altă Hană. Deci Impărăţiea le-aă 
dată Hană pe Gara Devletă Ghereî Hană, care i s’aă dată poroncă de la îm
părăţie, ca să dee Iul Mihaî Vodă oste Tătărescă agiutoră. Deci viindă fiiul 
acelui Hană ce’lu făcuse Moredină la Bugegu, trimis’aă ună Bulucbaşă la Mi
haî Vodă cu cărţi, dându’î scire de venirea luî la Bugăgă Seraskeră, şi 
cum că ară fi poroncă de la Hanulă ca să întrebe de starea Moldovei, şi să 
iee veste de la Mihaî Vodă de neprieteni, şi de’î trebuie oste tătărescă, săT 
dee. Venit’aă deră acelă Bulucbaşă, şi aă aflată pre domnul la Cetăţuie în 
întru monăstirei închisă în ţliua de Crăciună; şb^i^aă dată. cărţile Sultanu
lui. Şi înţelegendă Mihaî Vodă cele scrise a Sultanului, i-aă făcută răs
punsă, făcendu’l scire că neprietenii s’aă apropiată, şi cum aă făcută o 
soma de oste Moldovenescă şi aă poftită, şi de la Sultanul să’I trămită 
cum mal de sîrgă 2000 de Tătari, după fermanul ce avea Mihai Vodă, 
ca să cee de la densul atâta somă de oste, şi cu câtă avea elă, să sc6tă Că
tanele din Moldova. Şi aşa aă orânduită Sultanul oste tătărăscă, şi aă tră- 
mis’o la domnul; ără pe Cătanele ce eraă la Focşenl o semă de oste turcăscă, 
eşită din Brăila, aă mersă la Focşenl şi i-aă prinsă şi i-aă robită, şi cu pri
cina acăsta au robită şi omeni din ţeră. Acolo trămisese şi Mihaî Vodă pe Banul 
Macri, şi pe Lăscărald Vtori Uşeră, ca se slujăscă Agăî celui mare ce venise 
trămisă de Mustafa Paşa de Brăila, şi a altoră Căpitănii de oste. Şi avea 
gândă Mihaî Vodă, cândă oră veni Tătarii, să purcedă cu dânşii cu taină pe 
altă drumă, ără nu pe la laşî, ca să nu îee de veste Cătanele de venirea loră, 
ce să’i lovescă foră de veste acolo la Nămţă. Deci gătindu-se domnul să mărgă 
împreună cu Tătarii ca să gonescă Cătanele de la Neamţă şi dintr’alte părţi, ără 
Cătanele nesciindă că este oste tătărăscă cu doranulă agiutoră, şi văţ^endă că 
Mihai Vodă nu mâne la ună locu,-şi noptea nu dormia în curte, şi vremea 
trece şi nu potă să’lă prindă, eşindă din cetatea Neamţului după sciinţa ce aveaă 
de la tovarăşii loră ^i de la cel ce eraă dintr’ună sfată cu dânşii, luat-aă dru
mul laşiloră ca să vie ţjiua la Iaşi, cândă odihnesce domnul după amă^ă a-
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tunce s6’lu apuce. Şi întracca ţ,li ce au purcesii eî din Neamţii, purces’aii 
Ceaurul la Covurlul şi aii robiţii pe sora lui Mihai Vodă, şi au dus’o Ia Bra- 
şovii, de unde pe urmă au scăpată ea, şi au jăcuitu şi mănăstirea lui Adamu. 
Cu acesta gondu deră, Ghenarie 9 sera, au sosită Cătanele la Dumbrava Roşie 
şi aă masă acolo, şi alţii ^liceaă că voră să mergă la Hotină, alţii asupra Iui Mus- 
tafa Paşa, carele atnnce, ^liceaă unii că era se trecă de la Brăila la Ilotină, şi 
de acăstă venire a Cătaneloră s’au făcută scire lui Mihai Vodă de cu seră, 
de Sandul Sturza pe care pe urmă ’l-aă făcută Bană mare. fîră la mie(,lul 
nopţii aă venită altă veste Ia domnă, şi totă era îndoită de nu credea, căci 
elă avea ţ,lece slujitori de strajă la tergul Frumosă şi ei nici o scire n’aă fă
cută domnu-săă de purcesul Cataneloră; de vreme că nu scia Mihai Vodă că 
pre- acei slujitori, lovindu’i Catanele fără de veste, ’i-aă omorîtă. £ră a doua 
■^i diminăţa, de iznovă viindă altă scrisore de la celă mai susă pomenită boiei’ă, 
dândă scire că Catanele cu adevărată aă luată drumul laşiloră, atuncea eraă 
trei-ceasuri de ^li; şi îndată aă eşită Mihai Vodă din curte cu mai bine.de 
600 dte omeni Moldoveni călări, şi aă mersă la Copoă ca să vadă de venirea 
Cataneloră, fiindă elă gata să bată răsboiă cu dânşii; eră nevăţlândă nemică, 
nici ună omă nu s’aă aflată se mai dee scire de Catane unde se află. După 
ce aă stătută ca două căsurl acolo la câmpă, ne mai putendă suferi frigul ce 
era într’acea iji, s’aă întorsă înapoi şi aă întrată în curte cu boierii sei, carii 
erau pe- lungă dânsul: Darie Donici vel Vornică de ţera de giosă, Gavrilă 
Miclescul velă Vornică de ţâra de susă, Dumitraşcu Racoviţă Hatmană, 
fratele domnului, Constantină Costala velă Vistemică, Macri Banul, Constan
tină Rusetă vel Pabarnicu, Constantină vel armăşă, Alecsandru vel Uşeră, 
Aga Conaki,- ără Păla/dţl^etel Spătară, -cumnată lui Mihai Vodă, era în Ce- 
tăţuie închisă cu casa sea, împreună cu lordaki Rosetă Vornică, şi cu 
Catargiul vel. -logofătă şi alţi boieri mal mici. fîră Constantină vel Pos- 
telnică era atuncea la Ţarigradă pentru trebile ţărei. firă călăraşii oştenii lui. 
Mihai Vodă s’aă dusă toţi pe la gazdele loră, cine pe unde aă putută ca să 
se’ncălţjescă. S’aă suită deră domnul în casele despre domna, fiindă vreme de 
masă, lăsândă caii giosă în ogradă, şi calul domnului la scară să’î fie gata 
fîră el aă şeţjută la masă; eraă cu domnul mulţi neguţitori Turci Lăzi din 
Iaşi, între carii era unul anume Husan-Hagi Osmanoglu, pre care îlă avea 
Mihai Vodă la mare dragoste, şi în totă domniea lui nu ’l-aă lipsită de lungă 
dânsul, şi s’aă aflată şi ună Aii Aga păzitorul hambariului Impărătescă de la 
Ţuţora, carele era frate lui Casîmă Efendi Tefterdarul de Hotină, la care Aii 
Aga năzuiaă Turcii cândă aveau grijă de Cătane, şi şedeau câte-va ^jile, şi ără 
se întorceaă la Iaşi şi se închideaă în curte. Eră decă s’aă sculată domnul de la masă 
s’aă culcată puţinelă să dormă după obiceiul săă; aşijderea şi boierii totă acolo 
în curte care pe unde aă putută s’aă culcată; eră Aga Conaki aă eşită din curte 
să mărgă la gazdă, că nu găndea că oră veni Catanele într’acea (ji trecândă optă 
ceasuri din ţji. Eşindă Aga din curte numai ce aă auţjită huetul omeniloră ţjicândă 
că aă întrată Catanele în târgă, şi aă întrată pin casele despre Bahluiă cerândă 
vină să bee, fiindă îngheţaţi de mare frigă ce era; şi îndată ce aă aurită Aga Co
naki s’aă şi întorsă înapoi în curte, şi aă făcută şcfi’e că Cătanele aă întrată
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în tîrgu, şi ati desceptatii pre domnu. Deci sculându-se Mihal Vodă cu toţi 
boeriî, aii încălecată şi au eşitu afară, năzuindu dreptu asupra Cetăţueî ca să 
se închidă acolo până se va strînge oştea luî de pin tîrgu, fiindu împrăştiată 
pe la case; eră pe Visternicul şi pe. Banul Makri şi pe Hasanu i-au pornită 
îndată spre Aronă Vodă unde agiunsese şi Tătarii ceî aduşi, ce mal susă amă 
pomenită, să le (ţlică loră se vie mai în grabă la Iaşi, şi nu mai trebuia să mai 
mergă la ÎN'eamţă, căci Catanele aă venită aice la Iaşi se prindă pre domnul. 
Abia aă creţilută Tătarii pre boierii cei trimişi, temândii-se să nu fie vr’ună 
vicleşugă, că prepunea şi pre boieri şi pre domnă, gândindă că aă adusă ei 
pre Catane ca să’i lovescă şi să stăpânescă ei pământul, ori că se temea să 
nu fie Catanele mai multe de câtă Tătarii şi n’oră putea să’i biruăscă, de 
vreme că Catanele aveaă şi focă, şi Tătarii nu potă sprijini acelă felă de focă 
Eră trecendă Micaî Vodă podul peste Bahluiă cu omenii săi, acolo nisce Ca
tane ’i-aă eşită înainte, şi aă slobo^lită sineţele şi ’i-aă omorîtă patru copil 
(lin casă, şi aă gonită şi pre domnul pănă sub Cetăţuie, şi aă intrată dom
nul în mănăstirea Cetăţuiea, asceptendă să vie Tătarii şi slujitorii sei. Acele 
Catane ce aă sosită mai înainte în tîrgă şi aă întempinătu şi pe domnul la 
podu, aă fostă puţini omeni, o strajă a oştei Cătănesci; eră oştea cea mai 
multă a Cataneloră h ună ceasă mai pe urmă aă sosită, viindă dreptă la curte, 
socotindă că oră găsi pre domnul la curte să’lă prindă. Şi atunci ună Stoiană 
Sirbul ce era Başbulubaşă, pe care îlă lăsase domnul cu 200 de slujitori să 
pă^escă curtea, elă fără de nici o stare împrotivă-le, le-aă deschisă porta. Pre 
care Bulubaşă mai pre urmă pentru acesta pricină cu deschiderea porţei, Mi- 
hai Vodă ’l-aă surgunită la Soroca, şi acolo aă murită rănită la ună picioră 
de la bătăliea Cataneloră. Şi intrândă Catanele în curte, aă slobo^litu 
tâlharii din temniţă, şi pe cei vinovaţi de morte, şi pe cei haini ce eraă în
chişi âncă din ţlilele lui Nicolal Vodă, pentru morţile Turciloră ce făcuse din 
vremea Moskaliloră. Inţelegendă ei deră că domnul este în Cetăţuie, aă 
mersă cu toţii acolo, şi s’aă strînsă lungă biserica Balicăi, mai susă de podul 
ce era acolo; eră unii din Catane aă alergată în tîrgj şi aă lovită pe nisce 
Turci, şi aă omorită doi dintr’acei Turci, şi aă jăcuită pre câţi aă găsită şi 
Creştini şi "furci, pe cine le-aă eşită înainte. Eră alţi Turci ce se aflaă 
aice aă fugită şi s’aă ascunsă, şi aă bălăduită de morte; şi pe unde găsiaă 
omeni domnesci îi omoriaă ; alesă pe ună călăraşii ce sosise atunce de la 
Hotină şi aă dată peste Catane, nesciindă elă de Catane, acolo lingă po
dul Balicăi ’l-aă omorîtă. Mers’aă şi la Aga Conaki, negăsindu-lă pe dânsnl, 
aă jăcuită ce aă găsită în casă; şi eră s’aă întorsă la oste la Balica, şi a- 
colo s’aă sfătuită ce se facă. Că ijică unii să fi poruncită Catanele să le facă 
câte-va scări ca să se suie pe zidulă monăstirei Cetăţuleî; ără ei s’aă suită 
pe giosă la mănăstire cu toţii, lăsându’şi toţi caii sub Cetăţuie, şi umblaă 
împregiurulă monăstirei, ispitindă locul, şi asceptândă să le vie scările. Eră 
domnul din nuntru aă slobozită o puşcă mare ce- era acolo, dândă semnă Tă- 
tariloră ca să vie mai tare, şi trăgendă şi clopotulă celă mare a monăstirei. 
Era împreună cu Mibai Vodă şi Uivană-Efendi, şi Beşleagă, şi sloboţllaă şi ei 
câte ună sănetă; eră chiote mai mari făceaă cei ce se afiaă în mănăstire, ca



128

s? sparie pe Catane. firă vrfindu Dumneţ^eu s6 mfintuească pre domnul, etă 
aii sosită şi Tătarii la 10 ceasuri din ţ^i, pre carii vSţJendu’I omenii lui Mihai 
Vodă den clopotniţa Cetăţulel aă strigată, «TătariiI Tătarii!» care cuvântă au- 
ţlindă Catanele, cari nu sciaă de Tătari, s’au spălmântatu, şi lăsâudă mănăsti
rea s’au pogorîtu giosu la câmpu, unde le eraă caii, şi •afi încălecată şi căutau 
locă de fugă; eră vreme nu aveau să trecă podul, că Tătarii ÎI cuprinsese 
despre podă, şi nu’I lăsaă sS trăcă/ Deci Tătarii, după obiceiul loru, îndată s’au 
apropiată de dânşii, strigându «hala, hala,» ără într’ânşii n’au întratu; căci Ca
tanele întrase în orândueală oştescă suht mănăstire pe heleşteul celu vechili, 
dândă dosulU loră către mănăstire despre pornitura zidului, şi se hăteaă cu 
Tătarii carii năvăleaă înainte şi slobo^eau câte unu rondă de seneţe; apoi tre- 
ceaă acelă rondă şi slobo^Iaă altă pânză de focă, până îşi âmpleaă altă rondă 
săneţile, şi s’aă făcută ca ună părete, şi cându năvăleaă Tătarii asupra loră, 
el sloboţleaă focă şi împingeaă pre Tătari, căţlândă şi câţi va dintrînşil. Eră' 
dăcă aă venită Tătarii, aă eşită Mihai Vodă din mănăstire, şi s’au pogorîtă 
giosă la gura heleşteulul, şi pă(Jia în gura heleşteulul cu oştea sa despre Ba- 
lica, eră din giosă peste părîă eraă Tătarii unde se hăteaă faţă la faţă cu 
Catanele ţiindu-le calea despre câmpu, şi nu puteaă se fugă. Şi văţlândă Ca
tanele aşa, aă începută pen’cetu încetă a se trage spre Hlincea bătându-se. 
Atuncea Mihai Vodă au adusă pre Seimeni den curte cu Stolană Buluhaşa şi 
pre vânătorii cel de i-aă aşeţ^ată despre pădure, despre dealulă Cetăţulel, şi 
de acolo hăteaă răă pe Catane, din dosă; şi aşea pe’ncetă trăgându-se şi 
sprijinindu-se, căutaă să găsescă drumă asupra Hlincil, şă, fugă; eră cu câtă 
mergeaă mal giosă cu atâta daă peste pădure mai dăsă din dosulă loră; eră 
înaintea loră era pârîul pe care este mora Cetăţuiel, şi eraă şi Tătarii cu 
domnul gonindu’I şi hătându’i; şi fiindă vreme de nopte, măcar că era lumkiă 
de lună, de lumina ca ţ^iua, şi geră mare. Eră omenii lui Mihai s’aă însemnată 
cu acestă semnă, legându-se fiesce care cu năfrămele de braţă ca să fie cu
noscuţi Tătariloră, carii suntă Moldoveni. Ţinut’aă resboiulă până la trei cea
suri de nopte, şi până atuncea aă sosită şi ei la rîpa pârîulul cea adâncă, şi 
până acolo aă sfîrşită şi erba de săneţe, şi numai aveau cu ce sloboţli săne-
ţele. Şi vă(Jândă atâţia Tătari şi Moldoveni după dânşii, aă socotită că oră
putea să scape numai să fugă, că altă nădejde de mântuire nu era, fără de 
câtă să trăcă părîulă în ceea parte se găsăscă drumă de fugă, rîpa fiindă 
mare şi adâncă, nevoia loră era şi mai mare; şi numai ce le-aă căutată a în
tră în rîpă, aă căzută unulă peste altul dândă cu cai cu totă, eră alţii lă- 
sândă caii aă vrută să fugă pe giosă, şi nici aşa n’au scăpată, şi năvălindă 
şi Tătarii i-aă scosă cu arcanele de gâtă mai pre toţi. Prea puţini aă scă
pată, şi aă prinsă şi pre Frenţa Căpitanul loră. Eră între cel ce aă scăpată, 
aă fostă unulă Velicico, căruia i s’aă tâmplatu de aă trecută pârîul, şi gă-
sindă şi unu cală peste pârîă, aă încălecată şi aă fugită. Şi într’acea nopte
Tătarii aă masă unii în câmpă, alţii în tîrgu, pin casele cele pustii, fiindă 6- 
menil hejenăriţi pin mănăstiri. Eră domnul aă mersă în cetăţule de aă masă, 
şi aşa au sfîrşită rSsboiul cu Catanele. A doua ^i dimineţa domnulă aă po
gorîtă de la mănăstire la curte, şi aă chiemată pre mărzacii Tătariloră, între
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carii era mal mare Cantemirii-Mîrza, ca se se sfătuiască. cu dânşii, şi i-aii a- 
dusu şr pre Frenţa Căpitanul Cataneloru cu o iunie de grumazi înaintea Iul 
Milial Vodă. Şi ’l-au întrebată ce au căutată elă se vie cu oste se’lă supere ? 
Fră elă aă răspunsă, că aşa aă avută poroncă de la mal marii săi, să vie să’lă 
prinţlă; şi de s’ară fi templată aşa să’lă prindă, cu cinste ’l-ară fi dusă la Ge
neralul ca pre ună domnă. Fră Mihai Vodă ’l-au răspunsă, mai bine că te-amă 
prinsă eă pe tine, de câtă să mă fi prinsă tu pe mine. Şi ărăşl ’l-aă între
bată domnul, pentru ce aă omorîtă pre acei călăraşi la Tergiil-Frumosu ? La 
acăsta nici ună răspunsă n’aă dată Frenţa. Fră Turcii ce eraă acolo, adecă 
Husan-Hagi-Osmanoglu, şi Ali-Aga Eminul de hambară, şi Hagi-Mehmetă, şi 
alţii, aă sfătuită pe Mihal-Vodă să răscumpere pe Frenţa de la Tătarul ce’lă 
prinsăse şi să’i taie capul, ca se iee pildă şi alţii să nu mai vie la Moldova. 
Plăcut’au cuvântul acesta domnului, şi aă chiămată pre Tătarul ce’lu prinsăse) 
şi aă neguţată pre Frenţa dreptă 200 de lei, care pe locu ’i-aă numărată şi 
’l-aă dată în mâna Tătarului. Şi luândă pre Frenţa ’l-aă îngenuchiată domnul 
înaintea sea, şeţjândă domnul în scaună în casa cea din mijlocă, despre dom'na, 
şi singură domnul ’lă-aă bătută dându’î câţi-va pumni. Apoi ’l-aă dată pe mâna 
lui Aii Aga şi ’l-aă luată cu ferbinte inimă şi ’l-aă pogorîtă dinaintea porţei 
cei mari a curţeî, şi singură elă ’i-aă tăiată capul; ără trupul lui aă zăcută 
pe pământă multe ţjile. Trimis’aă Mihai Vodă şi la păduri despre Hlincea unde 
se înfundase câţi-va din Catane de cu sără pe giosă şi degeraţi; aă mal 
prinsă ca 20 de omeni strînsură de tote nemurile, şi pre toţi ’i-aă spânţ^uratu. 
Fră pe ună nepotă a Egumenului de Caşinu anume Dumitraşcu şi cu al
tul ’l-aă legată la stîlpă de vii şi ’l-au arsă cu focă. Acelă Egumenă de Ca- 
şină ca ună omă nesocotită şi prostă de minte, s’aă potrivită şi elă Gene
ralului spre stricăciunea ţârei; ce Dumneţ^eă pe urmă foră de zăbavă ’l-aă 
rasă din cartea viii oră, cum şi Ceaurul şi Velicico aă murită în ţâra Mun- 
tenescă; şi nici unul din hainii acestii n’aă avută sfârşită ' hună, ce foră 
de zăbavă ’şi-aă luată de la Dumneţjeă osînda. Atuncea era ună boieră numită 
Cuza ce fusese Spătaru mare, şi ^iceaă unii că au fostă şi elă într’unu sfată şi în- 
tr’o legătură cn acel neprieteni; căci feciorul lui aeve aă mersă la Cătane, şi 
umbla tălhuindă. Şi de multe ori i-aă poroncită Mihai Vodă ca s6 tragă pe 
feciorii sâi în coce, sâ nu se afle la Nemţi cu Catanele; eră elă aducea pri
cini ca sâ îndrepteze pre feciorii lui; şi aă trămisă domnul de aă prinsă pre 
doi din feciorii lui şi i-aă închisă, şi aă şeţlută până aă venită Catanele; şi 
Cuza fiindă în Iaşi aă trămisă prin mii^llocul Cataneloră şi aă slobozită fe
ciorii de unde eraă închişi. Ce prepuindă domnul şi ţjicându’i şi alţii, cum a- 
ceia Cuza aă avută respondenţie cu Catanele, şi i-ară fi umblată scrisorile 
la dânşii, dându-le scire de starea domnului, îndată ce aă pogorîtă domnul 
de la Cetăţuie aă pusă de ’l-au spân(,lurată pe Cuza. Trupurile spân^uraţiloră 
şi a înţâpaţiloră, pe toţi i-aă strînsă la ună locă în prejma Cetăţuei, unde 
aă fostă bătălie pe drumul celă mare a Ţarigradului, şi au pusă pământă 
peste dânsele şi aă făcută movilă, şi lungă movilă cerdacu de petră, şi aă în
gropată şi unu stîlpă de petră în mijlocul cerdacului pre care aă scrisă totă 
povestea acestă precum se vede.

Leatopiseţele Tom. 3. 9
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A treea i;li dup6 isbîndă, Genarie 12, luat’au Mihaî Vodă pvc Cantemiru- 
Mârza cu Tătarii lui şi cu oştea sea, şi s’aii dusu la Nemţu ca să gonescă 
Cătanele ce mai rămăsese acolo, lîră ei câţi scăpase de la bătălie de aice 
mergendu* la Nemţu, dându-se scire şi celoru-l-alţi de cele ce s’aii lucrată, şi 
lăsându cetatea, au fugită în Ardelă; şi ătuuce aă sloboţ,lită din cetate pre mai 
susu numiţii omeni a lui Miliai Vodă, adecă pe Antoni Comisul şi pe Visenţa, 
şi pe Mihalald Medelniceru, şi pe lordaki Răhtivanul carii aă venită pe gioşă 
până la Şiretă, şi de acolo la Iaşi. Şi decă aă mersă Mibai Vodă la cetate, 
n’aă găsită pe nime din Catane, şi aă pusă de au astupată puţul celă cu apă 
ceTu deschisăse ei, şi zahareua ce strânsăse aă împărţit’o ostei; aşijderea şi 
vinul T-aă dată de ’l-aă băută, şi s’aă întorsă înapoi, fiiă Tătarii pe câţi aă 
găsită în ţinutul Nemţului i-aă robită, numai cine aă fugită în bejăuii la pă,- 
duri au scăpată. Decă s’aă întorsă Mibai Vodă la Iaşi aă scrisă la Portă pi
randă pe Cantemiru Mârza, ^licendu că Cantemiră, pre care îlu trămisese Ira- 
perăţiea agiutoră, au robită raeaoa. Deci împăratul aă dată fermană să dee 
robii înapoi; numai dintr’o sută unul aă arătată Tătarii; eră câţi aă pu
tută fugi aceia au scăpată, şi multe dobitoce aă luată, făceiulă mare pagubă 
pămentului acestuia, şi mulţi omeni de cinste şi boieri şi giupânese au că^lută 
robi la Tătari, şi pe unii i-au şi omorîtu. Aă gonită Mibai Vodă pre nepri
etenii săi de la Nemţă; eră la Caşină totă era, cum şi la mănăstire la Mira 
îşi făcuse cuibu. Lăudat’au Impărăţiea pre Mibai Vodă, pentru isbîuda acesta 
ce făcuse, cândă aă luată scrisorea cu care aă însciinţată pre împăratul de 
întâmplarea acesta, şi cândă aă luată câţi-va Nemţi robiţi ce’i trămisese Mibai 
Vodă. firă de altă parte poroncia lui Mibai Vodă ca să facă cum a putea să 
trămiţă oste ca să gonăscă şi din Caşină şi de la Mira pe Catane. Totă intru 
acesta vreme după isbînd.a mai susă pomenită, mazilit’aă Impărăţiea pe Gara 
Devletă Gberei Hană, şi aă dată Tătariloră pe Sadetă Gberei Hană, fiiul lui 
Selimă Gberei-Hană; şi cum s’aă împreunată cu Vezirul celă mare la Ţari- 
gradu, ’l-au învăţată Vezirul din gură să dee agiutoră lui Mibai Vodă împro- 
tiva Cataneloră, oste Tătărescă. Carele necercată de Mibai Vodă, de’i trebue 
ori de nu’î trebue oste, aă dată iarlîcă la Bei Mârza din Orumbetoglu, şi 
Aslanai Mârza Oracoglu, fratele lui Esenecă Mârza, ca să se scole să vie la 
Moldova cu oste într’agiutoru domnului. Deci aă strinsă oste Tătărescă ca la 
20,000, şi aă venită la Iaşi. Eră Mibai Vodă văţleudă atâţia Tătari s’au mi
rată, că nici cu pâne, nici cu carne nu’i puteaă sătura, şi multă au silită să’î 
întorcă înapoi, poprindă numai ca la 2000 de Tătari, .câţi socotia că’î agiungu; 
deră n’au putută, că ei în, nădejde de dobîndă n’aă vrută să se întorcă şi sc 
sfădiaă; şi se ostenia Alecsandru Uşerul să’î întorcă, şi nimică n’aă isprăvită. 
Că avendă amândoi iarlîcurî în mâna lord, ţlicea unulă altuia să se întorcă, 
şi nu vrea nici unul, nici altul, şi era sfadă între dânşii câtă aă rămasă 7iiai 
să se şi bată, -fiindă 40 de mârzaci de toţi. Şi văţlândă şi Mibai Vodă sfada 
loru, i-aă poprită şi au cbiămată pe Mârzaci la curte, şi au începută a le (;lice: 
«Prieteniloră, eă voiă să vă (Jică ; voi aţi venită aice ca se slujiţi împăratului, 
şi să goniţi pe neprietenii din pământul său; der nu m’aţî întrebată mai în
ainte câtă oste trebue, ce aţi venită atâţia de mulţi, câtă mie atâta oste nu’mi



131

trebue, nici pociii s6 ve lirănescu fora de paguba raeliî; şi de altcă parte so- 
cotescii că atâţia mulţime nu s-a putea se nu prade, se nu robescă raeaoa Im- 
peratuluî, cum au făcutu şi Oantemiru Mârza maî înainte. Inse de vreţi să mă 
agiutoraţi şi să goniţi pe neprietenii împărăţiei din pămentul acesta, trebuesce 
să’mi daţi zapisu la mână, precum veţi merge numai pentru neprieteni, şi pre 
Catane să’i prindeţi, se’i robiţi pre câţi veţi putea prinde, eră de raeaoa împăra
tului să nu vă atingeţi». îndată Tătarii au primită cnventuls^iv au şe^lutu a- 
ceste două nemuri, Orumbetoglu şi Oracoglu, şi au scrisă câte ună zapisă, şi 
aă dată în mâna domnului, într’acestă chipă scriindă; adecă, «noi mai giosă 
iscăliţii avendă poroncă de la împărăţie să venimu la Moldova, să gonimă pre 
neprietenii împăratului, carii au cuprinsă pămentul împăratului, şi se fimă îm
preună agiutoră lui Miliai Vodă, scriemă şi mărturisimă că ne-amă apucată să 
mergemă la neprieteni, şi cu agiutorul lui Dumneţleă să’i gonimă din pămentul* 
Moldovei, oră pe raea să nu o robimă. Eră de ne vomă atinge de raea să fimă 
lepădaţi de lege şi despărţiţi de muierile nostre.» Acestă zapisă aă scrisă Mâr- 
zacii, şi aă pecetluită cu peceţile loră, şi le-aă dată în mâna domnului, care 
zapisă ’l-aă trămisă Vodă la împărăţie; şi după trei ijile aă purcesă din Iaşi cu 
toţi boierii săi şi cu oştea sea, şi cu toţi Tătarii, în luna lui Fevruarie ca să 
mergă la Caşină. Şi era atâta geră şi ninsore, câtă abia puteaă omenii să 
âmble. Eră până a nu purcede, aă socotită doftnul, că fiiiidă două capete în
tre Tătari, pote să se scornescă vr’o gâlcevă; apoi erăşi din sfatul lui 
Alecsandru Uşerul aă îmbrăcată pe Aslanai-Mârza cu căitană, şi ’l-aă făcută 
capă pe totă oştea Tătărescă, eră Bei-Mârza să fie tovarăşă; eră la poronci 
să nu se amestece. Descbis’au şi Aii â ga de hambaru de la Ţuţora stegă, şi 
an scrisă câţi-va Sărdăngesci din Turcii Lăzi, şi aă mersă toţi la Caşină. Şi 
mergendă pe drumă aă tempinată o cătă de Cătane ca două sute şi mai bine, şi 
s’aă bătută; eră Aii Aga fiindă mai înferbîntată şi viteză, s’aă slobodită elă 
âuteiă în Cătane, şi ânteiă elă. aă şi peritu; eră pre acele Cătane le-aă prinsă 
şi le-aă robită. Deci mergendă şi la Caşină, care mănăstire este subt munte, 
şi la potica ţerei Unguresc!, avea Mihai Vodă ca la 1000 de Seimeni cu si- 
neţe, şi aă vi»tă să dee năvală, să iee mănăstirea, de vreme că Tătarii nu 
suntă obicinuiţi să dee năvală la ziduri unde simtă cetăţi. Dis’aă domnul Tă- 
tariloră se pâzescă ei potica ţărei Unguresci, şi domnul să stee cu di cu 
nopte cu ai sei slujitori să iee mănăstirea; eră Tătarii n’aă ascultată cuven- 
tul domnului, ce lăsendu’lă acolo la munte s’aă slobodită pin ţinutul Bacăului, 
a Nemţului şi la Suceva, de au prădată şi aă robită pe câţi aii găsită diu, 
raeaoa Moldovei, cum spuneaă omenii, ca la 40 de mii de suflete să fi robită, 
şi aă uitată zapişele şi legătura şi jurământul, şi încă şi pre Cămăraşul de 
Ocnă Hristodol ’l-aă robită; şi s’aă întorsă la Bugegă pe unde aă putută cu 
mare grabă, temendu-se să nu se disgheţe Prutul. Kemâindă deră singură Mi
hai Vodă la Caşină, s’aă temută şi elă să mai facă năvală, socotindă să nu 
vie niscaiva oste pe potică din ţera Ungurescă, să’lă smintescă, şi n’a putea 
să prindă mănăstirea, şi sculându-se de acolo aă venită şi elă la Inşi. Ură 
pe Tătari nu ’i-aă mal vădută; căci nu s’aă mai întorşii pe la Iaşi ca se nu 
le iee planul şi robii; apucat’aă Tătarii câte o vită fugindă, şi mulţi lupi s’aă
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bucuratfl înti’acea furtună. Jăluitus’au ără Mihal Vodă pe Tătari, adecă pe 
Aslaiiai-Mârza şi pe Bel-Mârza, şi Impărăţiea erăşi au datu poroncă se dee 
robii înapoi, fiiudu raeaoa împăratului, şi fiindu robiţi fora de fermanu Impă- 
rătescH; şi afi trimisă Impărăţiea pe unu Capegi-başa anume Soltan-Zade, ca 
să isprăvăscă şi să scotă robii de la Tătari, cari au venită ânteiă la Mihai 
Vodă de aă arătată poronca Impărătăscă, şi aă luată omeni de- la domnă şi 
boieri şi aă mersă în Bugegu. Eră prea puţini robi aă scosă, căci până a 
merge Capegi-başa după obiceiu pe la Cădii de Kilie şi de Smilă, să arăte 
fermanul şi să’lă scrie în tabla giudeţului, apoi se se’ntorcă să isprăvăscă lu
crul, aă trecută giumătate de vară, şi Tătarii aă avută vreme de aă vândută 
robii la Anadolă şi la Misiră şi la alte locuri mai departe. Eră Imperăţiea 
într’acăstă vreme aă mal dată şi altă fermană lui Mihal Vodă, ca să iee pre 

’ robi unde i-ară găsi, şi pe câţi aă găsită ori unde, ’i-aă luată; aşijderea şi 
câţi aă fugită şi aă venită în ţără şi aă alergată la stăpânii Ibră, cerându’l • 
la Mihai Vodă, nu i-aă mai dată înapoi, cum aă dată pe alţii de alte ne
muri. lusă Tudoraki Capi-Kihaea lui Mihal Vodă aă scosă din mâjia lui Nufadină 
Sultană 13 suflete, şi ’i-aă trămisă de la lamboli la Iaşi, fiindu Sultanul a- 
colo m'izilă.

Intr’acestă ană aveaă Leşil gălcăvă între dânşii, şi neputândă să se tocmescă 
cu Augustă Craiul loră, penftu supărarea ce avea despre oştile Sacsone, s’aă 
împărţită recipospolita, şi aă stătută unii din boieri într’o parte cu oştea loră, 
şi alţii, în'altă parte ce ţinea cu Craiul, care împărechiere aă numit’o republică 
confederată. Şi din partea acei republice aă trămisă solă pe ună Polcovnică a- 
nume Bekersld, cu cărţi la împăratul şi la Ali-Paşa Vezirul, ţ^icândă că avândă 
el, Leşii, mare supărare despre oştile Sacsone, s’aă strinsă ca să cee dreptate 
cu armele loră, de vreme că n’aă putută să aibă pace, şi daă scire împărăţiei 
ca să nu se gândăscă că s’aă strinsă pentru altă trăbă, şi poftescă pacea 
care s’aă legată la Carloviţă, între Impărăţiea cea . mare Turcescă şi între 
crăiea Leşăscă, să o ţie Impărăţiea neclătită cum şi ei 'o ţină. S’aă împreu
nată cn Vezirul la Sofiea, şi Vezirul Ali-Paşa ’l-aă priimită cu cinste pe a- 
ceia sola, şi ’i-aă luată cărţile; care cărţi le scriea adunarea Leşăscă mai 
susă numită. Şi după ce aă vorobitu cu dânsul ce aă trebuită, ’l-aă trămisă 
pe solă de la urdie la împăratul, ca se dee cărţile la împăratul ce le scriea 
recipospolita. Şi s’aă împreunată cu împăratul la Udriii; ără Vezirul s’aă dusă 
cu oste la Petrevaradinu. Decă aă sosită Bekerski la Udriă s’aă împreunată 
cu împăratul, şi aă dată cărţile. Cetindu-le împăratul, aă făcută răspunsă erăşi 
cu scrisori, cum făcuse şi Vezirul, adecă: Impărăţiea sa aă pricepută pricina 
adunărei loră, şi s’aă bucurată că ei păzescu legătura păcel de mal susă po
menită, cum şi Impărăţiea sa o ţine şi o va ţine, şi pofta lui este să fie ţâ
ra Leşăscă necălcată, nesupărată despre oste străină; şi la vreme de nevoie 
va da loră şi oste Tătărăscă agiutoră. Luândă dâră Bekerski răspunsurile, 
s’au întorsu eră înapoi de grabă; şi trecândă prin Moldova aă scrisă la Caplanu 
Gherei Hană care era la Bugegă, şi aă trămisă carte cu secretarul săă, şi 
Hanul ’i-aă răspunsă asemenea, adecă: că va ţine prieteşugul cu dânşii, şi de 
le va trebui şi agiutoră, are pozvolenie să le dee împrotiva neprieteniloru.
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£ră Bekerski n’au vrutu sS priimescă oste Tătărescă,, ţ^icendii că suntu ei 
putincioşî să’şî isprăvescă îraprotiva Sacsoiiiloru. Şi au trecută pe la Iaşi şi 
au mersă la Hotină de uude şi venise, şi ’l-aă cinstită Mihai Vodă, trimeţendu’i 
înaintea lui boieri şi la dusă şi la întorsă, şi cu alaiă petrecendu’lă. Şi era 
cu densul şi ună Agă a Paşei de Hotinu, anume Abdil-Muminbegă; şi au pusă 
şi domnul pe Alecsandru Amiras 'vel Uşeră, să’lă ducă până la margine cu 
purtare de grijă.

In anul domniei sale, după mortea lui Aii Paşa, aă căţlută Veziră Halilu 
Paşa, şi viindă la Udriă aă trimisă pe Bahri Aga cu poronca împăratului la 
Frangia, şi aă chiămată pe Racoţi cu carte Impărătescă, îmbiindu’lă să vie la 
împărăţie ca să’lă puie şi pe densul înti’e oştea ce făcea asupra Nemţiloru. 
Scris’aă şi la Mibai Vodă poroncindu’i să scrie la generalul Bercilă şi la alţi 
ofiţeri a lui Racoţi ce erau în ţera Leşescă, şi să trămită omul săă unde îi 
va găsi să le dee cartea Vezirului, şi să’i aducă la Hotină. Şi aă trămisă pe 
omulă săă de i-aă cercată şi i-aă adusă la Hotină vara; eră de ernă aă chiă
mată Vezirul pe Damată Paşa de Hotin împreună cu Bercilă să mergă la 
Udriiă; şi ii’au trecută pe la Iaşi ce au trecută pre la Ţuţora pe de ceea 
parte de Prută la hambare. Şi acolo aă mersă domnul noptea de s’aă îm
preunată cu denşiî, şi le-aă dată tote cele trebuitore de drumă, şi daruri 
pe obiceii ; şi a doua ţii aă purcesă spre Galaţi pe Prută, eră domnul aă 
venită la Iaşi. Totă într’acestă ană Impărăţiea aă făcută oste asupra Nemţi- 
loră la Beligradă, care cetate este scaunul Şerbiei, şi câţi cai i-aă trebuită 
de trasul pusciloră, i-aă luată de la domnul Moldovei, cum şi la anul tre
cută luase altele ce i-aă trebuită; şi tempinându-se cu oştile aă biruită erăşi 
Nemţii pe Turci. Atuncea Hanul din Crimă fiindă orânduită să mărgă şi elă 
la oste, şi trecendă pin ţeră, mers’aă Mihai Vodă pe obiceiă cu oştea sea în
aintea Hanului, dându’i darurile cele obicinuite de venirea măriei sele, şi 
după împreunare întorcendu-se pe la movila Răbîei unde era un Lază anume 
Mustafa Aga silitrarul, carele fiindă omă obraznică, arătându-se nebăgătoră 
în semă poronciloră domnului, i-aă aprinsă casele de i-aă arsă cu tote meşte
şugurile lui, şi s’aă întorsă la scaună. Intr’acea primăvară erăşi Mihai Vodă 
aă mersă cu oştea sea şi cu o sămă de Tătari la mănăstirea Mira; şi aă fostă 
şi din boierii cei mari câţi-va, şi au scosă Catanele ce se ţineaă acolo, şi câţi 
Moldoveni i-aă găsită acolo cu Catanele i-au legată, şi i-aă dusă la Iaşi, şi 
i-au certată pe unii cu morte, pe alţii cu închisore. Şi totă n’aă rămasă odih
nită dintr’acele trei ronduri de oştiri, şi eră i-au venită poroncă de la împă
răţie în luna lui Avgustă, anii de la Hristosu 1717, să mergă în ţera Ungu- 
rescă cu Azametă Gherei Hană fiiul celu mai mică a lui Devletă Gherei Hană, 
ca să se împreune acolo cu Regepu Paşa care era se între în ţera Ungurescă, 
împreună cu Bercilă Generalul pe la Hîrsova. Venit’aă deră Sultanul mai susă 
pomenită cu multe mii de Tătarii la Prutu, şi au trecută apa la Ţuţora, şi 
aă mersă domnul acolo şi s’aă împreunată cu densul, şi multă vorovă au a- 
vută între dânşii, şi cu Aga lui a nume Aii; căci acestă Aii Aga nu vi’ea să 
priimăscă sfatul domnului, carele ţlicea, să mărgă cu oste pe la Ocnă, cum ţji- 
cea şi fermanul, ce asculta cuvintele unui Tătară bătrână carele ţlicea, că ţine
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minte că într’o vreme cu mulţi ani maî nainte au foştii trecutu cu oste Tă- 
tăr^scă pe la Câmpul-Lungii, pe la o potică, eră nu pe drumul celu mare. 
firă Sultanul de altă parte fiindii copilu tenării ca de 12 anî şi nesciindu 
trebile lumei, asculta cuvintele Tătdriloru carii nu sciaii drumul. Numai Mihai 
Vodă, văţ|l6ndu neschimbarea socoteleî lorii, au priimitu s6 mergă cu denşiî 
pe unde le-a fi voia lorii şi fora de voia sa, şi socotind1! înainte că voru a- 
lerga în zadarii, cu multă osteiielă şi cu mulţii necazii aii trecutu muntele, şi 
nici unu folosii n’aii fâcutu, cum vomii arăta maî giosii. Orânduit’aii împărăţia 
cu aceste oşti şi pe Iliaşii Colcegii-Bei, care era Salcol Agasi la cetatea Ho- 
tinuluî, cu câtă oste avea subt ascultarea sa, şi pe Generalul Esterhazi Un
gurul, pe care amii rlisii mai susu că aii fostu la Hotinii cu poroncă să se 
scole şi elii să vie la Moldova împreună cu Colcegii-Beî, şi să între în ţera Un- 
gurescă ca să şe împreune acolo cu Regepu Paşa, cum amu ţ,lisii maî susii, 
şi să îndemne pe Unguri să se rădice asupra Kesaruluî, dupe aceea să se bată 
cu neprietenii şi să prade ţera lorii. Deci aii purcesu Colcegu de la Ho- 
tinii şi aii veniţii şi s’aii împreunată cu domnul şi cu Sultanul la Boto- 
şeni; şi de acolo au mersă la Câmpul-Lungă şi aă intrată în liotarul ţărei 
Unguresc!, şi aă mersă la ună sată ce este la capul hotarului, care se chiamă 
Răbno şi ’l-aă arsă. Aşijderea aă arsă şi părcanele ce făcuse împregiurul satu
lui, şi fănaţile unde găsiaă până aă mersă la cetatea Bistriţei. Eră Genera
lul Bistriţei au^lindă că vine oste asupra loră cu domnul Moldovei, aă trămisă ca 
o sută de Nemţi, să vedă câtă oste vine, ca să scie a se chivernisi; care Nemţi 
aă dată peste o semă de oste a lui Colcegă-Beî şi a'domnului, care mergea 
către Bistriţă, şi ’î-aă prinsă pe toţi cu resboiă; şi unii aă căţlută morţi, eră 
pre alţii ’i-aă robită şi ’î-aă dusă la Hotină, şi pre urmă ’î-aă schimbată îm
preună CU'Căpitanii loră pentru Turcii carii ’î-aă fostă robită Cătanele; însă 
maî mulţi eraă din omenii lui Colcegă-Bei pe cari i-aă fostă trămisă în erna 
trecută la Sucevă asupra Cataneloru, şi ’i-aă lovită Cătanele foră de veste şi 
’i-aă luată pe unii, eră o semă aă scăpată cu fuga. Şeţlut’aă într’acea ^li îii 
prejma cetăţei Bistriţei, sfătuindu-se; eră a doua rli sora Generalul cetăţeî aă 
scrisă o carte si aă trămis’o la Generalul de Braşovă, ţjicendă că aă luată 
cartea lui şi aă înţelesă cele ce ,aă scrisă, şi cum s’aă bucurată de însciin- 
ţarea ce aă făcută, adecă precum Dumneţ;leă aă blagoslovită armele Ciestini- 
loră şi aă biruită pre Turci, şi aă luată şi cetatea Beligraduluî, şi să trămită 
agiutoră mai de grabă, căci domnul Moldovei, şi Colcegă-Beî, şi Sultanul aă 
venită cu oste şi voră se bată cetatea; că avea domnul mulţi Seimeni şi câte
va puşte şi zephane ce’i trămisese Paşa de Hotină. Şi pe omul ce trămisese 
cartea ’l-aă prinsă omenii lui Vodă mergendă pe drumă şi ’l-aă dusă la Vodă, 
care cetindu cartea aă spusă lui Colceg-Beî povestea; şi văijcndă că s’aă 

-stricată 6stea Turcescă la Beligradă şi le-aă luată cetatea, tememlu-se se 
nu vie niscaiva oste de la Ardelă şi se’i bată, s’aă întorsă a doua ^li dimi- 
neţa înapoi; şi Mihai Vodă aii venită la Iaşi, eră Colcegă-Bei au mersă 
la Hotină. Eră Tătarii aă intrată la Maramorăşă, şi aă încungiurată multe 
locuri, ar^lendă, şi prădâudă, şi robindă, şi aă zăbovită câte-va ^lile. Deră 
întorcendu-se se esă la Moldova, aă perdută drumul şi aă rătăcită âm-
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blându pin stiimptorî, silindu ca se găsescă vr’o petică să esă afară. Intr’acea 
vreme Ungurii de pin pregiuru, cum fii cu mojicime, eră nu este strinsă bulucuri, 
şedeau pe la drumuri strimte pe unde era se trecă Tătarii, şi lovindiii trecăndu 
pe petică au emoritu pe mulţi cu săneţele, eră ceîalţi de abia au scăpată pe 
giesu, şi au trecută pe petici, iăsându’şi caii leru şi tetă pleanul, şi rebii ce 
luase. Şi de n’ară fi festă Balgi-Başa Hanului anume Murtaza Aga sfi iee pe 
Sultanul în spinare ca pe ună cepilfi de ’l-aă suită la ună deală mai alăture 
cu petica, ară fi festă primejdie se’lă prim^lă şi pre densul, că aă festă rămasă 
singură, fiindă Tătarii împrăştiaţi. Ură alţii ţlică că aă festă este trăinesă de 
Generalul de Braşevă agiuteră leră; însă eri cum au festu, Tătarii aă rămasă 
cu mare pagubă şi ruşinaţi despre acestă puţină este ce ’i-aă levită la strim- 
tore. Intercendii-se deră Mibai Vedă la Iaşi, cum aă pegerîtă din munte, aă 
teinpinată pe Generalul Esterhazi ce mergea la Galaţi, ca să mergă pe acele 
unde ’i-aă erânduită Impărăţiea să şerlă, căci cum aă ţlisă elă către domnul, 
că n’aă avută bani de agiunsă se facă multă este şi să mergă cu domnul, 
care ’l-aă însciinţată de cele ce s’aă templată subt Bistriţă. Eră Generalul 
Birciuei care aă fostă întrată pe la Hîrsova în ţera Ungurescă, pre acea ună 
vreme rămâindu Turcii bătuţi, eşit’aă este Nemţescă şi Ungurescă şi ’l-aă lo
vită împreună cu toţi pe câţi avea pe lungă densul Generali şi ofiţeri, şi ’i-aă 
gonită; şi fugîndă ei pe munţi, lăsat’aă lefticile leră şi tetă agîrlîcul, şi 
abia aă scăpată ei din munţi; din omeni săi ’i-aă ajunsă şi ’i-aă eme
rită, şi câţi aă rămasă de abia aă scăpată în ţera Turcescă goli şi pe 
giosă, şi s’aă întorsă erăşi în ţera Leşescă flămânzii şi leşinaţi, ca se’şî gă
sescă acolo petrecerea vieţei sele. Eră Generalii cei mai susă pomeniţi s’aă 
întorsă eră la Ţarigradă, la Craiul leră Racoţi. Eră la erna viitore, trămis’aă 
eră Imperăţiea aice pre Generalul Esterhazi cu 200 de slujitori Unguri ca se 
erneze aice în Iaşi, orânduindă se’şi iee zahereaoa leră de la domăul Moldo
vei, carii ’i-aă făcută multe răutăţi, nedendule oborocele loră la vreme; şi fi
indă ei de felă omeni răi, multe bucate a săraciloră apucaă de le mâncaă şi fu
rişă şi făţişă, şi spărgeaă dughenele noptea şi le jăcuiaă de cegăsiaă, câtă ve- 
nia domnului în tote ţlilele să aibă gălcevă cu "denşii, şi trimetea pe Cămina- 
nd Alecsandru de’i împăca; şi aşa aă trecută erna aceea. Generalul acesta nu 
s’au îndestulată cu atâta, ce trămitea şi la marginea Ardeiului omenii sei, şi 
ispitîa pe Ungmă; de care fapte însciinţându-se Nemţii, pîrîtul’aă pe Racoţi 
la Portă, şi aă dată împărăţia fermanu ca se se scole Generalul din Iaşi şi 
s'; mergă la Tighine. Eră Mibai Vodă le-aă dată tote cele orânduite ce le 
trebuia, şi s’aă dusă la Tigbine, unde făcendă eră furtişaguri ca aceste, Ibra- 
imă Paşa, care era atuncea la Tighine aă spenţjurată pe câţi-va dintr’ănşii; 
eră pe urmă ’i-aă rădicată Impărăţiea şi de acolo, şi ’i-aă trămisă la Rumele. 
La alu treile ană a domniei sele, făcut’aă împărăţia pace cu Nemţii, lăsândă 
la denşii Beligradul, şi Temişvarul, şi Craiova cu pămentul şi cu satele îm- 
pregiurul loră. Totu într’acestă ană aă fostă fomete în Moldova şi în ţera 
Mimtencscă, şi s’aă risipită ţările fugândă omenii unde aă putută ca să 
găsescă pită, făcendu-se scumpete mare; că nici de ună felă' de roda nu 
s’aă făcută, nefiindă ploi totă vara; şi mulţi din sărăcime mâncaă rădăcini de
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papură şi âmblau pe drumuri cerândii pită, ca sS’şi hrănescă vieţa lorii. VS^endu 
ddră domnul lipsa săraciloru, i-au strinsii la unu locu, şi le-au daţii o somă de 
pâne ânteiu, dră pe urmă i-au împărţită pe 1a boieri, dându fiiesce-căruia câte 
30, câte 20, câte 10, câte 5, sau mai puţini omeni dupe câtu îi era putinţa sc’i 
hrăndscă. Eră cei mai bogaţi aduceau grîu din ţera Leşescă şi mălai, şi aduceau 
de vindeau lâ Iaşi merţa de mălai câte 10 lei. Dat’au Dumneţleu de s’au fă
cută ema uşoră câtă de abia aă căzută puţintel omătă şi ără s’aă luată; şi 
n’aă trebuită omeniloră lemne multe, şi verdeţă din câmpă şi din pădure n’aă 
lipsită de multe ploi ce aă ploată peste ernă, şi pământul n’aă înghiăţată, şi 
aă săpată omenii papură şi alte buruene ee găseaă pin păduri, şi ciuline, şi cu 
acele aă trăită totă erna. De primăveră aă fostă ploi forte multe, şi Dum- 
neţleă celă ce certă şi âră miluesce dândă omeniloră hrană, dupe urgiea ce 
vârsase asupra acestui pământă, pe urmă cu atâta milă s’aă întorsă câtă aă 
resplătită înţjecită necazul norodului seă. Fost’aă belşugă mare peste veră, 
pâni, vină multă, pome, miere câtă cine aă avută 100 de stupi aă luată până la 
400 de lei din miere, şi sănătate în dobitoce; şi cine aă semenată ună sacă de 
mălai aă luată 100 de saci; eră mai puţină de 50 de saci nime n’aă luatăi 
câtă mai îmbelşugată ană nime n’aă apucată s6 fie mai fostă, şi sămânţa ce 
semănase omenii în tomna trecută înaintea fometei, şi din vâra ce semanase 
în anul fometei şi nu răsărise de secete, răsărit’aă şi aceea într’acestă ană 
îmbelşugată şi s’aă făcută pâne câtă omul; eră Dumneţleă celă ce aă făcută 
cele bune aşa şi cele rele, şi le-aă mestecată cu ună chipă minunată a oron- 
duelei sele cel pricepute, şi nu se află înalturi a totă zidirea, bună să nu fie 
şi cu răă amestecată, cum nici răă să nu fie şi cu bine stămpărată; că dupe 
bucurie urmeză şi jale şi dupe jale bucurie. Trămis’aă într’acea veră la Mol
dova bolă de ciumă şi aă ţinută 6 luni, şi aă murită mulţi omeni, şi câţi 
scăpase din fome aă murită de ciumă; şi acesta cum tote pricepe fieşce care 
înţeleptă, este ca să nu se mândrescă omul câtu’i de măre, ce să’şi aducă a- 
minte că este prafă şi cenuşă şi verme, ără nu omă, dupe cum ţjice Davidă 
împăratul, care fiindă împărată scia pe sine ce este, ăiă nu se arăta că este. 
Văijândă dâră Mihai Vodă că din pricina Cataneloră' aă fugită omenii pin 
tr’alte ţări 2 mai depărtate şi mulţî nu s’aă^mai întorsă, şi mulţi din pricina 
fometei aă sărăcită şi de ciumă aă murită, şi în robia Tătariloru aă căijută
şi s’aă slăbită ţera, şi nu putea să stringă birul împăratului cum se cade a
se da deplină, aă făcută scire împărăţiei, arătândă starea ţărel, şi sărăcia
raelei, trămiţândă câţiva boieri ca să se jeluescă împărăţiei, şi din gură
arătândă nevoia pământului, şi rugându-se să facă milă cu săraca ţera Mol
dovei, ca să păsuescă câţi-va ani birul, şi pocloanele cele obicinuite să nu le 
cee tote o dată. Impărăţiea deră milostrvindu-se dat’aă ună berată împărătescă 
ţărei, ca să nu dee deplină birul până în trei ani, ce numai pe giumătate, 
era din banii pocloneloră să dee numai câte ^lece mii lei pe ană, eră după 
trei ani se dee tot birul deplină, şi peste biră 24,000 lei în toţi anii, până 
s’a împlini rămăşiţa cea păsuită, şi banii pocloneloră erăşî să’i dee deplină, 
şi acea rămăşiţă să aibă ţera a o împlini până în şese ani. Mai făcut’aă Im- 
părăţiea ţărei şi' acăstă învoire, adecă, havalagii ce voră veni să nu le plătescă
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lorii baniî îndată ceî orânduiţi, căci havalagii cereau îndată banii cândă veniaii 
şi dau mare supărare domnului, care nu putea atunce să’I plătdscă dea-gata 
ce să’i plătescă pe sferturi, adecă, pe trei luni unu sfertii, şi de nu va veni 
havalagiul la vremea sfertului, şi în sfertul acela a fi apucată a lua alţii 
havalagiu, să aibă a aşcepta havalagiul acela până la alii doilea sfertii, ără 
pe domnul să nu’lu supere. Intr’acelu anu vrendu Mihai Vodă să iee omenii 
din ţără ce fugise la Hotinu la Spahii pentru greulu birului, au scosii fermană 
scriindu fermanul la Mustafa Paşa de Hotinu, pe care mai pre urmă ’l-aii 
trămisu împărăţia de acolo la Trapezunda, poroncindu’i ca să dee oamenii 
Moldovei în mâna domnului, firă acei Spahii ce priimise pre omeni în a lorii 
sate, ca să nu se păgubescă de folosul loru, nu vreau să’i dee ascumjendu’l şi 
tăgăduindu’i: eră Capi-kihaea lamandi stândii vîrtosii cerendu să’î dee ome
nii, arătau Spabii că le suntu de trăba loru; răspunsu-i-au lui lamandi să scrie 
lui Mihai Vodă că omenii suntii de trăba cetăţei şi a lorii, apucându-se ei să 
facă unu arzu precum au priimitu patru mii de omeni din Moldova şi să se roge 
împărăţiei se scadă birul âceloru omeni. Care nepriimindu lamandi, sta în pu
terea fermanului se iee pre omeni. Atuncea Spahii au răspunsă lui lamandi, 
că ei oră face mai multă păgubire domnului Moldovei de câtă paguba aceloră 
omeni din satele loră, cum ’lu aă şi păgubită, că strângenduse ei la dîlă locă 
aă scornită că hotarul Hotinului nu este celă vechiă a ţinutului, ce este mai 
îngustată, eră hotarul celu vechiă aă arătată că se începe de la Prută până 
în Nistru; şi Nicolal Vodă ce au fostă mai nainte domnă Moldovei, la vreme 
cândă aă hotărîtă, să fie dată bani lui Damată Mehmetă Paşa de Hotină care 
era mortă, şi luândă banii' s’aă făcută a nu vedea şi aă micşorată ţinutul, 
şi acum Hotinul avendă locă puţină, ei n’aă unde a se hrăni, şi să rogă 
împărăţiei cu arză să le trămiţă ună Pahregi ca să scrie şi să iee pământul 
ce’lă arătaă ei că’i împresurare să’lă lipescă la Hotină. Deci Impărăţiea creţjendă 
arzul Hotinceniloră, îndată aă trămisă pe Mustafa-Aga Tahregiul, şi aă 
mersă cu Hotincenii la Cernăuţi, şi de la Sarafineţă aă începută a se pogorî 
în giosă şi a hotărî pământul, şi aă luată totă ţinutul Cernăuţiloră până în 
Prută, unde «ste tîrgul Cernăuţiloră, că numai tîrgul rămăsese la partea 
Moldovei; şi fiindu vremea iarmaroceloră cari se facă în ţinutul Cernăuţiloră 
au luată iarmarocele. Şi îndată aă pusă Mîrza Paşa, care venise în locul lui 
Mustafa Paşa, omeni de ai sei Judecători şi Vameşi, şi Tefterdarul aşijderea 
aă pusă strângătorî şi stringea veniturile de pe la sate, şi luase vamă numai 
de cai şi de boi 16,000 de lei, aflându-se mulţi boi de negoţă, şi cai de văn- 
ţlare, care bani era să iee vameşul lui Mihai Vodă, Grigoraşă Bozagiul, şi 
încă şi alte 10,000 de lei ară fi mai luată vamă de pe alte neguţitoriî. Şi aceşti 
bani toţi i-aă păgubită Mihai Vodă, şi încă aă mai chieltuită Mihai Vodă alte 
10,000 de lei până aă scosă pământul Cernăuţiloră din mâna Turciloră, care 
după ună ană abia ’l-au scosă cu multă silinţă a lui Manolaki Kiurci-Baş de 
la Portă. Aice este dovada pildei ce se (Jice, că scumpul mal multă păgu- 
besce ; căci şi pe acei omeni Mihai Vodă împresurându-i, îi perduse, şi pe urmă 
alerga cu acea multă chieltuială şă’i potă erăşi câştiga şi cu paguba pământe- 
niloru, căci pe m'mă poprindă tote veniturile moşăneniloră de pe acelă locă
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ce scosese de la Hotincenî, şi de arii fi priimitu arrlul de la Hotinu aru fi fostu 
domnului în locu de zapisu, cum că ati Hotincenil atâţia omeni din ţeră în mâna 
loru, şi Impărăţiea atunce pote nevrendu să sca^lă birul, aru fi poroncitu să dee 
omenii înapoi. Deră poate nici elu nu s’aiî slătuitu cu nime, dupe obiceiul seu. 
Omul celu înţăleptu cândii vra să se apuce de unu lucru, ânteiîi trebue se 
se socotăscă pentru ce se apucă, şi la ce sfîrşitu va veni, şi în tdte faptele 
nostre se cade totu-d’a-una să socotimu la ce sfîrşitu vomu veni; a doua la ce 
s’aru ispiti neprietinul să cugete vr’o scornitură împrotiva nostră, pe acea 
urmă trebue să i se găsescă întâmpinarea împotrivă de apărare.

firă alţi patrule anii a domniei sele Impărăţiea au mutată pe Mîrza Paşa la 
Tigihnea, şi în locul lui au ti-ămisu pe Abdi-Paşa, care au fostu Paşă la Misiru, şi 
au trecuta pe aice de primăvară. Eşitu-i-au domnul înainte cu totă boierimea, şi 
s’au împreunată cu Paşa subt cortă la câmpu, la apa Jijiel; şi i-au arătată Paşa 
prieteşugă şi semne de dragoste şi de sprijinire îmbrăcendu cu caftanu pe boierii 
săi după obiceiă, şi ţlicendu-i domnului: «vei fi mulţămitu despre mine, şi vei ţlice 
că ai aflată unu Veziru a împărăţiei Turcesci care este adevărată Veziru.» Şi 
dreptu omu ca acela era Abdi Paşa slăvită şi dreptă giudecătoră, şi înţăleptă, 
şi vrednică; că în (lilele lui, câtă au şezută la Hotină unde au şi murită, multă 
folosă Hă avută ţera despre densul. Pre tâlliarii carii veniaă la Moldova din ţera 
Leşească de jăcuiaă şi agiungeaă până în Bugeagă de omoriaă pe Tătarii ce 
mergeau la Bugecă la earmaroce, i-aă stinsă pe toţi. Eră pre tâlharii de Moldova 
i-aă stinsă Mihai Vodă, câtă în ţjilele lui li Moldova putea să umble omenii 
cu galbini în mână. Vepndă der Miliai Vodă bunătatea lui Abdi Paşa, s’aă a- 
pucată să scoţă pe Nohai din Moldova, că cuprinsăse ei locul precum voiă 
arăta mai giosă. Cândă aă venită Moscalii la Huşi să se bată cu Turcii, 
cum amă clisă mai susă, satele de lâ marginea Moldovei aă fugită să nu’i calce 
oştea Turcescă şi Moskicescă, care sate suntă aprope de hotarul lui Halil- 
Paşa ce aă fostă orânduită de la Imperăţie mai în vechile ore mi pentru lo
caşul Tătariloră, şi decă aă rămasă Moskalii biruiţi de Turci şi s’aă dusă până 
a nu veni omenii eră la satele acele la urma loră, Tătarii ce locuescă în pă
mântul ce se chiamă a lui Halii Paşa, .avândă vreme ca să se lăţescă spre 
Moldova, ţlicândă că nu le agiunge locul lui Halii Paşa de hrană, pentru că 
s’aă îmulţită, s’aă sfătuită între sine Mârzacii, între carii era mai mare şi 
mai bătrână Giaună-Mîrza, omă Vestită pre care ’l-aă pusă împărăţia şi Bei la 
Tighinea cum şi "la Vozia;— aveaă Tătarii ună Bei pusă de împăratul,— şi aii 
trăită în cinstea acosta până aă murită. Aă mersă deră cu to(ii la Devletă 
Gerei Hană fiiul lui Selimă Ghereî liană, carele vrândă să ajutoroscă pe Tă
tari, scris'aă la împărăţie cum acele sate mai susă pomenite ar fi fostă locu 
pustiă şi Impărătescă, nearătândă nici într’ună chipă că să ţinea de Moldova, 
şi de câtă se şcdă pustiiă ,mai bine să le dee împărăţia acestoră două nemuri 
Tătăresci, co se chiamă unul Oracoglu şi altul Orumbetoglu, ca să locuescă şi să 
se lăţescă, de vreme că nu încăpeaă pe locul unde şedeaă. Impărăţiea, după ar
zul loră crerleiidă că va fi a ;a, trămis’ai'i ună Tahregiă şi aă scrisă locul pre 
care îlă arătaă ei că’i fora de omeni, începândă de la hotanil lui Halilă Paşa 
şi până la Nistru în lungişu calo de 32 de ccsuri, şi de-a-ciumeţjişă în lată
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cale de doue cesurî în pămontul Moldovei, apoi aii scrisii hogetul şi ’l-aii aşe- 
flatu în tabla divanului Impărătescu, şi au datu hogetul Tătariloru ca să şedă 
ei se locuescă, (leciuela pămentului aceluia să o dee la împărăţie, firă boierii 
Moldovei neputendu atunce ca se oprescă lucrul acesta, pentru hainiea lui 
Dimitraşcu Cantemirîi Vodă care s’au hainită atuncea, şi au rămasă necurată 
numele Moldoveniloră despre împărăţie, aă lăsată şi ei lucrul de aă trecută 
aşa. Venit'aă pe urmă Nicolai Vodă la Portă ca să iee pămentul eră înapoi, 
dcră n’aă avută vreme ca să isprăvescă, pentru că ’l-aă mutată Impărăţiea în 
ţcra Muntenescă. Deci Mihai Vodă după isbînda ce făcuse asupra Catarieloră 
şi după prada ce făcuse aceşti Tătari în ţeră la Moldova, aă jiusă gândă ca 
se’î scoţă din pămentul Moldovei, şi să iee erăşi locul înapoi de la denşii la 
stăpânirea sa. Agiungendă la Ahdi-Paşa care ’l-aă agiutorită, făcendă arzul la 
împărăţie, şi arătendă adevărul că este locul dreptu a Moldovei, eră nu pre
cum aă ^isă Tătarii, s’an rugată la împărăţie ca se dee locul înapoi; şi aă 
scosă fermană, şi aă pusă şi Mumbaşiră!’ pe ună Aii Aga ginerile lui Abdi- 
Paşa, şi pe Mustafa Efendi cădiul de Hotină; eră boierii Moldovei ce au fostă 
orânduiţi cu denşii, eraă Constantină Costalei vel Spatară, şi Darie Donicî vel 
Vornică, şi Constantină, fiiul lui lonă vel Postelnică, şi alţii, aă mersă de aă 
scrisă hotarul Moldovei, care se începe de la hindichiul lui Traiană împăratul 
Romului şi merge până în Nistru, cum se vede până astăţ^i, şi aă mărturi
sită şi mulţi Turci bătrâni, cum locul ce au luată Tătarii cu vicleşugu, este din 
Moldova; aşijderea şi 12 sate ce luase Benderleil. Şi cum pămentul acela ce’lă 
împresurase Tătarii ’l aă luată înapoi, aşijderea şi satele acele ce le împre
surase Benderleil cu multă gâlcevă şi cheltuelă le-aă luată înapoi. Pus’aă şi 
Hanul de Crîmă Saadetă Gherei ce era atuncea, pe Elagasi anume Kilală-Aga 
de aă mersă împreună cu boierii, dândă scire Tătariloră să se rădice de pe locul 
Moldovei. £ră Tătarii fiindu bucuroşi să şădă în locul Moldovei pentru hrana 
loru, alergat’aă la Elagasi, şi s’aă rugată ca să mijlocescă la Mihai Vodă, a- 
pucendu-se să dee (jeciucla din roda pămentului, şi câte ună ortu de casă pe 
ană, şi de stogul de fână ună ortă, şi de pe oi şi de pe alte bucate alămă, 
şi să’i lase se*^edă pe locul acela. Deci Mihai Vodă pentru folosul săă aă pri
mită tocmela, şi i-aă lăsată; şi aă venită câţi-va Mîrzaci dintr’aceste două ne
muri, şi au făcută zapisă cu peceţile loră în mâna Domnului, şi ei aă rămasă 
e-ăşi pe locul acela. Şi luândă voe ca aceea, aă făcută şi mai multă îndrăenelă, 
că :iu cupi'insu locul până aprope de Brută pe de ceea parte, firă la şepte ani 
a domniei sele au trecută pin Moldova ună solă Leşescă anume Popilu, care 
au venită din ţera Leşescă la Hotină în ţjilele lui Abdi-Paşa, şi de acolo tre
cem! u prin Moldova aă mersă la împărăţie, şi ’l-aă trămisă Abdi-Paşa până 
la Stefăiiesci cu doue stegurî de Lipcani petrecendu-lă; eră Mihai Vodă n’aă tră- 
mesă înaintea lui nici ună-alaiă, ce numai pe Căminarul Alecsandru cu slu- 
gele sele. Pentru care lucru s’an mâniată solul, şi ispitindu-se se se jeluescă 
Pa,şii, eră Căminarul cu multe vorl)e dulci şi cu plecăciuni aă mângâiată pe 
solă, arătâiulu’i că n’au fostă lucru într’adinsu făcută ; ce alaiul au fostă o- 
ronduită să fie cândă a întră în Iaşi, eră la cârapă unde nu’lă vede nime nu 
era trebuitoră. Pentru care cuventu s’aă întorsu solul şi s’aă îmblânţjită; eră
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cândii aii sosiţii la Iaşi, scos’ail Mihaî Vodă unii alaiii mare, care nu se po- 
menesce să fie maî făcuţii altul solii, căci au trămisu Miliai Vodă pe frate-său 
şi pe alţi boieri, împreună cu Căminarul, în întimpinarea solului, şi aii rămaşii 
prea mulţămitu solul. După două ţjile ce aii şef^lutu la Iaşi, solul au purcesu, 
şi aii mersii şi Alecsandru Căminarul de ’l-aii petrecuta până la Galaţi; şi de 
acolo trecănda solul Dunărea, s’aa întorsa Alecsandru înapoi cu cărţi de mul- 
ţămită de la soia. Cânda aa sosita solul la Ţarigrada, s’aa templata bolă de 
ciumă, aa murită 17 omeni al sel. firă din trebile sele nici una n’aa ispră
vită, ce s’aa întorsa în deşerta trecenda eră prin Moldova, şi atuncea nime din 
boieri nu i-aa eşitu înainte pentru frica ciumei, ce numai conaccii ce’l purtaa 
conacul, firă in anul 7233, eră a domniei sele ala noule ana, templatus’aa aice 
în Iaşi furtună mare şi s’aa scornita foca, aruncendul’ia ventul din casă în casă, şi 
încependa -a arde biserica Iul sfântul Dimitrie, într’.una cesa aă făcută druma ar- 
^ănda tote casele ce eraa pe uliţa cea mare din a stînga, viinda asupra curţeî dom- 
nescl, cânda şi la biserica sfântului Nicolal au data focul şi în curţile domnesc!, 
şi aa arsa de s’aa topita până în pămenta tote casele Gospoda, şi âncă aa sărita 
focul şi în casele de pe laza. La care pote fiesce cine să socotescă ce furtu
nă aa fosta, de aa întinsa focul într’una ceasa până ’l-aa scosa din tîrga 
pe laza. Şi fiinda vreme de primăvară îndată s’aa apucata Mihal Vodă de aă 
făcuta casele de iznovă cum se văda, puinda Ispravnică pe Constantina Cos- 
taki vela Spătara; ără deplina nu le-aa făcuta scurtându’i vremea. Acesta domna 
multe lucruri noul aa scornita aice în ţeră; în domniea acesta aa scosa de- 
sătina îndoită pe toţi, care lucru alţi domni mal săraci de câta densul nu 
’l-aa făcuta; scos’aa şi crăşmărita câte cinci lei de pivniţă, şi multe strâmbătăţî 
se făceaa cu acesta crăşmărita, căci îl vindeaa şi mergeaa cumpărătorii şi pe la 
cel ce n’aveaă pivniţl, şi avenda o butie sau două de vina, luaa de la denşiî 
câtă le eraa volea, Scos’aa şi prisăcărita de prisacă' duol ung. într’una ana; şi 
cu prisăcăritu şi cu desătină aa stinsa stupii omeniloră. Scos’aa morărita de 
totă mora câte duol ung, care lucru n’aa fosta altă dată. Luat’ad ţigănărita 
care îia legase Nicolai Vodă cu blăstema de la Patriarhul Ierusalimului se nu’ia 
mal scotă, eră eia îia scotea în toţi anii; şi pe urmă scos’aa şi văcărită de 
vr’o două ori, care văcărită alţi domni de multă vreme nu’ia scosese. Şi cu 
atâţea bani ce aa strînsa din ţeră, datoriile sele n’aa plătită, că nu vrea să le 
plătdscă, ce numai se îndatorla, şi izvodul de datorie de pe masa Iul n’aa lipsită; 
eră din împrumutul ce lua prea putina aa plătită, că nu’l era draga a plăti; 
şi unde auţ^la să albă cine-va bani, în multe chipuri silla să’l iee de la mâna 
Iul, şi cu bine şi cu răa; şi cine ’l-aa slujita cu dreptate, altă nimică n’aa 
câştigată de la densul fără de câta prepusa şi necunoscere de slujbă, firă la 
aia unspreţjecele ana a domniei sele, (jica unii, precum avenda boierii din ţera 
Muntendscă nisce pricini cu domnul lora Nicolai Vodă, aa fugita unii dintr’- 
enşil şi aa venita la Moldova, între carii au fosta şi Nicolai Roseta vela Lo- 
gofăta, şi se’l fi îndemnata Mihal Vodă spi-e fugă ca s6 potă vătăma pre Ni- 
colal Vodă, domnul Muntenesca, pîrîndu’ia la Portă, că este cu strîmbătate a- 
supra ţârei Muntenescl, ca doră ’l-ar mazili împărăţia şi să dee domniea ţă- 
rel Muntenescl, Iul Mihal Vodă pre care o poftla de multă vreme, firă decă
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art sosită aceî boieri Munteni la Iaşi, i-aă pusu la mănăstirea Galata, şi ’n taină 
au vorbită cu dânşii, şi s’aă adeverită eî că ’l-oru face pre dinsul domnă şi 
’l-oră face de a câştiga mulţi bani. £ră Nicolaî Vodă decă au înţălesu de fuga 
boleriloră la Moldova, s’aă jăluită la împărăţie pe dânşii şi au trămisu Impâ- 
răţiea pe Hăsătu-Mebmetu Aga Capigi-başa cu fermanu la Mihai Vodă ca să 
iee pe boieri de la dânsul; eră elu le-au dată drumul şi n’aă vrută să’I 
dee. Eră Mihai Vodă tot-d’a-una sta la Portă ca să mazilescă pe domnul 
ţărel Muntenescl, giuruindă şi o somă mare de bani. Deci domnul Muntenescă 
avândă la Portă mulţi prieteni şi agiutoră, alesă pe Terzimanul celă mare a 
împărăţiei Grigorie Gbica nepotu seă, carii cu alţi prieteni şi cu boierii Porţei 
îlu agiutora şi’lu apăra de cele protivnice şi vătămătore, eră încă şi jalobele 
şi pîrele nu lipsiaă din âmbe părţile de la Portă, până i s’aă supărată şi 
Porţei de cărţile ce lua de la amândoi domnii, şi de jalobe ce veniau unul a- 
supra altuia. Deci şi Impărăţiea aă socotită de aă găsită chipă de potolită a- 
ceste zavistii ce eraă între dânşii de multă vreme, şi nu era altă leacă de pă- 
ciuire între dânşii, până nu va fi maziliea unuia, şi de n’oră mazili pre unul 
n’a remâne nici Porta nici domnii linisciţi; şi aşa aă socotită de aă mazilită 
pe Mihai Vodă, şi aă scornită se trămită pe Terzimanul celă mare a Impă- 

. răţiei Grigorie Gbica domnu la Moldova; măcară că Impărăţiea se supărase şi 
cu alte pricini mai de nainte vreme a lui Mihai Vodă, deră cea mai de pe urmă 
pricină acăsta aă fostă pricina boieriloră de mai susă scrişi. Şi aşa s’aă ma
zilită după 11 ani ce aă domnită cu multă pagubă ce făcuse pământeniloră şi 
străiniloră, ori creştini, ori păgâni, căci aă meşteşugită de aă luată banii loră 
cum Creştiniloră aşa şi Turciloră, şi nu i-aă plătită, şi nici o faptă bună în 
totă domniea lui n’aă făcută. Mulţi îlă blastămă până astă-^1, ără prea puţini 
îi mulţămescă; însă nici popiloră n’aă fostă cu milă. Deci Septemvrie 25 
într’o <;li Duminică sosit’aă la Iaşi fiiul lui Abdi-Paşa, Ali-beiă, cu fermană de 
mazilie, şi după 5 (^ile ’l-aă pornită cu totă casa sa şi cu toţii omenii sei de 
la Iaşi, şi ’l-aă dusă la împărăţie fără de nici o vătămare casei sale şi avu
ţiei sale. In ţţilele sale zidit’aă o biserică la Olăşeni unde era ispravnică pe 
biserică părintele Ezechiil Egumenul de Kopou, eră vornicei din tîrgă a- 
pucaă de pe la dugbenele jidoviloră din Iaşi laviţele şi scândurile, şi le luaă 
să trebuiască trebile acei biseiicl. Mihai Vodă mai multă dragoste avea spre 
Turcii Lazl neguţitori, şi ’i cinstia peste mâsură, câtă pre unul dintr’ânşii 
anume Hasan îlă făcuse acum şi Visternică, adecă ’l-aă pusă de aă chieltuită 
visteria nouă luni, dându’i lui răsurele Visteriei. Acum cine nu’i scia firea a- 
cestui domnă, era în mirare, cum şi pe Lăzi îi iubesce, şi pre Creştini îi fă
cea jărtvă Laziloră, dându’i platnici de plăteaă dobîndă peste dobîndă; ără pe 
urmă s’aă cunoscută pricina dragostei lui, că nu era pentru altă, ce ca să le 
mănânce banii, cum i-aă şi mâncată şi acelui Hăsană o somă de bani, şi al
tora ; şi din visteriea mai susă pomenită nimică n’aă câştigată că nu ’i-aă 
plătită ce aă cheltuită, şi decă n’aă vrută să mai cheltuescă Hăsană, luat’aă 
Mihai Vodă visteriea în sama lui, şi cheltuia cu mâna Nacului logofătă de 
visterie. Şi nici avea cămară, nici visterie, şi sulgeriile încă luasă în sama sa, 
şi câte oi rele avea le tăia, şi ce lua de la alţii nu plătia, şi stolnicii lui cu
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jacul tergulul ţineau culmea Iul, şi de la toţi boierii aii luată bani în datorie 
şi nu i-au plătită, şi toţi boierii îlu iirîse şi se sfătuiau se fugă toţi. Şi cu bunii 
semă de nu s’aru fi mazilită ară fi fugită boierii într’acele rlile; şi unde siinţia 
pe cineva că are bani îi arunca câte o pricină ca să’i iee banii. In chipă ca a- 
cesta s’aă arătată Mihai Vodă şi s’aă purtată în domniea a treieu. Totă în aceste 
ană s’aă templată ună lucru la Moldova, care fiindă lucru de mirată n’amă lipsită 
a nu’lă scrie ca se se afle în letopisiţă scrisă celoră următori: In (Jiua Pa- 
sciloră jidovii din Oniţeani, furat-aă ună copilă ca de cinci ani şi’l-aăpusă înrtu 
uă pivniţă a loră, şi acolo stringându-se toţi acei jidovi, cum singuri ei au 
mărturisită pe urmă la divană, şi aă adusă o albie cu apă caldă, şi aă spă
lată pe copilă, apoi i-aă legată cu o aţă mădularul, şi i-aă cusută şi şe^lutul 
cu aţă, apoi ’l-aă pusă golă- într’o putină, şi i-aă storsă sângele din tote vi
nele şi ’l-aă împunsă cu sula prin totă trupul lui, şi i-aă scosă ochii cu sula, 
şi pelea din frunte încă i-aă scos’o, cum s’aă văţlută cândă ’l-aă adusă pe 
copilă cu poronca lui Miliai Vodă, şi ’l-aă îngropată la sfântul Nicolal. Şi în 
putina ce aă storsă sângele, aă pusă puţintică apă, şi decă aă omorîtă copi
lul, ’l-aă scosă şi ’l-aă lepădată la câmpă cu mânele altui jidovă, căruia îi di- 
dese trei ug. aură pentru ostenela lui; şi învălindu’lă într’o pele de oîe, ’l-aă 
dusă într’o căruţă de ’l-aă lepădată la câmpă. fîră sângele ’l-aă împărţită, pu- 
indu’lă prin balerce şi ’l-aă trămisă la hahamul de Gracăă şi la hahamul de 
Dubăsară, şi o balercă aă îngropat’o într’acea pivniţă, i;licendă că este vişă- 
napă. £ră părinţii copilului având numai pe acelă copilă, âmblaă căutându’lă prin 
tîrgă din sâmbăta cea mare ce perise copilul, pe la tote casele, prepuindă se 
nu fi masă la vr’o casă seă se nu’lă fi furată vre-ună turcă să’lă ducă la Ben- 
deră, dupe obiceiul ce aveaă. Şi viindă şi întrebândă şi pre unul şi pre altul 
din pregiuraşi, şi neaflându’lă, îşi perduse nădejdea de a’Iă mai găsi; eră în 
lunea Pasciloră viindă nisce omeni la tîrgă, aflat’aă copilul lepădată la câmpă 
aprope de drumă, şi luându’lă, ’l-aă dusă la Oniţeani de ’l-aă aretată, şi ve- 
^ându’lă omenii ’l-aă cunoscută. Luândă şi părinţii lui veste şi veţjendu’lu, aă 
începută a plânge pentru mortea lui cea nevinovată; şi îndată vornicul de 0- 
niţeani, tatăl copilului, aă dată veste Lupului Sărdarului, carele fiindă aprope 
aă mersă de ’l-aă văţjută. Şi îndată toţi aă prepusă că este fapta jidoviloră, 
şi prinţlândă pre cei mai de frunte jidovi cn muierile loru i-aă şi închisă fă- 
cândă scire de totă povestea la domnie. Lră a doua ^i începândă Serdarul 
a’l bate şi a’i întreba, mai ânteiă pre celă ce ’l-aă lepădată la câmpă şi pe 
muierea celui cu casa unde se muncise, şi pe cei-alţi pe rondă bătându-i, nici 
unul într’acea ună-dată n’aă vrută să spuie; âră ală doile rondă ânteiă celă 
ce aă lepădată copilul aă spusă, ţjicendă că acestă faptă aă făcut’o doi din 
jidovi în casa Leibei jidovului; şi pre urmă i-aă dată lui trei ug. ca se’lă le
pede. Pe aceşti patru jidovi, i-aă trămisă Serdarul din poronca domnescă la 
Iaşi cu mezilă împreună cu muierile loră; âră decă aă venită la Iaşi i-aă în
chisă, şi noptea câte pe unul deosebită i-aă întrebată domnul; şi trei dintre 
dânşii aă spusă nesiliţi, eră Leiba celă cu casa totă au tăgăduită. A doua (li 
diminâţa făcut’aă divană şi aă chiămată pre toţi jidovii din Iaşi şi turcii, şi 
pre toţi boierii cu mare cu mică, şi i-aă întrebată aeve'; şi la divană totă a-
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cei trei aă spusu totii .povestea, aretâiidu cum i-aii scursii sângele, aretându 
şi cuţitele, sulele cu care împunsese pe copilu, şi isprăvise acea taină a lorii, 
cum (pliceau ei din poronca hahamului de Cracau; şi erăşi singuri aii spusii 
de ce trebă este sângele, (licendu că la nascerea copiiloru lorii, le ungii ochii 
copiilorii cu de acelu sânge, şi mai ungu şi pragurile uşilorii şi’lii pun ii în a- 
zimele lorii ce facii la serhătorile Pascilorii, şi ’l-aii în chipii de sfinţenie a- 
celu sânge. încă acelu Leibă daca aii veşlutu că totu tăgăduesce, aii (,lisu domnul că
tre toţi jidovii: vedeţi şi auţliţi ce mărturisescu acei ce făcuse acea faptă; eră 
jidovii au râspunsu: cum au făcuţii se’şi ia plata. Atuncea Mihai vodă nu i-au 
omorîtii cum li se cădeau loru; ci se iee hani de la denşii, i-au pusii la îuchi- 
sore, şi dede poroncă lui Panaite vel Armaşu, şi au făcută unu divanu mare 
lungă scola jidoviloru, şi au pusă pre cei trei jidovi mai susu pomeniţi goli pe 
divauă, şi puindă şi’o albie cu apă caldă, şi aducendă unu copilă mică a a- 
celui Leibă jidovă, tiindă şi ală lui copilă de cinci ani golă în albie, şi poron- 
cindă tătâne-seu se’lă spele, şi decă ’l-aă spălată, adus’aă sulele şi le-aă dată 
în mâna Leîbei silindu’lu se îngiuugbie pe copilul seă. Lră elă nevrendă se’lă 
giungbie, îlă bătea cu bicele înfricoşindu’lu cu morte ; eră elă striga pe Buluc- 
başa Gbeorgbie de pe divanu şi şoptia la ureche, şi Gheorgbie mergea la Panaite 
armaşul de’i spunea erăşi cu şoptă cele ce şlicea jidovul, care semne areta 
giuruitele căte pungi de bani giuruiaă jidovii; şi pe semne neplinindu suma 
pungiloră, erăşi de isnovă aduceau sulele şi le dau Leibei, şi silindu’lă cu bă- 
tae grosnică ca să’şi giungbie copilul; eră elă nevrendă erăşi cbiăma pe Buluc- 
başa de’i şoptia la ureche, şi Baş-Bulucbaşa, erăşi mergea de areta Armaşu- 
luî. Şi acestă şoptă aă purtat’o mai totă ţjioa; eră tergul era totă strinsă la 
privelă; eră decă au plinită câtă cerea domnul aprope de seră, i-aă scosă de 

‘acolo şi i-au închisă ca se dee banii. £ră până a plini ei acei bani, aă tre
cută multe (jile, până au sosită şi trămisul jidoviloră din Iaşi la Ţarigradă, 
de aă dată veste lui .Rafail jidovul Bazagembaşii Vezirului. Şi de aice s’aă 
cunoscută că lucrul era adevărată; şi ei fiindu vinovaţi aă alergată la densul, 
ca se’i ajutorcscă de la Portă, şi aă adusă fermană scriindu la Mihai Vodă, 
poroncindu se slob6ţ,lă pre jidovi. Şi atunce i-aă lăsată foră de bani, numai 
câtăaă dată lui Panaiti Armaşul, şi doftorului Caragia, şi lui lordaki vel Pos- 
telnică, şi s’au întorsă la casele loră. Nu s’aă lăsată cu atâta jîcT8Vii, ce ţli- 
ceaă că le-aă luată multe lucriu'i din casele loră, pentru care lucruri trămis- 
aă acelă Bazagembaşa pe Sara-Mebmetă Aga, Vezir-Agasi, cu fermană şi le-aă 
scosă pagubele de la Serdarul şi de la alţii ce arataă ei. Şi acestă silinţă a 
lui Rafail nu era pentru altă foră de câtă că nu se priimise Mihai Vodă 
rugăminţei lui mai’nainte, poftindu’lă să se facă a nu vedea şi să slobodă 
pre jidovi, ce aă scrisă la Portă pîrîndă pre nemul jidovescă, ca să’i păgu- 
bescă de bani. Căci cu unu-spre-ţlece ani mai’nainte, în ^lilele lui Aii Paşa Ve
zirului, făcuse jidovii de Ţarigradă ună lucru ca acesta cu ună copilă Turcă, şi 
Vezirul aă fostă spenţlurată trei jidovi, şi atuncea giuruise jidovii Vezirului să 
aibă a da împărăţiei 1000 de pungi de bani, cândă s’oră mai găsi cu faptă ca 
acesta în totă stăpânirea împărăţiei. Acestea aă sosită lui Mihai Vodă ărăşi 
pentru lăcomie, că s’aă aflată cu inima mai ferbinte spre lăcomia baniloră.
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ce aii mijlociţii s6 iee de la jidovi, de câtu spre dreptate nefăţiarnică ce i se 
cădea să facă şi dragostea asupra legii şi a lui Dumneţjeu, şi pentru căci nu 
socotia mal nainte sfârşitul lucrului de care se apuca. Drepţii aceea după pu
ţină vreme ’i-au sosită şi lui mazilia.

CAP. XXL
Domniea luT Grigorie Vodă Ghica.

Acestă domnu vrednică de vecinica pomenire, au venită cu domniea ţăreî 
Moldovei la anul 7235, şi domniea lui precum au luato, şi cum aă domnită, 
pre largă vomă arăta la istoria lui mal nainte, arătândă ânteiă curgerea nă- 
mulul săă, moşii stremoşii lui cine aă fostă. De pe tată se trage din Ghe- 
orgie Ghica Vodă, care ’i-aă fostă stremoşă, şi aă fostă domnă ânteiă 
în ţăra Moldovei, şi în ţera Romănăscă, la ţlilele lui Sultană Mehmetă' Impă- 
rată, la anul de la zidirea lume! 7165; ce precum'aă domnită aice în Moldova 
Ghica Vodă bătrânul şi ce templări aă avută, scrie pre largă înapoi la rondul 
săă; ără domniea ce aă domnită în ţăra Muntenescă Ghica Vodă, şi pe urmă 
şi fiiul săă Grigore Vodă cu a doua domnie, încă nu le-amă trecută a nu le 
scrie,, ce după cum amă aflată istoriile lui scrise la leatopiseţul ţărei Românesc!, 
pre largă s’aă scrisă şi aice. Că la anul 7168, după trei ani ce au domnită 
Ghica Vodă bătrânul în ţera Moldovei, înţelegendă Impărăţiea de. risipa ţerei 
Românesci, ce se risipise din nebunia şi hainiea lui Mihai Vodă, ce fusese la 
acea vreme domnă*acolo, aă făcută domnă ţerei pre Ghica Vodă; mutându’lă- 
de aice din Moldova ca pe ună omă bătrână pentru aşeţjarea acel ţări. Şi aă 
poroncită Impărăţiea lui Calga Sultană, ce era la acea vreme Calga, să ea pe 
Ghica Vodă să’lă ducă la scaunul ţărei Muntenesc!; şi după răsboiul şi isbânda, 
ce aă făcută Ghica Vodă cu Tătarii de aă bătută pe Constantină Vodă; luân- 
duTu Sultanul din poronca împărăţiei, ’l-aă dusă în ţera Muntenescă, şi acolo 
foră de nici ună răsboiă cu Mihnea Vodă ’l-aă aşeţjată la scaună, fugindă 
Mihnetu Votlă din Tîrgovisce, şi simţindu-se în faptele săle, cele mai multă de câtă 
păgânesci, s’aă dusă pe furişă la Racoţi în Ardelă, unde şi sufletul curândă 
’şl-aă borîtă în prăpăstiile iadului, ş’aă perită pomenirea lui cu sunetă. Aşa 
spună că ’l-aă otrăvită Racoţi. Gheorghie Ghica mergendă în scaunul ţărei Mun- 
tenescl, aşa scrie letopiseţul ţărei Muntenesc!, precum pre toţi îi chiăma cu blân
deţe să vie pe la casele loră, şi tutm’oră s’aă arătată cu bine, nevoindu-se ca să în- 
drepteije ţera din sfărmăturile ce o sfărâmase oştile Turcescl şi Tătăresc!, pentru 
nebuniile Munteniloră, şi fiindă vremea haraciulul să se dee la împărăţie, aă făcută 
ronduălă să se stringă. Dără Constantină Vodă, ără n’aă lăsată ţăra să se odihnăscă 
în pace: ce ’i-aă făcută nevoi, că vă^endă pre Racoţi bătută de Turci şi rănită la 
Oradia, şi de acolo ’l-aă dusă mortă la Patacă cetatea lui, neavăndă încotro 
face cu câte oşti avea, strinse cu bani, aă venită ără în ţăra Românăscă, şi 
aă gonită pre Ghica Vodă la Giui-giu, vrendă să fie domnă. Inţălegendă dără
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Impărăţiea aii trămisu Turci şi Tătari cu Ghica Vodă, şi ’l-aii gonitu, şi s’au 
dusu în ţera Căzăcescă, că în ţera Ungurescă n’avea locti, precumu s’au scrisu 
înapoi mai pre largii pentru densul, în câte s’au ispitită elu, şi la ce au ră
masă. Deci mergendă Ghica Vodă eră la scaună, şi fiindă acele tulburări de 
Constantină Vodă, şi ţera stricată, cum aţi au^Jită, n’aă putută se strîngă ha- 
raciul, ca să’lă trămiţă după obiceiă laBairamă; şi măniindu-se Imperăţiea ’l-aă 
mazilită fiindă şi bătrână, şi aă dată domniea fiiului săă lui Grigorie Vodă. 
Pre acea vreme multe răsmiriţi fiindă, s’aă făcută fomete mare în ţăra Ro- 
mânăscă, pentru că se mâniese Dumneţ^eă pre Munteni pentru atâte nebunii 
şi morţi ce făcuse; aă trămesă şi ciumă de muriaă forte răă. Pre vremea ce 
luase Gara Mustafa Paşa pre Ghica Vodă cu mazilie din Bucuresci, Şerbană 
Logofătu feciorul lui Constantină Postelnicul Cantacuzino, fiindă mai viclănă 
de câtă alţi fraţi, aă gătită ună cală forte frumosă, şi ’l-aă dăruită Paşii des
pre densul, şi ’l-aă rugată să’l fie slugă, şi să’lă aibă în gândul lui neuitată- 
Deci Paşa priimindă calul cu dragoste, i s’aă făgăduită că va ţine minte, şi 
adevărată aă fostă, că mai pre urmă ’i-aă făcută multă bine, precum mai na- 
inte arată, până şi la domnie ’l-aă rădicată. Intr’acestă vreme Aii Paşa cu 
alţi Turci şi Tătari aă mersă la O radia de aă bătută 40 de ^ile, şi s’aă luată 
totă nemeşugul Ardălului, şi s’aă dusă la Aii Paşa cu Apafi-Mihai, de ’l-aă 
pusă Craiă Ardeiului; îmbrăcându’lă cu caftană, şi dându’i şi stegă de domnie 
după obiceiă, s’aă întorsă la Ardelă la scaună.

Aice vroimă să arătămă pentru domnia ânteia a lui Grigorie Vodă în ţăra 
Românescă, la anul de la zidirea lumei 7169. Viindă Grigorie Vodă domnă în 
ţera Românescă în urma tătâne-săă, aă găsită ţăra stricată de atâte răutăţi, 
ce’I veniaă asupră din nebuniile Munteniloră, şi din rea chivernisăla domniloră; 
Constantină Vodă o pui'tase răă, Mihne Vodă şi mai răă, şi remăsese dato
rie multă de la Mihnea Vodă. Ce se mira ce se facă, baraciul Impărătescă 
să’lă dea, aă datorie să plătăscă^ că’i eraă tote împrotivă. Dără după noură, 
vine şi senină ; după fomete şi ciuma ce era, aă dată Dumneţjeă pace şi 
bilşugă şi sănătate, că s’aă făcuta grîul, malaiul, şi vinul, şi alte bucate, 
cu care îşi rădicară săracii nevoile. Şi aşa pin cetă cărmuia norodul bine, 
şi era judecătoră dreptă domnul, şi milostivă, şi gingaşă întru tote lucru
rile lui, şi nemăreţă. Intru acestă vreme Kemeni lanoşă din ţera Ungu
rescă de susă, strângendă oştile stăpâne-săă lui Racoţi cele risipite, şi 
fără de stăpână, luândă'agiutoră de la Nemţă cu vorbă ca acesta, de va putea 
supune Ardălul, să se închine Nemţiloră, şi s’aă pornită spre Ardălă. Apafi-Mibai 
cu Ardelenii acesta auijindă, aă trăraisă la Turci de le-aă dată scire şi aă 
cerşută agiutoră asupra lui Kemeni lanăşă, şi i-aă dată pe Cuciucă Mehmetă 
Paşa cu câtă-va sumă de Turci, şi aă poroncită lui Grigorie Vodă să trămiţă 
oste întru agiutoră. Şi aă trămisă oste cu Odivoianul; aşijderea din Moldova 
aă trămisă oste. Deci fiindă la Săghişora Turcii şi Ungurii, Kemeni lanoşă aă 
venită la ună sată ce era aprope de cetate, şi aă conăcită acolo cu oştea lui; 
şi eraă cuvinte între denşii a doua să lovescă pre Turci. Deră prinţjendă 
Turcii veste din iscodele ce aveaă în tabăra lui Kemeni lanoşă, cum şedeaă 
foră de grijă, n’aă asceptată până a doua (ji, ce într’acea i^i i-aă lovită fără de
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veste în vremea prân^Jnluî, şeţlându Kemeni lanoşii la masă, şi fiindu oştile 
risipite pre la otace; şi cum vă(^u pre Turcî, împresurandu’i, apucă Kemeni 
lanoşii de încăleca; şi grăbindu’lu nu maî avea încotro mai face, ce dede peste 
unu heleşteu înghiăţatu să trăcă, şi lunecendu-se calul au căţ^utu cu densul 
giosu, Turcii încă llii împresurară şi’lu tăiară; aşijdere şi pre oşti le împrăsci- 
ară în tote părţile. Deci dăcă aii trecută doi ani a lui Grigorie Vodă, făcut-au 
Sultană Mehmetă gătire de oste, şi aă trămisă pe Kiupruliul Veziră cu oşti 
asupra ţărei Unguresci din susă, ca să o supue, neavăndă stăpână pe nimene, de 
vreme că Racoţi care o stăpânise perise. Kemeni lanoşă care căzuse în urma luj 
Racoţi încă aă dată sfîrşită, cum aţi auţ^ită, şi aă poroncită la Grigorie Vodă din 
ţăra Muntenăscă, şi Dabijei Vodă din ţăra Moldovei, de aă mersă şi ei cu oşti până 
in Ardelă împreună cu Tătarii. Pe Apafi Craiul încă ’l-aă chiămată Vezirul, şi s’aă 
împreunată cu Turcii. Atunce aă luată Uivarul cetatea, şi Gangoţul, şi alte locuri, 
şi în anul acela s’aă întorsu cu pace la ţările loră. Acolo în oştea lui Grigorie 
Vodă s’aă făcută nisce amestecături, adecă Şerbană Logofătul feciorul lui Con
stantină Postelnicul Cantacuzino, şi alţi fraţi a lui ce eraă acolo, cu Mareşă Cre- 
ţulescul, să fi umblată între Căpitani, şi între slujitori, îndemnându-i să mergă 
să pîrăscă pre Grigorie Vodă la Vezirul de făcătoră de răă, de haină, şi de 
altele, şi pe urmă să ceră domnă pre Şerbană Vodă Logofătul, care vorbă pur- 
tându-se din omă în omă aă agiunsă la domnă. Deci au^indă domnul, se pă- 
zia în taină până ’şi-aă luată (jioa bună de la Vezirul, şi după ce aă purcesă 
apropiindu-se de ţără, la ună locă conăcindă pentru odihnă, aă poroncită lui 
Gheorghieşă Moldovanul, ce era vătavă de Aproiji, să aducă pre acei boieri ce 
făcuse vicleşugă, şi aducendu’i înaintea lui i-aă mustrată pentru căci facă aşa 
de aă vrută să’lă viclenescă; Ce răă le-aă făcută, aă nu i-aă boierită, şi i-aă 
miluită cu mile mari, care anume le spunea? Lră Mareşă fiindă mai cuven- 
tăreţă, şi mai îndrăsneţă, aă răspunsă că nu suntă vinovaţi cu nemică. Gri
gorie Vodă aă scosă dovadnici de faţă Căpitanii cu carii vorbise ei, între care 
era şi Alecsandru feciorul lui Gheorghie Banul, şi începu a mărturisi cum că el 
le ţlise să mărgă să pîrescă la Vezirul şi să puie pe Şerbană Logofătul domnă. 
firă Mareşă aă răspunsă: «Domne, acestă Alecsandru în ţjilele Mihnei Vodă, 
fiindă Postelnică mare, mulţi boieri s’aă omorîtă pe gura lui, nefiindă vinovaţi 
cu nemică: Acmu eră s’aă apucată de aceea. Ce de’lă vei asculta măria ta, 
fă cu noi ce vei vi'ea, şi va da semă înaintea lui Dumneţjeă; eră noi nu sun- 
temă vinovaţi.» Şi dintru acelă căsă i-aă dată Grigorie- Vodă în sema vătavu- 
lui de Aprobi, şi cu alţi slujitori, de i-aă dusă totă în pa^lă până fa scaunul 
săă. Lungă aceste şi din ţeră venise pîră de la Stroe Vornicul, şi de la Dimi- 
traşcu Visternicul Cantacuzino carii aă fostă lăsaţi Caimacami, pîrindă pe Con
stantină Postelnicul Cantacuzino, că âmblă pre marginea Turcescă omenii lui 
hulindă numele domnului de rău, şi de haină, şi pe omenii ţerei îi smintesce, 
de nu’î lasă să’şi dea dăjdiile împărătesei, şi cum se laudă cum că elă aă 
popită pe Grigorie Vodă, şi erăşi elă îlă va despopi. Deci aceste două pricini, 
una din tabără şi alta din ţără înţelegendu-se, aţîţară pre Grigorie Vodă cu 
mare mânie asupra casei lui Constantină Postelnicul; şi după ce aă intrată 
în ţără, înţelegendă Constantină Postelnicul de venirea domnului, şi de oprăla
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feciorilorii s6î, aii alergată înainte către Craiova să se împreune cu domnul, şi 
’l-aă priimitu de s’aii împreunată; deră i-aă arătată ună chipă forte posomorită, 
şi vorbindă camă alăture cu calea i-aă ponăsluită pentru feciorii lui că suntă răi 
şi vicleni, arătându-i vicleşugul ce aă vrută să facă, ispitindu-se să rădice pre 
Şerbană domnă. Aceste auţ^indu Constantină Postelnicul tăgăduia, (Jicândă: «nu 
va fi aşa, deră va fi pîră mincinosă să nu le cre(^i măria ta.» Şi cu atâta aă e- 
şită afară, firă Grigorie Vodă mergendă la scaună, pre cei-alţi boieri i-aă slo- 
boţlită, eră pre Şerbană ’l-aă însemnată la naşă de o parte, pentru că se mu
mia să fie domnă, ără pe tată-săă Constantină Postelnicul aă trămisă ună 
Căpitanii cu dorobanţi şi ’l-aă luată noptea şi ’l-aă dusă la mănăstirea Sna- 
govului. Acolo aă poroncită de ’l-aă cumunicată, şi ’l-aă omorîtă; şi cu voea 
domnului luându’lă giupânesa şi feciorii lui ’l-aă rădicată de acolo şi ’l-aă dusă 
la Mărgineni de ’l-aă îngropată.

Cândă aă fostă la ală doile ană după acesta, erăşi aă venită poroncă 
lui Grigorie Vodă şi Dabijei Vodă că să mergă la oste ără spre Buda; 
şi aă purcesă de s’a dusă după poroncă. Şi mergendă la Slide Huseină 
Paşa de la Buda, împreună cu Paşa aă mersă la Leva cetate, de aă bă- 
tufo; deră nemică nu’î puteaă strica, fiindă Tătarii acolo cu ună Sul
tană. Bră Vezirul Kiupruliul era la altă cetate ce’i ţ^ică Singothardă; deci acolo 
veniră o semă de oşti Nemţesci cu Generalul Montecuculi; ără la Leva unde 
era Huseină Paşa cu domnii şi cu o sămă de Tătari, venit-aă alte oşti cu 
Generalul Jujuza, şi într’o ţ^i s’aă bătută amândouă răsboiele, la care aă bi
ruită Creştinii pre Turci, şi s’aă întorsă înapoi, după ’ ce fm’ă Turcii biruiţi 
precum aţi au^tă. Temendu-se Vezirul de împăratul să nu’i facă vr’ună răă, 
aă stătută la mi^ilocă Panaitaki, care era pre acea vreme dragomană Im- 
părătcscă, şi aă făcută pace între amenduoi împăraţii în 20 ani. In răsboiul 
ce făcuse la Leva, vrendă Grigorie Vodă să’şi arăte vitejia, şi năvălindă a- 
supra Nemţiloră din contro eraă oştile lui, măcară că pre o rotă de Nemţi 
o aă stricată de totu, ără biruinţa totă aă fostă a Nemţiloră; şi mulţi 
boieri şi slujitori aă perita, că se întâmplase şi o tină în fuga loră, şi pe mai 
mulţi în tina aceea i-aă împuşcată Nemţii. Deci săvîrşindu-se aşa răsboiul, 
domnii amândai de frica Vezirului n’aă cutezată se mărgă la dânsul, căci îi 
bătuse Nemţii; ce aă venită cineşi la ţăra lui; şi este obiceiă la Turci fora 
fermană să nu se ducă nime nicăire. Capi-Kihaia lui îi scria să mărgă la 
Vezirul că pe urmă va fi răă; însă Dabija Vodă avândă Capi-Kihaia pe Ki- 
riţă Draconă Rusetu care aă agiunsă şi domnă mal pe urmă, numindu’lă An
tonie Vodă, şi scriindu’i să mărgă, apucânduse pe capul lui că ce răă îi 'va 
fi să fie în sufletul lui, aşa auţjindă Dabija Vodă aă mersă la Vezirul, şi 
mustrându-lă oreşce ărăşi i-aă dată domniea la Moldova. Eră Grigorie Vodă 
nici câtă aă cutezată să mărgă, că’i eraă boierii vicleni, şi unii carii eraă fu
giţi la Rusciucu, şi cei de lungă dânsul îlă spăriaă că voră să vie să ’lă iee 
să’I tae capul, şi alte minciuni de aceste purtândă. Deci s’aă rădicată Gri
gorie Vodă şi s’aă dusă în ţăra Nemţăscă, de aă şeţjută acolo câtă-va vreme. 
După ce aă pribegită Grigorie Vodă, boierii ţărei ce eraă pe acea vreme, s’aă 
strinsă cu toţii şi s’aă dusă la Ţarigi’adă ca să’şi cără domnă; deci pre cale
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mergendu socotise de le va da îndămână, se puie domnii pe Dimitraşcu Bozo- 
lanul de la Căpăţinescl; deră agiungendu au găsitu pe Eadul Vodă, feciorul 
lui Leonii Vodă orânduiţii de la Turci să’lu facă domnii. Ve^lendu boierii aşa, 
n’aii mai cutezată s6 ţ^că de altul, temendu-se că nu voru putea isprăvi, şi 
v%fi mai râu pe urmă; s’au lipită lungă Radul Vodă, căci şi elă trăgea pe 
boieri cu cuvinte blânde s6 nu facă vre o tulburare, şi aşa s’aă aşe(lată între 
dânşii, şi au dată Turcii domniea Radului Vodă.

Dbci după patru ani ce aă domnită Radul Vodă şi după alţi trei ani ce aă dom- 
nit-aă Antonie Vodă în urma Radului Vodă, totă acolo în ţera Muntenescă, la care 
domni multe amestecături fâceau Postelnicescii, asupra domniloră şi cu alţi boieri' 
învrăjbindu-se, venit’aă poroncă de la împărăţie să mergă Antonie Vodă domnul 
ţârei Muntenesc! la Portă la alu treile ană, la sărutarea polei împăratului, după 
cum făcuse Turcii obiceiă. La Ţarigradă încă sosise Grigorie Vodă din pribegiea 
lui de la Veneţia, ertându’lă Impărăţiea prin mi(ilîlocul lui Panaitaki Terzimanul. 
Aceste auţ^indă domnul şi boierii, măcară că mergeaă la Portă neavendu în altă 
chipă să facă, eră eraă îngrijiţi. Şi aă trămisă înainte pe Constantină Postelnicul 
Cantacuzino, şi pe Gbeorghie Vornicul, să cerce Porţile să ve^ă ce voră afla; 
eră domnul şi boierii se gătiseră şi purceseră, şi aă lăsată Caimacamă la 
scaunu pre Creţulescu; ără pe Banul Ghergbe, flindă boieră bătrână, n’aă vrută 
să’lă puie Caimacană, nici ’l-aă socotită întru ceva; de care lucru forte s’aă 
scârbită, unde nu’i dedese nici o cinste. Deci dintre boierii cei obidiţi: Nea- 
goe Săcuianul cu nasul tăiată, şi alţii aă fugită de acolo din ţera Muntenescă, 
şi s’aă dusă la Portă, şi lipindu-se lungă Panaitaki, pîrît’aă pe Potelnicesci
că facă multe nedreptăţi între boieri, şi între săraci; de vreme că şi nasul
lui Neagoe Săcuianul îlă tăiase Antonie Vodă totă prin pîrile Postelnisesciloră; 
şi alţii mulţi boieri, multe şi mari strimbătăţi aă avută despre dânşii. Deci 
după ce aă agiunsă Antonie Vodă la Dunăre, i-aă tâmpinată Constantină 
Postelnicul întorcându-se de la Tarigradu; şi întrebându’lă ce aă pricepută la 
Portă, elă aă (jisu răă, că nu le va fi pe voea ce au gândită, şi aă spusă 
de Grigorie Vodă tote poveştile. Rră Şerbană Spătarul frate-săă aă ţjisă, că 
va face podă de pungi de la seraiul Muntenescă, până la Vezirul, şi totă îi
va fi pe voie. Aă ijisu Constantină Postelnicul: «Mergeţi dără acolo şi veţi
vedea». La Dunăre au socotită să nu lase în părere de răă pe Ghergbe Bălănul 
ce nu’lă pusăsb Caimacamă, şi de acolo i-aă scrisă o carte Antonie Vodă 
rănduindu’ia şi pe dânsul purtătoră de grijă împreună cu Radul Logofătul 
Creţulescul, în ce voră fi trebile ţârei. Şi mergândă Antonie Vodă cu boierii 
la Udriă, acolo agiungândă cercaă Mareşă Banul, şi Şerbană Spătarul cu ai loră, 
să puie pe Gbeorghie Vornicul domnu, şi să lipsăscă Antonie Vodă, ţjicându că 
este bătrână şi slabă, şi trebuie să fie mai tare să potă sluji împărăţiei la 
oste, că făceau Turcii gătire de oste asupra Leşiloră. Vezirul aă ţjisă: «decă 
le trebuie omu mal tare, le voiu da eu domnă cu mână de feră». Inţălegâudă 
boieru acesta se lăsară de socotela cea d’âutâiă, şi cereaă eră pe Antonie Vodă; 
şl le fagaduira Turcii în faţă să fie, şi le-au ţlisu să se gătescă în cutare ^i 
se vie se îmbrace caftanu; deră pe altă parte trămiseră Vezirul la Grigorie 
Vodă de ’l-au adusă de la Ţarigradă, şi ei nu sciau nemică. Decă s’aă apro-
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piatu Grigorie Vodă de Udriu, şi aflându Turcii, au trămisu de ’l-au chiă- 
matu pe Antonie Vodă, să mergă cu toţi boierii să îmbrace caftanu; şi aii 
mersu toţi. firă Şerbanu Spătarul, fiindu conăcitu la Caracaci, s’aii făcutu 
că ’î este rău, şi zăcea lăngă focu; şi au trămisu elu pe Ghinea Comisul să 
vă(^ă ce voru să facă la Portă. Deci mergendu Antonie Vodă cu boierii la 
Vezirul, asceptându caftanu, începură a’i întreba care este Mareşu Banul. Elii 
au răspunsă: eu suntu. la-lu; ^ise el; şi ’lu luară. Care este Georgie Vorni
cul; pişe: eu suntu. îl luară şi pe densul. Care este Şerbanu? piseră: nu 
este aice. Care este Mihai Postelnicul? Fiindu de faţă, ără îlu luară. Care 
este cutare, cutare, şi ’i luară pe toţi pe rându, şi au remasu Antonie Vodă 
singură cu ceilalţi boieri, şi ’i giise domnului: «împăratul te-au mazilită.» Şi întor- 
cendu-se către cei-alţi boieri ce nu eraă de orda Postelnicesciloră, Ivaşco Stol
nicul, Hriza Visternicul, Radul Ştirbei, şi alţii carii erau acolo, le-aă (Jisă: 
«voă v’aă dată împăratul altă domnă, pre Grigorie Vodă; păsaţi la densul.» 
Deci eşindă boierii de acolo încălecară, şi eşiră înainte lungă Udriă, că era 
aprope, şi veniră cu densul în Udriă. Eră Şerbanu Spătarul fiindă totă mai 
viclenă de câtă alţii, aă scăpată, măcaru că au trămisu să’Iă prindă dără n’au 
putută, că îndată ce aă eşită Ghine Comisul cândă întreba pe rondă Vezirul 
i-au dată de scire, şi aă fugită încotro aă putută scăpa. Grigorie Vodă în
dată au scrisă cărţi la Banul Gberghe Băleanul să scie că este domnă, şi să 
prinţjă pre Radul Logofătul Creţulescul, şi pre fraţii lui Şerbanu Spătarul, 
ce eraă la Bucurescî; care viindu’i cărţi noptea au trămisă de aă strînsă luz- 
başii şi Căpitănii de slujitori, şi pre boierii cari se tămplase acolo, Radul 
Năsturelă şi alţii, şi strâugendu’i aă trămisă pe Năsturelu cu slujitori la Con
stantină Postelnicul, şi la Matei Aga, şi la lordaM de au ocolită casele loră, 
şi i-aă chiămată la curte. Eră pre alţii au trămisă lă Creţulescul de ’l-au 
chiămată şi pe elu la curte. Carii întrebândă ce este, le spuneau că poroncă 
domnescă este; şi strângenduse toţi la curte, unde eraă banul Gberghe şi slu
jitori mulţi, şi luminări aprinse, decă veniră boierii, şeţlură. Atunce se sculă 
Banul şi ^ise: «Boieri fraţiloră, sănătate de la măria sea Grigorie Vodă, 
că ’l-aă miluită Dumnedeă şi împăratul cudomniea. Etă cartea.» Şi cetindu-o 
mulţămiaă lui Dumneijeă; însă acolo între glote fugi lordaki, şi vru să fugă 
şi Matei Aga. Deră îi prinse veste şi’lu întorseră, ţjicendu’i Banul Gberghe: 
«Matei căci faci copilăresce, de nu şeţji; deră domnul căci poruncesce să 
fiţi la oprălă, nu că vrea să vă omore, ce numa până va veni şi măria sea. 
Deci bună este Dumneţleu, că vă va erta.» Alţi boieri 24 ce erau închişi de 
Creţulescul şi în obeze, pentru năpăştile ce le făceaă că suntă vicleni, ce îndată 
poroncindu banul Gberghe le-aă tăiată obezile, şi i-au slobo(jitu. Ce fiesce care îşi 
lua obeile şi le ducea înaintea Creţulescului, (jicendu’i să şi le punie în gîtă, şi 
le lepăda giosu. Deci pe boierii ce poruncise Grigorie Vodă Banului Gherghe să’i 
prinţjă, i-aă pusă în pa(,lâ, până au venită a doua poroncă de la Grigorie Vodă de 
i-aă închisă în turnă. Boierii ţărei necăjiţi, carii cum auţliau, încălecau şi se duceau 
la Grigorie Vodă la Udriă. Eră bietul Ilie Armaşul, auijindu mai înainte că vrea 
să’lă închiţjă Creţulescul, aă fugită în ţera Ungurescă să scape: ce ânteiu i-aă 
prinsă o slugă a lui, şi ducendu’lă la Creţulescul, îndată aă pusă de i-aă tăiată
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capal. Pe urmă, prin(^6ndii PlăeşiiI în munte şi pre Ilie, şi ducându’lii până la 
o crăcîmă lângă BucurescI legatu, etă veste în totă ţ4ra că este Grigorie Vodă 
domnu; care auţ^indu Ilie au începută a sudui pre plăiaşi, de ’l-au deslegatu, 
şi i-au legatu elu pe denşii şi le-au datu bătăi până la morte, şi i-au dusu 
legaţi până în Bucuresci. Stroe Vornicul, pe care îlu călugărise Antonie Vodă 
la mănăstirea Snagovului, din pricina Postelnicesciloru, puindu’i năpaste că elu 
au fostu pricina morţii lui Constantină Postelnicul tatălui loră, cândă ’l-au 
omorîtă Grigorie Vodă, văţ^ândă atâte tulburări în ţăra Românescă ce fâceaă 
Postelnicescil cu ai loră, cu unu felă de meşteşugă aă trecută şi elă în ţera 
Ungurăscă; şi acolo cum aă auţjită de Grigorie Vodă, îndată s’aă dusă tocma 
la Udriă la Grigorie Vodă, spuindu’şi tote patimde şi nevoile ce aă trasă. Şi 
nu numai jalobele lui Stroe Vornicului, ci şi de la alţii, de la toţi boierii, 
câtă se umplusese urechile lui Grigorie Vodă de jalobe pe Postelnicesci, mi- 
rându-se de nebuniile ee aă făcută. Câteva priciul aă fostă de aă căzută Pos
telnicescil, în mâna lui Grigorie Vodă; una că Grigorie Vodă cândă aă scrisă 
la Kiupruliul Veziră, de aă cerută ertăciune, forte rSă i-aă părută Vezirului, 
precum că ei ’l-aă înşelată de aă fugită într’alte ţări, de subt mila împăra
tului; a doua se învrăjbise cu Panaitaki Terzimanul, căruia i se trecea cuvân
tul la Vezirul; a treea că mestecase şi pre boierii ţărei cu multe feluri de 
rele, dintru care fugindă unii la Portă, mari jalobe făceaă la Turci prin Pana
itaki, care era vrăjmaşă mare, că şi cândă era Antonie Vodă la Udriă ne
mazilită, încă unii din Căpitani şi din slujitori, îndemnaţi de Postelnicesci 
umblaă pre uliţi, strigândă şi suduindu pe Panaitaki de muiere şi de copii. Şi 
aceste au(jindă Panaitaki, mai răă s’aă mâniată. Aceste pricini aă fostă de aă 
că(^ută Cantacuzinescii în mânele lui Grigorie Vodă; eră în cea de pe urmă 
putemă să (jicemă că din păcatele loră i-aă dată Dumneţjeu pre mâna lui 
Grigorie Vodă.

In anul 7180, trecendă Grigorie Vodă de la Udriă cu toţi boierii aă ve
nită în scaună la Bucuresci Martă 20, aducendă cu densul şi pe boierii 
cei închişi de Turci, pe carii i-aă dată în mâna lui Turcii puşi în obe(,le: Ma- 
reşă Banul, Radul Creţulescul Logofătul, Gheorghie Vornicul, Gheţă Clucerul, 
Mihal Postelnicul, Stoian Comisul, Vasile Căpitană şi alţi Căpitani. Şi după 
ce i-aă adusă, i-aă închisă în turnul de pe porta domnescă; ce n’aă trecută . 
multă vreme, şi pre acei doi Căpitani le-aă tăiată capetele d’inaintea porţii, 
pentru căci suduise pe Panaitaki, şl elă aă îndemnată şi pre Grigorie de i-aă 
tăiată; ără pe Gheorghie Vornicul, şi pe Gheţă Clucerul, şi Stoica Logofătul Liu- 
descul, i-aă trămisă la Ocna. Ură alţii erau închişi în Bucuresci; şi în câteva 
ronduri i-aă scosă la divană de ’i judecaă şi ’i pedepsiaă de stricarea ţărei, şi 
pentru că aă făcută datorie multă la Turci la o mie de pungi; şi le ţ^icea Gri
gorie Vodă, că cândă s’aă dusă din ţeră în ţera Ungurescă, datorii-numai cinci- 
^leci pungi aă lăsată, ără acum găsesce o mie; şi dăjdi aă scosă multe, spuiudu-le 
anume, şi întrebându’i ce aă făcută banii de n’aă plătită datoriile; şi multe de 
aceste ţjicându-le, ără îi băgaă la închlsore, poroncindă să plătăscă de la casele 
loră acea datorie ce aă făcută ei, şi aă dată dintr’ensa cu bătăi pe talpe şi 
cu legături. Ce în ţjilele acestui domnă măcară că era străină, dără numai a-
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ceşti boieri erau întristaţi pentru închisori, şi pentru căci le cerea banii; 6ră 
alţi boieri, şi slujitori, şi birnici toţi erai veseli de venirea lui Grigorie Vodă; 
că era omii bunu, şi dăjdiile ţârei uşore, câtu aveaii toţi bucurie, lăudândii 
pre Dumne(jeu de darul ce le aii datu.

Şerbanu Spătarul Cantacuzino, după ce aii scăpaţii de la Udriu, aii veniţii 
aice la Duca Vodă în Moldova, care înţâlegendii Grigorie Vodă aii trămisii solu 
la Duca Vodă de’lu cerea, fîră Duca Vodă au răspunsă, că în Moldova adevă
rată aă venită, deră nu ’l-aă prii mită pentru vrajbă, şi încotro s’a fi dusă nu’lă 
scie. Deră elă aă fostă ascunsă la mănăstirea Hangul; şi pe urmă aă înţălesă 
Grigorie Vodă că ’l-aă ascunsă; şi nu puţină părere de răă au avută pre 
Duca Vodă.

Viindă dără văra aă făcută Impărăţiea mari gătiri de oste de aă mersă în ţăra 
Leşăscă la Cameniţă; şi aă poroncită lui Grigore Vodă de aă mersă şi elă cu oş- 
tile lui, cari stringăndu-se din tote breslile. Călăraşi, Dărăbanţi, Roşii, Visternicei, 
Spătărei, Postelnicei, Stolnicei, Vornicei, Păhărnicel, le-au făcută stăguri, şi le-aă 
dată tutuloră suliţe văruite, şi cu prapuri, feluri de feluri, fieşă căruia după 
brăsla loră; şi aă făcută oste frumosă, câtă mergândă înaintea împăratului la 
alaiă, s’aă mirată împăratul şi toţi Turcii de oştea frumosă ce avea Grigorie 
Vodă. Acolo viindă şi Duca Vodă domnul Moldovei, după cum îl poroncise îm
păratul, şi avendă Grigorie Vodă pismă pe densul, pentru Şerbană Spătarul, 
căci nu i ’l-aă dată, aă îndemnată pre boierii Moldovei de ’l-aă pîrîtă la îm
păratul, de mâncătoră şi spărgătoră de ţeră. Macară că şi Moldovenii au fostă 
supăraţi de Duca Vodă, şi se îndemnaă singuri, dără şi Grigorie Vodă le-aă 
agiutată până ’l-aă surpată, şi aă vrută împăratul să’i taie capul; dără noro
cul lui aă fostă că aă avută două blane de vulpe de moscă forte negre şi fru- 
mose, ce făceaă amândouă ca 40 de pungi de bani, şi aă dată una Vezirulul, 
şi una împăratului, şi aă scăpată de morte; ără mazilă totă aă rămasă; şi 
aă pusă domnă Moldovei pe Ştefană Petriceico.

Deci împăratul mergendă la Cameniţă prea lesne aă bătut’o, că n’aă fostă oste 
întrensa, ce numai puţintei Nemţi drăgani, carii vă^end puterea turcăscă şi temân- 
du-se şi de Craiul, s’aă dusă ofiţerii cu slujitorii loră în turnă unde era ărba de 
puşcă, şi aă 3ată focă erbei de s’aă prăpădită toţi şi aă spartă şi cetatea. Deci aă 
intrată Turcii cum aă vrută, şi aă pusă oste şi aă orânduită cele de trebuită, şi aă 
dres’o pe unde se stricase, şi de acolo s’aă întors împăratul înapoi, fîră câţiva Paşi 
şi cu domnul Grigorie Vodă, cu Hanul, cu Tătarii, ’i-aă trămisă în ţăra Le
şăscă de aă arsă şi aă prădată pe din susă de Liovă. Deci viindă tomna şi 
răcindu-se vremea, fiindă şi ploi multe, nu le-aă dată mâna să bată Liovul 
până ’l-oră lua, ce ’l-aă lăsată aşa, şi s’aă întorsă. Dără din susă de Liovă 
nisce oste Leşăscă, silindă pre Tătari, ’i-aă tăiată forte răă şi le-aă luată 
totă pleanul încă şi caii loră de venlaă pe giosă şi goli ca vai de dânşii, şi 
flămânrli. Ce aceste întâmplându-se aă. căutată a veni înapoi, carii viindă până 
la Hotinu, ’i-aă împresurată şi ărna; deci s’aă dusă fieşcare pe la locurile loră.

Grigorie Vodă încă aă venită la scaună pe la sfete Nicolai, şi ’i-aă e- 
şită înainte Gherghc Banul, Stroe Vornicul, Sturza Spătarul fratele domnei lui 
Grigorie Vodă, fiindă aceşti boieri Caimacami. Cu mare bucurie aă intrată în
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Bucuresci; numai atâta că era domnul cam slabu, că se bolnăvise la Hotinu 
de au zăcută multă vreme în cetate, câtu se spSriese că va muri. Eră dăcă 
aă venită s’aă bucurată că aă găsită pe domna sa venită de la Veneţia; că 
după ce aă luată domniea de la Udriă, aă trămisă pre Sturza Spătarul cum- 
natu-săă, de aă adusă domna de la Veneţia, şi fiindă Grigorie Vodă la oste, 
aă fostă sosită domna, căriea ’i-aă eşitii înainte multe giupânese, .la Dunăre, 
şi aă adusă pe domna la Bucuresci. Şi era domna îmbrăcată în haine frăn- 
cescl forte frumose, şi cu acelă cbipă aă intrată în Bucuresci; deci lepădândă 
hainele acele, ’şi-aă luată haine Muntenesc!.

Deci găsindă Vodă domna şi copii s’aă bucurată, şi domnia cu pace şi cu linisce. 
Eră Şerbană Spătarul de unde era la Hangul, temendu-se de Ştefană Vodă Petri- 
ceico să nu’lă dee lui Grigorie Vodă, mazilindu-se Duca Vodă, cum mai susă scrie, 
aă trecuta şi elă în ţera Ungurăscă la Giurgiu la ună Lazără Istfană boieriă mare a 
locului aceluia; şi fiindă prietină cu Cantacuzinescii din ţăra Moldovei, verii lui 
Şerbană Spătarul, prin mijlocul loră ’l-aă ţinută la casa lui în bună rondulală 
până de primăvără. Deci s’aă dusă la Betlemă lanăşă Canţelarul Ardălului, 
şi aă cerută voie se’lă lase să trăcă în ţera Turcescă. Şi dendu’i voie s’aă 
dusă pen Hagiagă, pe la Caransebeşu, pe la Ruşova, de aci la Udriă la Cara- 
Mustafa Paşa Răkiabă Caimacamul, fiindu’i prietină din începută din (jilele 
Ghicăl Vodă cumă s’aă (jisă, că ’l-aă fostă făcută desăvîrşită prietină; la a 
le căruia piciore căţjendă, s’aă rugată peptru fraţii lui ce eraă închişi la Gri
gorie Vodă, să facă mijlocă să’l scoţă. Deci Caimacamul aă chiămată pe Ciu- 
pruliul Vezirul de ’l-aă ospătată şi ’l-aă dăruită după obiceiul loră; pe lungă 
aceea ’l-aă rugată să’l facă bine să sloboţjă pre acei boieri, ce’î ţinea Grigo
rie Vodă închişi, că le agiunge câtă s’aă pedepsită ună ană. Deci Vezirul aă 
făgăduită că va face; Caimacamul încă fiindă viclenă, ca să nu se zăbovăscă 
lucrul, îndată aă chiămată lazagiul, şi aă scrisă fermană la Grigorie Vodă să 
dee boierii în mâna Turcului, să nu facă într’altă chipă; şi aă orânduită şi 
Agă să mergă. Şi cum s’aă dusă Vezirul de la ospăţă îndată aă trimesă Cai
macamul pe Aga cu fermanul, şi ’l-aă învăţată, se mărgă dreptă la domnă la 
curte, unde se lase două slugi la uşa turnului unde eraă boierii închişi, pentru 
să nu’i mute aiure undeva. Şi aşa aă făcută Aga, mergendă dreptă la domnul, 
şi lăsândă şi slugi la uşa turnului, dândă fermanul lui Grigorie Vodă. Acesta 
n’aă avută cum face într’altă chipă, ce ’i-aă scosă şi ’i-aă dusă înaintea lui 
Grigorie Vodă de ’i-aă dată în mâna Turcului, de ’i-aă dusă la Ţarigradă. 
Mareşă Banul n’aă vrută să mărgă ce aă rămasă la casa lui, şi Gheţă socrul lui 
Şerbană Spătarul, fiindă în Ocnă, aă poroncită de ’l-aă sloboţjitu, şi s’aă dusă 
laNicopolă; erăpeGeorgie Vomicuri-au luată de la Ocnă, şi’l-aă dusălaTis- 
mana la închisore. Acolo şeţ^endă câtăva vreme, saă pentru că i se rădicase nu
mele de domnu, saă pentru alte pricini ce Dumneţleu scie, aă trămisă Grigorie 
Vodă pe Capşa Căpitanul cu slujitori, şi cu Preda alu doile armaşă, şi scoţendu’lă 
din mănăstire ’i-aă tăiată capul.

Aceste tâmplări ce fără de nădejde ’i-aă venită lui Grigorie Vodă, vă(jen- 
du-le, s’aă tulburată forte; însă viindu’i poroncă să mărgă la oste la Hotină 
cu Huseină Paşa Săidioglu, pentru paza Cameniţiel, se găti de oste. Ce într’-
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aceste templârl boierii cari’î luase -Turcul de’i dusese la Ţarigradii, pîrît’au 
pre domnu că, va s6 se hainescă, şi nu este într’altii cbipu; deci Turcii te- 
inendu-se de una ca acesta, aii poroncitu se’şi trămită domnul copiii la Ţari- 
gradii şi domna, şi măcarii că cu necazu i-aii trămisu, ânteiu aii purcesii dom
nul la oste, apoi s’au dusu şi domna la Ţarigradii, cu Toderu Sturza Spăta
rul frate-său. fîră domnul mergendii la Hotinu s’aii împreunată cu Paşa, şi 
multă vreme au şeţlutu acolo.

Intr’acea vreme socotindu că nu se va odihni de Postelnicesci, fiind'i în Ţari- 
gradu lungă Portă tot-d’a-una, au trămisu jalobă de la ţdră pentru denşiî; pe lân
gă jalobă şi bani câţi au socotită că voră trebui, şi s’aă rugată Vezirului sS’I go- 
născă deTungă Portă să nu mai facă amestecături ţărei. Deci Vezirul văţ;lend jaloba 
şi banii, i-au făcută surgună pe Serbană Spătarul, pe Radul Creţulescu, pe Con- 
stantinQ^Postelnicul, fratele lui Şerbană, la Criţă, firă la Hotină fiindă oştile penă 
despre tomnă, aă venituveste că vine Sobieţki Hatmanul cu multe oşti Leşesci. 
Turcii îngrijindu-se, au chiămată Paşa ce era Saraskieră pe Grigorie Vodă ca să 
ceră sfată de la densul ce va să facă. Măcară că bine ’l-au sfătuită, dără Paşa n’au 
ascultată; i-aă <^isă Grigorie Vodă, se le iasă înainte să se bată la câmpă; deci 
(le’i voră birui, bine; de nu, se voră da înapoi şi se voră împreuna cu Hanul 
cu Tătarii, că vinea şi elă, dără n’aă agiunsă la vreme, şi ală doile rondă 
eră se voră bate. Paşa ^icea să se facă şanţuri să se îngrope şi de acolo să 
se bată din şanţuri. Grigorie Vodă plicea că Turciloră nu este obiceiă să se 
bată din şanţuri, fără numai Nemţiloră; ce să iasă la câmpă, şi cum a da 
Dumne^eă; Paşa nici cum n’aă vrută fiindă hursuză, că şi la Leva în ţăra 
Ungurăscă, şi în alte locuri, unde aă fostă trămisă cu oşti, totă aă perdută 
răsboiul. Ce n’aă avută ce mai face nici Grigorie Vodă; ’l-aă lăsată de şi-aă 
făcută şanţuri, de s’aă îngi’opată) care pe urmă aă fostă de peirea ostei. Ştefană 
Petriceico Vodă din Moldova fiindă la Hotină cu oştea lui, şi nepiitendă plini 
o poroncă a Paşii, şi mâniindu-se Paşa pe densul ca ună slabă de ânimă, avăndă 
şi sfetnici răi lungă densul, şi văţ^ăndu că vină oştile Leşesci, spăriindu-se ca 
unu prostă de minte, că decă voră bate Leşii pe Turci, peri-va totă Irapărăţiea 
Turcului, acesta gândă avendă s’aă sculată cu o semă de boieri şi aă fugită 
la Leşi. Hră Grigorie Vodă aă şezută lungă Turci; numai fiindă căită de ceea 
ce aă fostă făcută la Leva cetate, în domniea de’nteiă, de aă dată răsboiă 
tare cu Nemţii câtă aă perită mulţi boieri şi multă oste aă perdută, cum scrie 
înapoi, socotindă se nu facă şi' acmu aşa, s’aă vorbită cu boierii se trămiţă 
la Leşi pe ascunsă să se aşe^le cu denşii, şi să’şi spuio şi semnele care voră 
avea în şanţuri unde voră fi închişi cu Turcii, rugându-se se poroncescă So- 
bieţki' Hatmanul oştii ce va fi spre acea parte, să nu dea să’i strice oştea; şi 
au aşeţjată cuvântul să fie aşa, şi aă ţ^isă domnul că după ce va face scrisore 
va chiema pre boieri de le va arăta. Deră săă din uitare, săă din nebăgare 
în sămă făcendă domnul carte aă trămis’o, şi boieriloru nu le-aă mai arătat’o, 
socotindă că nu este mare lucru, a le mai arăta, seă a nu le mai arăta, firă 
boierii înţelegendă că domnul aă trămisă carte, şi loru nu le-aă arătat’o, ca 
nisce omeni foră de minte aă luată că vrea domnul să’i viclenescă şi să’i părijă, 
ca şi pe boierii de la răsboiul Levii; deră aă greşită ticăiţii, că cu sfaturile
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lorii şl-aii perdutu şi domniea şi casele Iflru, precum se va arăta maî giosii. 
Aceste gânduri de nemică avendu boierii, ’l-au viclenită pre Grigorie Vodă, 
şi s’aă sculată cu toţii din tabără, şi pin Nistru aă dată de aă fugită la Leşi, 
că era tabăra legată despre uscată, de nu putea să iasă nime. Badea Bălă- 
cănul fiindu tâlhară răă şi la unu sfată cu cei-alţî boieri, încălecândă cel-alţl 
şi dându’i de scire şi lui, elă s’au lăsată de acelă sfată,,şi s’aă- dusă de au 
spusă lui Grigorie Vodă că fugă boierii, şi îndată aă poroncită slujitoriloră 
să mărgă să’l împusce; deră n’aă apucată să isprăvăscă nemică, că apucase 
de eşise din tabără, şi fiindă nopte aă scăpată. Acăstă întâmplare mai multă 
aă întristată pre Grigorie Vodă, de câtă nebunia Seimeniloră ce făcuse mai 
în trecutele ţlile eră acolo la Hotină, carii dintr’acui îndemnătură nu şe pote 
sci, se rădicase cu gâlcăvă asupra domnului; ce domnul cu cea-altă slujitorime 
a ţărei, gătindu-se şi cu tunuri, au mersă asupra loră. Ei vă(,lendă oştea gata 
şi tunurile, aă lepădată armele, şi i-aă prinsă pre toţi, şi pre cei mai zur
bagii ca 80 de omeni i-au băgatu#în butuci, şi cu care i-aă trămisă de i-aă 
băgată în Ocnă; eră pe cei-alţi i-aă sloboţjliţă ărăşl pe la stăgurile loru, pu- 
indu-le alte Căpetenii. Ce cum amă disă, nu atâta au tulburată pre domnă 
nebuniea acestoră Seimeni, câtă ’l-aă tulburată fuga boieriloră, care de s’ară 
fi potrivită Turcii ară fi dată ţera în robie. Dără ărăşi domnul au chivernisită, 
măcară că domniea aă perdută; deră din oştea lui nici-unul n’aă perită, nici 
ţăra nu s’aă robită. Lângă acăstă fugă a boieriloră ce aţi audită, Leşii încă 
se apropiese de Turci. Turcii audindă aă intrată în şanţuri, şi aă băgată şi 
pe Grigorie Vodă cu oştea lui, şi gătiră tunuri, şi alte gătiri. Sobieţki viindu 
cu oştile cu bună ronduială au începută a bate din tunuri, din pusce; eră Turcii 
nu făceaă nemică, că eraă şi puţini, şi Leşii -mulţi. Care vădendu că într’altă 
ehipu n’oru face nemică, aă orânduită Leşii husari carii suntă cu feră îmbră
caţi, şi după dânşii panţi-rii, carii suntă cu zele, şi aă dată năvală în şanţuri, 
de’i giunghiaă pe Turci ca pe nisce mascuri. Multă vărsare de sânge s’aă fă
cută, că care scăpa din şanţuri, din Nistru nu scăpa; eră care scăpa din 
Nistru, din oştea ce era în ceea parte nu scăpa, — că eraă mai mulţi şi de ai 
noştri amestecaţi cu Leşii, şi Badea Bălăcănu Contoşă,— de îi omoriaă, de mai 
nici-unul n’aă scăpată, foră numai Paşa cu câţi-va Paşi ce aveaă cai mai 
buni, aă scăpată în Cameniţă. Eră pre domnul cu oştea lui i-aă luată Leşii şi 
i-aă dusă la Sobieţki Hatmanul, şi cu cinste ’l-aă priimită dicândă să rămâie în 
protecţia Craiului. Dără elă aă răspunsă că nici cum va fi acesta, de vreme că 
domna sa şi copii suntă în mâna Turcului; ce s’aă rugată să’l facă bine să’i 
slobodă oştile se se ducă pe la casele loru, şi pe. dânsul să’lă lase să se ducă 
la Vezirul, că de nu va merge curândă, pote să dică că este haină către îm
părăţie, şi voru trămite Tătarii de voru prăda ţera, şi acelă păcată mare lui 
va fi. Dându’i voie, s’aă dusă Grigorie Vodă la Vezirul la Babadagu, pre care 
vădându’lă ’i-aă părută bine, şi ’l-aă întrebată cum au fostă pricina de s’aă 
prăpădită atâte oşti. Elă aă disă că Saraskierul aă greşită, neascultândă pre
cum ’l-aă învăţcată. Fiindă nisce Paşi scăpaţi din răsboiă acolo la Vezirul, aă 
scosă mărturie că aă audită cam aă d’sâ Grigorie Vodă sâ nu se închide oş
tea în şanţă, şi Paşa n’aă ascultată; şi dicândă ei de faţă că de ară fi ascul-
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tată de Grigorie Vodă nu s’aru fi prăpădită. Şi încredinţându-se Vezirul; aă 
făcută pre Saraskierul surgună, şi luî Grigorie Vodă ’i-aă dată dră domniea. 
Şi Îndată ce sosi la conacă, aă trămisă de olacă la Caimacami, la Gheorghie 
Banul Băldnul, la Stroe Vornicul, la , Hriza Vistiernicul, so scie că erăşî ’i-aă 
dată domniea. N’aă trecută multă vreme; veniră olace la Vezirul de la Im- 
peratul, şi lungă alte trebi ce voră fi avută, ’i-aă dată scire şi de acesta, că 
aă pusă domnă împăratul ţerei Românesc! pe Duca Vodă. Aă fostă faptele 
Caimacamului Cara-Mustafa, pentru Şerbană Spătarul, şi pentu voia baniloră 
ce aă luată de la Duca Vodă, după ce aă auţjitu că aă robită Leşiî pre Gri
gorie Vodă. Deci Vezirul aă chiămată pre Grigorie Vodă, şi ’i-aă spusă în
tâmplarea cum aă fostă şi cum că n’are cum să facă într’altă chipă, de vreme 
că este poroncă Impărătescă; eră elă să mărgă la Ţarigradu să’şl ve^ă domna 
şi copii, şi curândă îî va da domniea ărăşl, precum ară fi fostă de ară fi tră
ită. Şi luându’şi j^ioa bună, s’aă dusă la Ţarigradă, şi ’i-aă făcută fermană 
să-’l sloboţlă domna şi copii că-’i închisese, firă în ţeră la boierii Caimacami, 
cum s’aă (^să* mal susă, că trămisese Grigorie Vodă carte că vine domnă, nu 
peste multă vreme veni Constantină Căpitanul feciorul Stoicăl Liudescul cu 
cărţi de la Duca Vodă, că vine Domnă; şi scoţăndă tunurile aă dată pe obi- 
ceiă, şi aă vestită în ţeră domnie nouă a Ducăl Vodă. firă boierii Caimacami 
vâ^endă cărţi şi despre o parte şi despre alta cu domnie nouă, şi nesciindă 
adevărul aă pusă nisce slujitori de aă pusă pe Constantină în fere, şi puin- 
du’lă într’o cuhne, cu şese cal aă purcesă cu boierii spre mănăstirea Arge
şului. Acolo mai viindule veste adevărată că totă Duca Vodă vine domnă, fără 
de nici o îndoălă, aă slobozită pre Constantină din fere, şi s’aă dusă la Bif- 
ciiresci. Eră boierii aă trecută în ţera Uugurescăla Sibii anume aceşti!; Gherghe 
Bahul, Stroe Vornicul, Ivaşcu Logofătul, Hriza Visternicul, Negoe Banul Să- 
cuianul, Ilie Armaşul, Pîrvul Fărcăşanul, Hrisoscul vătavă, şi mulţi boieri Me- 
hedinţeni aă fugită.

De aice să începemă istoria lui Grigorie Vodă domnul Moldovei a cărui 
titlu şi mai înapoi amă pomenită, la începutul istoriiloră moşiloră săi. Aţi în- 
ţelesă mai susă cine aă fostă moşii, strămoşii acestui Grigorie Ghica Vodă; 
aă fostă ărăşl domni vrednici, fiindă buni, şi milostivi tuturoră, nimărul nici 
o strimbătate făcendă, care Dumnefleă nu iubesce; fost’aă împrotivă numai 
celoră ce âmblaă se’î stea împrotivă, cum amă cetită istoria loră. Ce de vreme 
că toţi cei ce se portă cu dreptate, şi se ferescă de cele rele, şi nemul loră 
se pricopsesce în viderl, şi’ţi înţelege mai giosă ce aă eşită din nemul Ghicăl 
Vodă. Că Grigorie Vodă feciorul lui Gheorghie Ghica Vodă, aă avută domnă ă- 
răşi din hună nemă, din Sturzescî: pe domna Maria fata lui Mătieşă Sturza 
Visternicul din Moldova; şi aă avută aice în Moldova doi feciori Grigorie Vodă 
pe Matei Vodă, şi pe Stefăniţă. Deci Stefăniţă feciori n’au avută, eră din 
Matei Vodă este acestă Grigorie Vodă domnul Moldovei, nepotă Iu! Gri
gorie Vodă domnul ţărel Muntenesc!, şi strănepotă Iu! Gheorghe Ghica Vodă; 
eră de pe mumă este nepotă de fată lui Alecsandru Ecsaporitul Terzi- 
manul, şi marele solă; căci mumă-sa domna Rucsanda este fata Ecsapori- 
tulul, soră cu Nicolai Vodă domnul ţerei Românesc!, carele şi în Moldova aă
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fost.ii domnii în două ronduri, şi cu Ionii Vodă, carele erăşl au foştii domnu 
ţăreî RoraânescI puţină vreme şi au murită în domnie, firă acelQ Alecsandru 
Ecsaporitul au fostă omă mare, şi vestită în Ţarigradă; ânteiă aă fostă Ter- 
zimană, ără apoi ’l-aă făcută Impărăţiea solă mare; acesta aă fostă mijloci- 
toră păcel ce s’aă făcută între Turci, şi între Nemţi la Carloviţă, şi cu alte 
împărăţii, avăndu’lă Turcii la sfată, şi la mare cinste. Şi după mdrtea lui Ma
tei Vodă, tatăl lui Grigorie Vodă, rămâindă Grigorie Vodă mică, cu frate-săă 
Alecsandru care acmu este Terzimană, în purtarea de grijă a moşu-săă lui A- 
lecsandru Ecsaporitul aă fostă, până s’aă mai rădicată. Şi dăcă aă agiunsă 
Grigorie Vodă la vîrstă, fiindă omă vrednică, după ce aă căzută lonă unchiul 
săă din Terzimanie, făcendu’lă Impărăţiea domnă ţărel MuntenescI, aă făcut Terzi
mană pre Grigorie Vodă în locul unchiu-săă lui Ion Vodă, şi au slujită Forţei 11 
ani, cu dreptate şi cu credinţă. Aflândă stăpânii credinţa lui, şi înţelegendă din 
ce nămă este, ’l-aă miluită cu domniea Moldovei, făcendă Terzimană în locul 
săă pre fratele săă Alecsandru. Eră aice în Moldova domnindă Mihai Vodă 
Racoviţă, aă trămisă Impărăţiea pe Aii Aga feciorul lui Abdi Paşa, Capegi- 
Başa, şi salahorul cu maziliea lui Mihai Vodă; ce macară că şi Mihai Vodă 
nu puţină grijă avea de Grigorie Vodă pentru domnie, de care grijă totă 
n’aă scăpată, dără de mazilie nemică n’aă sciută, nu numai elă aice, ce nici 
Capi-kihaelele lui în Ţarigradă, nici fiiul său Constantin Vodă ce se afla 
purtătoră de grijă în Ţarigradă; căci vineri Septemvrie în 16, aă pornită 
Vezirul pe Capegi-başa, cu care Cepegi-başa aă trămisă şi Grigorie Vodă 
pe lanaki Aga feciorul lui Constantină Postelnicul; şi cândă aă fostă la 
săptămâna erăşl vineri, Septemvrie în 23 încă nu îmbrăcase Grigorie Vodă caf- 
tană de domnie, aă trămisă Vezirul de aă rădicată pe feciorul Iul Mihai Vodă, 
şi ’l-aă pusă la închisore, împreună cu Capi-kihaiaoa lui. Şi a doua ^i Sâmbătă, 
în 24 Septemvrie, aă îmbrăcată Grigorie Vodă caitană de la Vezirul; ără a 
treea ţlt Duminică, aă sosită Capegi-başa aice la Iaşi cu lanaki Aga, şi nici pe 
lanaki Aga nu ’l-aă cunoscută nime, viindă teptilă învelită turcesce ca cîohodariî 
până ce aă sosită de aă desc41ecatn la Iaşi la scara divanului, şi au lepădată cel- 
maoa, şi aă intrată în divană cu Capegi-başa, de aă dată fermanul celă de mazi
lie. Şi aă adusă cărţi de Că’mâcămie, făcendă Caimacami pe Contantină Costaki 
Spătarul, şi pe Sandul Sturza Banul, fiindă Sandul Sturza şi din nemul lui Grigo
rie Vodă, ală doile vără de pe domna moşu-săă lui Grigorie Vodă domnul ţerel 
Românescl. Ce la acăsta veţi cunosce cine aă fostă şi acestă Grigorie Vodă, şi 
ce cinste avea de la stăpâni care câştigase cu slujba, că cândă ’l-aă chiămată 
Ia sărutarea polei împăratului, i-aă trămisă la gasdă 40 de cai din grajdul îm
păratului cu tote podobele, şi cu Bostangil împărătesei pe lungă cai, şi 
i-aă făcută alaiă forte frumosă; care acestă obiceiă la alţi domni n’au fostă 
sVi dee atâţia cai Împărătesei. Şi mai pe urmă cândă aă mersă de şl-aă lu
ată (jioa bună de la Vezirul, ’l-aă îmbrăcată cu blană de’sobolă; care numai 
Paşii cei cu trei tuluri iaă blana aceea. Şi atunce ’l-aă dusă cu alaiă; acestă 
cinste i-aă adaosă Impărăţiea, care la alţi domni n’aă fostă. Deci purcegendu 
Grigorie Vodă din Ţarigradă cu alaiă forte frumosă, viindă până la Macină, 
acolo i-aă scosu înainte Nazirul de Brăila dunanma de aă venită Grigorie Vodă
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pe apă, până ce i-au eşitu la malul Dunărei de acestă parte Ia Galaţi, subt 
salvatul ce era la malul Dunărei întinsu, şi aii şei^utu subt săivatu cu Skemni 
Agasi, Ismail-Aga, unde toţi boierii ţărel eşise înainte, de la mare pănă la 
micu, de s’au împreunaţi! cu domnul. A doua <;li acolo în Galaţi au făcuţii di- 
vanu ţărel, şi dupo divanu masă mare cu toţi boierii; şi viindu la Iaşi la sca- 
unu i-aii eşitu înainte Enaki Aga la închinare la Şanta, cu multă slujitorime, 
facendu unii alaiii forte frumoşii. Eră subt Galata la câmpii, era saivanul întinsu, 
unde eşise Caimacamii, şi cu o semă de boieri bătrâni, ce nu putuse veni la 
Galaţi, şi s’ati închinata domnului. Intrându în Iaşi în acea ^i, Sâmbătă De- 
cemvi’ie în 18 (^ile, ânteiu la sfeti Nicolai au descălecata, unde’lu asceptaa Mi
tropolitul Moldovei Gbeorghie, şi cu toţi Episcopii şi Preuţil îmbrăcaţi. Episco
pii în veşminte arhieresc!; şi după închinare aa mersa domnul la altaru, şi 
îngenuchinda i-aa cetită Mitropolitul molitfa cea obicinuită ce se cetesce dom- 
niloră nuol. După cetirea molitfei i-aa făcuta Mitropolitul şl oraţie de bucurie, 
pentru venirea domnului. De acole încălecănda aa iutrata în curte, şi aa şe- 
(^uta în divanul cela mare cu Skemni Agasi Capegilar-Kihaesi a Vezirulul, 
care după întorcerea Iul de aice s’aa făcuta Ciauşbaşa. După cetirea ferma- 
nului mergenda toţi boierii de aa sărutată mâna domnului, pe Skemni Agasi 
’l-aa îmbrăcata cu blană de sobola, şi pe divana Efendi ce aa cetită ferma- 
nul, ’l-aa îmbrăcata cu caftana, şi au strigata ciauşii do va. Rădicăndu-se Vodă 
au mersa în Spătărie, şi aa îmbrăcata pe Caimacami, şi pe Enaki Aga cu caf
tana pentru slujba lora.

După aceea la septămâna aa chiămata şi pe boieri de le-aa data boierii, 
făcenda pe Gavril Miclescul Logofăta mare, şi pe Darie Donicl Vornica mare 
de ţera de giosa, şi pe Constantina Roseta Vornica de ţera de susa, şi pe 
Constantina Costaki Hatmana, şi pe Sandul Sturza Spatara mare, şi pe lor- 
daki Cantacuzino Bana mare, şi pe Costaki Gavril Pabarnica mare, şi pe T6- 
dera Paladi Visternica mare, şi pe lordaki Costaki Stolnica mare. Eră cu dom
nul din Ţarigrada venise Constantină Postelnicul, şi Andronaki Vlasto cumna
tul domnului, ce ţinea pe sora domnului, Măriora, şi’ia făcuse Comisa mare 
din Ţarigrada; eră pe urmă la anul ’l-aa făcuta Pabarnica mare, şi alţi bo
ieri Mihalaki ffel Sulgera, lordaki vel Armaşa, ginerele lui Constantina Pos
telnicul, care curenda ’l-aa făcuta Sărdară

De aice să vedeţi şi bunătatea născută a acestui domna, ce marc. dara au că- 
(juta pe ţera Moldovei, ca o lumină aa strălucita plină de bucurie, precum dove- 
<?ile mal înainte sunta însemnate. Acesta Grigorie Vodă luânda domniea Moldo
vei, până a nu veni în scauna, totă ţera şi boierimea s’aa bucurată, înţelegenda 
de bunătatea ce are; precum decă aa venita, vederată au fosta bunătatea lui, cum 
se ţjice: după fortună vă^urăma şi Umana, adecă după multe jacuri şi obice
iuri rele ce scornise Mihal Vodă, pe urmă acesta domna le-ad fosta şi mân
gâiere. Că aflânda ţera stricată, _ şi boierii întristaţi de multă detorie ce’l în- 
datorise Mihal Vodă cu împrumutatele, făcendu-le sicleta de luase bani de Ia 
Turci în datorie ce dedese împrumuta şi din ţără Mihal Vodă luase, şi banii 
boierilora nu i-aa data să’l plătescă până ce s’aa mazilită. De care lucru de 
ar a fi fosta una domna slaba, Grigorie Vodă se nu’i potă apăra pe boieri de
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acel datornici, ce nevoie aru fi fostu, că nici cu tote ce aveau boierii la casele 
loru nu s’aru fi plătitu. D6ră Grigorie Vodă înţelegendu de acăsta, au ădusu 
fermanu ImpSrătescu, de aii apărată pe boieri; nime din datornici n’au pu
tută să se atingă necl de unii. Şi ţera încă cu dreptatea sea aă tocmit’o; că 
ânteiă acele obiceiuri rele de care mal susă s’aă r^isă, că aă aflată aice în ţeră, 
prisăcărită, morăriţă, ţigănărită, crăşmărită, şi altele ca aceste în ^lele acestui 
domnă n’aă suferită să fie, cum şi desătina de stupi care obiceiă era mai răă 
de câta tote aice în ţeră, că casele boieresc!, şi mănăstirile, şi alte bresle de 
frunte scăţjuse, şi rămăsese la stingeri, dândă desătina aseminea cu ţăranii, şi 
încă Mibai Vodă luase şi îndoită desătini din care nu puţină stricare aă fostă 
ţărei. Acestă domnă erăşi nici acăsta aă suferită, nici aă socotită că va a- 
vea vre o scădere ; ce aă tocmită şi aă pusă la cale scă^endă dintr’acestă 
obiceiă, şi aă aşeţjlată şi cu testamentă la Visterie, pre boierii cel mari şi 
mazili, şi mănăstirile tote, să dea pe ^ece bucate ună leă, cum şi alte bresle 
a curţii; tuturoră le-aă făcută osebire de ţărani, ce nu puţină pomană i-aă 
rămasă. Alte dări ce scotea pe ţără pentru chivernisela ţărei, se silia în totă 
chipul ca să aibă totă o dreptate; şi cu bună chivernisfilă chivernisindă ţera 
cu dreptatea ce avea, aă adusă şi ţăra la starea sa. Boierii încă lipsindu-se 
din grija datoriiloră ce’i îndatorise Mibai Vodă, şi nici alte supărări avendă, 
se aflai) toţi în linisce; de vreme că alte împrumuturi saă năpăşti în filele a- 
cestui domnă nu se pomeniaă. Gândul lui era pornită totă spre bine, răvnindă 
a face bunătăţi şi pomene; eră de răă nime nu se plângea, nemică lăcomie 
avendă, fără de câtă să silia să’şi cbivernisescă ţera, precum o şi cbivernisia 
cu bună cumpănire, avendă toţi dreptate, necăutândă să strîngă avere cu ne
dreptate, ce mai vîrtosă s’aă silită să’şi câştige nume bună, precum ’şi-aă 
agonisită nume nemuritoră de bună domnă ce aă fostă, ca să nu strice nu
mele părinţiloră, a moşiloră, ce ’l-aă crescută şi ’l-aă mai adaosă câtă nu tre
buie mai multă să scrimă, că’lă arată faptele lui.

Acestă domnă după ce aă venită cu domniea, ce aă aflată rămăşiţi nelu
crată de Mibai Vodă la curţile domnesci, elă aă isprăvită; multe case aă fă
cută şi de isnovă; făcut’aă şi tote odăile de giură împregiură a slujitoriloră; 
şi aă tocmită zidul, fără de cele ce aă făcută de isnovă. Acestă Grigorie Vodă 
aă făcută şi turnul celă înaltă de pe porta curţii domnesci, precum se vede, 
şi aă tocmită într’ensul cesornicul, ce bătea de se au(^ia peste totă târgul, care 
’i-aă rămasă pomană vecinică. Făcut’aă şi casele cele frumose de la Galata 
de erau de răsuflare. Slugile lui ce venise din Ţarigradă eraă forte înţelepţi 
urmândă stăpânu-săă; plecaţi eraă tuturoră; a milui îi miluia domnul, ără o- 
brază ca acela nu le da să fie cuiva împrotivă, cum eraă la alţi domni slugile, 
neplecaţi nimărui, necinstitori. Astă curte a lui totă împodobită, nu cu mân
drie multă, ce numai câtă se cădea cinstei domnesci. Şi slujitorii cei de curte 
forte căutaţi şi miluiţi; nu suferia să’i văţjă goli; de vreme că şi alaiurile 
frumose îi eraă forte plăcute. Cunoscuţi eraă slujitorii lui din baine, şi din bă- 
rate, care din ce stăgă era; cum şi ună stegă de vânători ce făcuse, îl purta 
în portă Ungurescă, şi cu bărate negre de pîslă. Mai făcuse şi altă stăgă de 
roşii cu portă arnăuţescă, şi cu bărate roşii de postavă, şi unu stăgă de Ca-
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cestu domnu, de multe ori era voi’ova între boieri; singuri mărturisiaii, şi Ie 
era în mirare de domntl bunii ce. Ie venise, mulţămindu Iul Dumnezeii de darul 
ce le-au triimisu, care el nici cugetau la acesta. Aleşii rudele lui Mibaî Vodă, 
singuri ei mărturisescii că nici la domnul ce au fostu din nemul loru nu le-au 
fostă aşa de bine, cum le era la Grigorie Vodă, neferindu’î Mihai Vodă 
cuventu. In venirea domniei lui nici moldovinesce nu scia, care lucru mai greu 
nu pote fi cându nu scie domnul limba ţărei unde este; d^ră până la şese luni 
au învăţată moldovinesce, grăindă asemine la totu cuvântul; ce pote fi că şi 
limba lătinăscă, frăncescă ce le scia tote, ’l-aă deschisă aşa curendă la limba 
Moldovinescă. Deră adevărul era totă mintea lui cea întregă, ce nu uita cu
vântul dacă’Iă au^ia; la săraci milostivă, judecătoră bună, şi taie la judecată, 
adecă judecata lui dreptă mergea fără de făţărie, fără de voie vicleuă ; ără cer
tările lui cu milă. In mirare era şi boieriloră săi, cum aă învăţată aşa cu- 
rmdă limba moldovinescă, cum şi obiceiul ţărei; şi se silia forte multă, cetindă 
Me jalobele ţărei totă elă singură, cum şi cărţile; şi. nemică nu se lenevia, nici 
rămânea nici una să nu fie tote la şciinţa sa, silindu-se în totă chipul să a- 
fle dreptate tuturoră, avândă grijă pentru ţâră, şi pentru săraci să nu fie nă
păstuiţi. Era ună dară de la Dumneijeu asupra acestei ţări; deci din boierii 
săi ce venise din Ţarigradă, avea omă mai de credinţă şi la totă sfatul pe 
Constantină ce’lă făcuse ântâiă Postelnici • mare, şi la ală doelea ană făcândă 
Postelnică pe ginere-săă lamandi, pe Constantină Postelnicul ’l-aă făcută Hat- 
mană, precum mai giosă scrie, fiindă omă adevărată şi de trebă acestă Con
stantină Postelnică. Aă fostă Postelnică mare şi la Mihai Vodă avându’lă e- 
răşi lungă sine; şi pentru ore care pricini uitându-se Mihai Vodă la nisce cu
vinte de nemică a unora de ai săi ce nu era să le asculte, aşa aă depărtată 
pre acestă omă, de care nu puţină părere de răă aă avută; că de mare fo
losi ’i-aă fostă, şi pe urmă de mare stricăciune, cum singură ’şi-aă arătată 
greşela sa, şi nemică n’aă putută folosi, făcându-se. Constantină Postelnică cu 
toţi ai săi omeni a lui Grigorie Vodă. Din boierii săi. cei de ţeră ce’I boierise 
la venirea domniei sele, ântâiă pe Sandul Sturza din Spatară mare ’l-aă fă
cută vel Visternică, şi curândă după dânsul şi pe lordaki Cantacuzino cumna
tul lui Mihai ^odă, din Bană ’l-aă făcută Spatară mare, şi pe Macri Bană 
mare, şi pe Costaki Kazul Stolnică mare. Şi după acesta cândă s’aă plinită 
doi ani în ţlioa de sfete Vasile, eşindă în Spătărie mulţi boieri aă mai boie
rită ; atunce aă făcută j>e Constantină Costaki Hatmanul Vornică de ţăra de 
giosă, şi pe Constantină Postelnicul Hatmană, şi pe Toderă Paladi nepotul lui 
Mihai Vodă ce’lă mazilise ântâiă din Visternicie ’l-aă făcută Bană mare, ce nici 
pe Macri Banul nu ’l-aă lăsată în părere de răă, ce ’l-aă făcută Staroste la Cer
năuţi, cum şi pe Gavrilă ce’lă făcuse Pahamică mare ’l-aă făcută Staroste la 
Putna mai pe urmă, şi pe Ilie Catargiul ce aă fostă Logofătă mare la Mihai Vodă, 
’l-aă făcută erăşi Logofătă mare, în locul Miclescului. Şi acăstă schimbare a 
boieriloră nu era pentru altă, fără numai pentru că’i iubia pre toţi, şi nu vrea 
să fie nici unul în părere de răă. Boierii încă iubiaă pre domnă; şi eraă toţi la 
credinţă, de vreme că precum cei cu boierie, aşa şi cei fără de boierie din nula 
sa nu scădeaă, ără pentru îndămâna şi bine cum le-au fostă boieriloră la a-
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tane. La primblărî, la câmpii eşia adese cu boierii săi, zăbovindu-se cu naiuri 
şi cu nagarale; şi cu săgeţatul, şi sineţul bătându la pravilă prea bine, între- 
cândii la acăsta pe toţi boierii, fiindu forte isteţu la tote lucrurile, şi nemă- 
reţu la tote lucrurile săle. Domnu tăneru fiindu, deră era întregu la minte, 
şi la totă socotăla, şi celu mai temeinicii lucru era acesta, că era stătătorii la 
cu împrumutele şi cu alte răutăţi, nici pe nemul lui. Şi osebită de al
tora de pe carii Grigorie Vodă îi făcuse şi boieri mari, să te miri de Dimi- 
traşcu Hatmanul fratele lui Mihai Vodă, că era lipsită de nădejde ca să mai 
aibă vr’o milă de la vr’unu domnă străină, socotindă că va fi în prepusă 
pentru frate-săă; deră Grigorie Vodă după prepusuri n’aă âmblată, ce tuturoră 
s’aă arătată cu bine, cercetându’i cu mila sea, şi aă rămasă şi Dimitraşcu Hat
manul odihnită, şi la mila domnului cu totă nămul lui, avându’i în cinste, şi 
în dragoste. Şi încă mai multă este de mirată pentru ginere-său lordaki 
Costaki Stolnicul, carele la Mihai Vodă fiindu’i ginere, nici o căutare n’aă 
vută, dără Grigorie Vodă ’l-aă făcută Stolnică mare, şi i-aă dată şi Căpităni 
Codrului, şi ţinutul Fălciului totă în sema lui; şi" pe altă ginere a lui Di- 
mitraşcă Hatmană, pe lonu Bogdană, ’l aă făcută Medelniceră mare, şi pe fi- 
iulă său Radul velă jicniceru, şi pe toţi îi avea în cinste. Deră apoi ei ce mul- 
ţămire au dată lui Grigorie Vodă, mai înainte veţi vedea. Dără Dumneţleă i-aă 
tempinată cu urgia sea de ’şi-aă luată osînda. Cu megieşii de pin pregiură îşi 
avea bine acestă domnă, cât la toţi avea nume bună; nime nu putea să ţjică 
că nu’I vrednică de domnie. Numai cu megieşii Nohai avea răă, fiindă că eraă 
răi; şi alesă cum avea Moldova pe Tătari megieşi, mai răi nu pote să mai aibă 
altă ţeră, fiindă că ei de felul loriî suntă răi şi jacaşi, şi ei de-apururea pof- 
tescă ne pace, că pacea îndelungată loră li’i sărăcie; şi la acesta ne-oră fi 
mărturii şi alte ţări, că puţine ţări aă remasă necălcate şi ne jăcuite de 
dănşii. Să vedeţi deră ce s’aă ispitită ei să facă şi în ţlilele acestui domnă; 
numai Dumneţjeă le-aă stătută împotrivă de nu le-au agiutată; că la anul 
ală doele a domniei sele, la veleată 7236 Octomvrie, fiindu Meiigli Gherel 
Hană, s’aă învrăjbită cu frate-săă Adălă Gherel Han ce era Calga, şi âmblândă 
acela Sultană împrotiva Hanului, aă scrisă Hanul la împărăţie şi aă venită 
Capegi-başa cu maziliea lui Adălă Gherel Sultanul să’lă rădice să’lă ducă la 
lampoli, ca pe ună ne ascultătoră. Eră Adălă Gherel Sultană cunoscendă că 
despre frate-săă i se trage acăsta, îndată aă luată pismă asupra Hanului, ce- 
rendă mijlocă se’lă tempine cu răutate, şi fiindă că şj. Mîrzacii Bugeagulul 
nu’lă iubiaă pre acestă Hană, pentru căci.el fiindă mai volniciţi la alţi Hani, 
eră acestă Hană i-aă mai înfrântă, şi pre mulţi de cel mai mari Mîrzaci îm- 
protivnicl i-aă şi tăiată; la care îufrenare ei nu eraă deprinşi. Săbiile altoră 
Hani într’nşii până atunce nu întrase, şi acea judecată drăptă care făcea 
Hanul asupra loră ei o luaă în chipă de strimbătate şi îlă pismuiaă. Viindă dără 
şi Adălă Gherei Sultană cu Kapegi-başa, trecut’aă ânteiă pre la Vozia ca să 
mergă la lampoli; ără decă aă trecută Nistrul s’aă strinsă Mîrzacii, şi mai 
vîrtosă Orumbetescii, la densul, sfătuindu’lă să nu mergă la lampoli, ce să 
rămâe la dănşii, că ei oră sta la ună cuvântă cu dânsul, să pîrescă pre Ha
nul să’lă mazilăscă, şi de n’a vrea Impărăţiea să le dee Hană pe voiea loră.
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s6 se oşt^scă s& m^rgă cu sila sS’lti sc6tă. Şi priimindti Sultanul aşa, ati fă
cuţii arzii, şi ’l-au datu la Kapegi-başa s6’lu ducă la împărăţie; şi luândii Mîr- 
zacil pe Adălii-Ghereî Sultanii din mâna Capegi-başil, cu toţii aii fostă la ună 
cuventH dându răspunsă că nu le trebuie acestă Hană; şi aă ijisă Kapegi-başa 
Sultanului să nu calce cuvântul împărăţiei. Elă n’aă ascultată,•şi încălecândă 
totă Bugeagul de la mare până la mică s’aă făcută haini împărăţiei, rădi- 
cându-se asupra Hanului. Atunce şi Dimitraşcu fratele Iul Mihaî Vodă, împre
ună cu ginere-săă cu lordaki Stolnicul, aflânduse el în giosă la culesul vii- 
loră, şi înţelegăndă de zurbaoa Tătariloră, îndată aă fugită şi el la Tătari, 
şi lipindu-se pe lăngă Adăl Gherel Sultană, multe amesticăturl aă făcută asupra 
Iul Grigorie Vodă şi asupra ţărel; că făcendu-se er totă una cu Tătarii, ah 
scosă mijlocă ca acela de la Adălă-Gherel Sultană, de aă trămisă ună Mîr- 
zacă â nume Husein-Gazi cu Tătari aice la Iaşi, la, Grigorie Vodă, ca să le dee 
giupânesele şi totă averea, cu laudă despre Adălă-Gherel Sultană, că de nu 
le va da Grigorie Vodă giupânesele, a,poI să nu ’şl bănuescă. La care. şi Gri
gorie Vodă vă^endu’I că suntă împrotivitori împărăţiei, ne avăndă vreme de 
dată altă respunsă, nu numai giupânesele şi bucatele boieriloră aă dată, ce 
şi bani, şi alte daruri ce aă cerută Adălă Gherel Sultană aă dată, ca săT 
îmblânţjescă pentru apărarea ţărel. 'firă Tătarii oştindu-se, cum aţi auţ^ită mal 
susu. Cu gându ca acela să mergă asupra Krîmulul, socotindu că şi Krîmul 
va fi una cu denşil, şi oră mazili pe Hanul, poftindu’şl ei Hană de la împără
ţie pe Kaplană-Gherel Hană, şi putendă isprăvi să le dea împărăţia Hană, prin 
mijlocul Iul Caplan-Gherel Hană, să poftescă şi domnă Moldovei pe Mihai Vodă, 
şi să mazilescă pre Grigorie Vodă. Ce Dumneţjeă nu le aă agiutată şă’şl potă 
isprăvi gândul loră: că trecendă el Nistrul în ceea parte să mărgă la Krîmă, 
s’aă împreunată cu lamană Săhăidacă, şi fără voia loră i-aă luată şi aă mersă 
până la Ternevă, la malul Buhului, în prejma Cazaciloră Botcaliî, adecă Za- 
porojenl, cu nădejde ca aceea că oră fi şi Cazacii de Botcalia potriviţi loră, 
şi una cu denşil ; şi după ce va înghieţa Buhul, să ia şi pe Cazaci. Dără . Ca
zacii nu s’aă potrivită loră, dându răspunsă că ei aă stăpână pe Hanul, şi 
de porunca Hagiului ascultă. Deră totă aă fostă strinsă ei o mie de Cazaci de 
pe margini, pe unde i-aă găsită, şi pote ară fi trecută el şi Buhul; numai s’aă 
temută din urmă; căci Hanul încă aă chivernisită hine, că aă trămisă pre fiiul 
său Tohtamişă Gherel Sultană cu o semă de oste sprintină alesă, de aă venită 
mal în grahă şi 'aă sosită la cetatea Vozia. Eră pe El-agasi anume Ali-Aga, şi 
cu altă Ceplacă, anume Murtaza Aga, ’l-aă triimesă sănă^uescăla câşla Hă- 
nescă, şi aă venită El-agasi, pe despre mare pe la cetatea Alhă, şi aă răsbătută 
şi elă până la câşlă, cu gândă ca acela că văţjendu’lă Mîrzacil pe densul, voră 
părăsi pe Adăl-Gherei Sultană şi s’oru pleca măcară unii din MîrzacI la 
dânsul. Dără ce aă păţită şi elă, că Adălă-Gherel Sultană stândă cu Tă
tarii la Ternevă, la malul Buhului, luându veste precum Tohtamişă-Gherel 
Sultană, fiiul Hanului, aă sosită la Vozia, şi El-agasi se află la câşlă, în
dată s’aă întorsă înapoi, şi nici asupra Iul Tohtamişă-Gherei n’aă putută 
merge, că fiindă în cetate aă cunoscută că n’aă isprăvită nemică, ce aă tră
misă Adâlă-Gherei Sultană nisce MîrzacI asupra lui El-agasi la câşlă, şi cu o 
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B^mă de Căzacî, ce eratt de» pa^a poduriloru la Nistru, ati mersi! la câşlă şi 
cu râsboiu pe El-agasi, şi pe Cealacii-Murtaza Aga, şi pe toţi i-au prinşii şi 
i-ai! jecuitii de totii ce au avuţii, şi ijau duşii la Adăl-Gherel Sultanii. Şi tre- 
cendii Adăl-Gherel Sultanul Nistrul erăşi dincoce, stândii cu totă oste^e ma
lul Nistrului la satu la Copanca, şi luându’şl nădejde precum nu le dă Impă- 
răţiea Hană pe voia loru, şi oronduesce oste asupra loru, au aşeţiată sfatul 
şi aă hotărîtu să dea ciambururl în tote părţile; şi îndată aii datu poroncă 
Adăl-Gherel Sultană, să încalece totu Tătarul de la mare până la mică, şi în 
trei părţi să se împartă; unii să prăde Chilia, Smilu, şi peste Dunărea datele 
Turcescl până în Udriiu, alţii să prăde Brăila, ţăra Românăscă; alţii Moldova, 
fiindu-le şi mal îndemână. Apoi să se afle şi el încălecaţi, gata să fugă cu 
totul; ce Dumneţleu nu le-au agiutatu; căci Tohtamişu .Gherel Sultană, stândă 
la cetatea Voziel odihnindă, cerca cum va pute mijlloci să deslipăscă pe la- 
mană Săhăidacă de la Nohal. Impărăţiea încă înţelegendă din hainlîcul lui A- 
dăl-Gherel Sultană şi a Bugăgulul, şi de vreme că aă şi trămisă la dănşil o- 
dată şi de două ori Capegi-başa, dându-le a înţelege să se potole de ce au 
începută, că nemică n’oră isprăvi, şi să dee pe Adăl-Gherel Sultană în mânele 
Capegi-başil, ei nici de cum nu s’aă uitată, şi totă fle totă cerendă pre Ca- 
plană-Gherel Hană, şi încă cu mare laudă că de nu le-a da Hană pe voiea 
loră, oră prăda şi oră strica tote raelele împărătesc! până unde oră agiunge, 
cum se şi sfătuise. Aă venită dără poroncă la Mustafa Paşa-de Hotină ca să 
se gătăscă cu Grigorie Vodă să mergă asupra Tătariloră, viindă şi la Grigo- 
rie Vodă fermană să mărgă împreună cu Paşa. Şi gătindu-se Grigorie Vodă 
de oste, aă luată veste şi Adăl-Gherel Hană, cum Grigorie Vodă se gătesce de 
6ste. Forte răă s’aă mâniată, şi aă scrisă o carte la Grigorie Vodă să nu mal 
ostenăscă a merge asupra Iul, ce să’lu ascepte că va veni de’i va fi elă sin
gură ospe Iul Grigorie Vodă; şi de vreme că Tătarii suntă mari pismaşl Mol
dovei, cum şi începuse a prăda marginea despre Lăpuşna, şi aflându-se acolo 
lăngă Adăl-Gherel Sultană şi Dimitraşcb Hatmanul cu ginere-săă lordaki, în- 
demnaă şi el neîncetată pe Sultană cu multă răutate asupra Iul Grigorie Vodă, 
giuruindă 60 pungi de bani: 50 Sultanului şi 10 lui lusufă Mîrza ce era mai 
capă între Mîrzacil Onimbeteţl, să vie să prindă pre Grigorie Vodă. Atunce şi Gri
gorie Vodă socotindă să nu se temple vr’o primejdie ţărel, şl-aă trămisă domna 
şi cuconil, şi pre maică-sa la Hotină, cum şi boierii giupânesele, oronduindă 
boieri cu demnele pe Macri Banul, şi pe Luca vel Visternică de le-aă dusă 
în casele Capi-kihael, şi aă dată poroncă ţărel de s’aă bejenărită. Locuitorii 
din Iaşi s’aă închisă pin mănăstiri, oronduindu-le şi slujitori pe la porţi. A- 
şe^ându’şl Grigorie Vodă tote trebile aice, lăsândă şi Caimacami, pe Ilie Ca- 
targiul Logofătă, şi pe Ştefană Rosetă Vornică, după poroncă împărăţiei aă 
purcesă cu oste în susă, spre Botoşeni, în întâmpinarea lui Mustafa Paşa, 
să se sfătuăscă pe unde voră merge ca să fie mal bine. Aă şezută Grigorie 
Vodă la Botoşeni ţ^ece ţlile; şi acolo viindu’i veste cu călăraşi de Ţarigradă 
de la frate-săă Terzimanul, precum Impărăţiea aă schimbată Saraskerlîcul 
lăsândă pe Mustafa Paşa să păţjescă Hotimil, şi numai Colcegă-bei cu Lipcanii 
să mărgă, şi aă orânduită în locul Iul pe Abdula-Paşa de Rumilia, făcăndu’lă
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Saraskerli pe totă oştea Rumelieî şi peste 6stele a Moldovei şi a Munteni- 
lortl. Inţelegânda Grigorie Vodă, îndată s’ad sculată de la BotoşenI şi ad ve
nita la Iaşi, şi aa descălecata la Balica cu corturi; şe^enda vr’o ţjece ţlile a- 
colo, aa sosita şi una Agă Impărâtesca, anume Osmand-Aga Ghedicliva, cu fer- 
mana să pornescă pre Grigorie Vodă cu oste, să’ia ducă înaintea lui Abdula 
Paşa unde era să vie la* Smil. Deci purcegenda Grigorie Vodă cu multă şi 
frumosă oste în giosa, şi mergenda până la Roşied, în ţ^ioa de Boboteză aa 
făcuta Iordanul acolo la RoşiecI, unde şi masă mare aa făcuta, cu toţi boierii 
în casele lui Constantina Costală vel Hatmanu; şi într’acea ^i i-aa venita lui 
Grigorie Vodă, şi erlîca de la Hanul şi buiurlăa de la Abdula Paşa Saraskiera 
ca să mărgă în spatele Tătarilora la codru Kigheciulul, şi acolo să ascepte până 
ce i-a veni a doua poroncă. firă Adăl-Gherel Hana stându oştită cu totă Tă- 
tărimea, şi sfatul cela de pradă ce ama scrisa mal susa, cânda Divand Efendi 
a lui Adăl Gherel Hand sta cu condeiul în mână, scriinda cărţile cele de po
roncă ca să dea ciambururl, etă şi Tobtamişd Gherel Sultand, şi cu Aii Paşa 
pă^itorula Voziel cu t6tă 6stea ce avea, noptea s’ad aflatd şi el la malul Nis
trului subt cetatea Tighinel, şi lamand Săhăidacd cu denşii; carii s’ad silita 
într’acea nopte de-la Vozia, de ad agiunsd până în ţ^iuă subt Tighine unde 
este cale de 22 de cesurl. Atunce văţlânda şi Tătarii Bugăgulul pe Tohtamişd 
Gherel Sultand în spatele lorii, de altă parte şi Grigorie Vodă apropiata, so
sita la Pruta la Fălcii, ărăşi în spatele lord, de alte părţi încă luase vesti 
că din tote părţile vind asupra lord, le-au venita unora din MîrzacI şi minte, 
ciinoscenda că va fi răd de denşii. Ad începută dără a se trage unul câte u- 
uul de se închina la Tohtamişu Sultand, şi aşa li s’ad stricata gioca lord şi 
sfatul cela de pradă ce făcuse asupra ţărel. Deci o semă de MîrzacI s’ad în
chinata la fiiul Hanului, eră o sămă totd ţinead cu Adăl Gherel Sultana: lu-
sufa Mîrza celd mal capd a Mîrzacilord, şi Timerhand Mîrza, şi HapacI Mîrza, 
şi cu alţi MîrzacI, carii pote şi aceia s’ard fi închinata; numai s’ad temuta de 
Hanul ca să nu’I taie, căci el fusese începătorii zurbalil. Şi stândd ei cu Adăl 
Gherel Sultand în Bugegd, şi văţlendd şi eld greutatea oştii ce’l venia asu- 
pră’l, rămaşi de nu scia de ce s’a apuca: că să stea împ.otivă cunosceâ 
că nu va isprăvi nimică; să se închine se temea că şl-a pune vieţa. Insă dăcă
ad văţjluta eia că Hanul s’ad apropiaţii, şi Abdula Paşa Saraskerul încă so
sise la Smil, oste Turcăscă încă totd venia de se strîngea la Smil; Neculal 
Vodă cu Muntenii încă venise până la MacsimenI, Colcegd Bei de la Hoţind încă 
se pogorîse cu Lipcanii la Smil; s’ad simţită şi Adăl Gherel Sultanii în nebunie, 
cum şi alţi MîrzacI toţi, şi Tătarii cunoscendu-şi faptele cele nebunesc!, ad 
plecata toţi capetele, şi ad scrisd cărţi la Hanul să le erte greşăla. Eră lusufd 
Mîrza şi alţii câţl-va MîrzacI n’aa vrută să se închine nici la Hanul, nici la 
fiiul Hanului; ce ad fugita în ţera Leşăscă, trecenda Nistrul pre la Soroca, mă- 
caru că Grigorie Vodă avea pază pe la tote vadurile se nu scape nici pre u- 
uul, nici Mîrzacu, nici Tătard, nici Cazacd; şi nici lusufd Mîrza nici alţi Mîr- 
zăcl n’aru fi scăpata, cum n’ad nici scăpata Căzacil carii suntd mâl cu gred a le 
sprijini focul lord; ce numai s’ad înşelata Mirond Donicl Pîrcălabul de So
roca, luândd veste că lusufa Mîrza avea să trecă Nistru mal pe din susd pe
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la CtirecinţI, s’aii dus'ti s&’I ţie cale acolo; 4ră lusuftt Mîrza aii trecuta în ur
ma Iul pre la Soroca trecândtt pre la Movilău, măcarfi că au săritu Soroceniî 
sS’I oprăscă; dră el au mersu pre la Movilău, că fiindu Nistrul înghiăţatu att 
datu Tătarii năvală pe ghiaţă şi au trecutu, unde şi doi omeni al nostril a’au 
rănita într’acea năvală. Cazacii Iul Adălfi Gherel Sultana părăsiudu pre Adălu 
Gherel şi vrându să fugă, s’aa făcuta trei cete, şi pă o cătă cu1240 de omeni 

.ce aa luata asupra Dubăsariloru mergându să trăcă Dnistrul, i-aa prinsa lor- 
daki Sărdarul luându-le armele cu meşteşuga; ără o cătă cu 120 de omeni 
i-ăa prinsa Vornicul Donicl, ce era oi’onduita de Grigorie Vodă purtătora de 
grijă marginel şi a bejeniilora. Aflânda acel CăzacI la satu la LohănescI pe 
Ikiul, aa sărita cu câţi-va ţinutaşl şi le dederă răsboia într’o ţii totă ţjioa, la 
cate răsboia mulţi de al nostril aa perita, ără şi Căzacil nici unul n’aa scă
pata. firă a treia cătă i-aa prinsa ără ţinutaşil la tîrgul Orheiuluî. Ce pentru 
răutăţile loru cele păgânescl. ce făcuse în raielele Hanului, i-aa tămpinata şi 
pre denşil osînda, că pre toţi până la unul i-aa data Grigorie Vodă Hanului 
şi fiiulUl săa în robie; ără armele şi caii au rămasa a prinţlătorilo-ra. De aice 
să vedeţi în ce osîndă aa căţluta şi Tătarii; că Grigorie Vodă din poronca 
Hanului şi a Iul Abdula Paşa Saraskeru ce’I poroncise să mărgă la Codru în 
spatele Tatariloru, trecenda Prutul pre la Fălcii, de unde pe Sandul Sturza 
vel Visternicu pentru o trebuinţă a ţăfel ’l-aa întorsa înapoi la Iaşi; eră 
Domnul cu alţi boieri, şi cu totă oştea aa mersa la Codru, avănda multă şi 
frumosă oste, de vreme că slujitorii săi, precum a’ţl auţlita înapoi, că aa fostă 
forte miluiţi, ce cu slujitori de râfte, şi cu dărăbanţil agesci, şi cu vînătoriî 
şi cu panţiril ce eraa cu lăfă din ţără, eraa trei mii de omeni pedestrime; 
aşijdere şi călărirae, Boierănaşl, Copil din casă, ce le făcuse Grigorie Vodă 
tuturora suliţi zugrăvite cu prapure, Armăşeil, Aproţlil, şi alte rufeturl, cineşi cu 
stăgul său; Constantina Costaki, cu totă slujitorimea Hătmăniei, şi cu alţi sluji
tori de ţără ce’î făcuse cu lăfă; lordaki Sărdarul cu toţi Lăpuşnenil şi Orheeniî 
şi Soroceniî; Lupul Sărdarul de mazili cu toţi mazilii; şi călărimea s’au făcută 
patru mii de omeni; ără peste tota aa fosta şăpte mii de omeni oştea lui Grigo
rie Vodă, fără de curtea gospodu, şi fără de omenii ce erau pe lungă boierii cei 
mari, avendu Grigorie Vodă şi 12 pusce cu săcăluşe. Deci din Pruta până 
în Codru aa mersa oştea în tocmălă, mergenda înainte lordaki Sărdarul cu 
slujitorii săi, după densul Constantina Costaki Hatmanul, după densul Enaki 
Aga cu pedestrimea şi cu puscele; mal pre urmă Grigorie Vodă cu curtea sea, 
şi cu toţi boierii mazili. Aşa cu oronduălă aa mersu şi s’aa suitu de-asupra 
Codrului din giosa; şi aa şeţjuta acolo două săptămâni mâncânda şi călcându 
pre Tătari. Mâncatu-s’aa fineţurile, şi gropile cele cu pane câta aa putută 
agiunge oştenii; şi dăcă au sfu’şitu s’au mutata de acolo Grigorie Vodă la ca
pul Codrului din susa, puindu’şi corturile, şi aa şeţluta şi acolo alte două 
săptămeni; tota aceea călcătură făcenda Tătarilora, mâncându-le orţjul şi fi
nul ; cu care. nu puţină spaimă aa făcuta Tătarilora, câtu s’aa bejenărita Tă
tarii, şi fugeaa de Moldoveni cum fugise şi Moldovenii de dânşii. Şi venfaă 
Tătarii de se încbinaa lui Grigorie Vodă, plângânda şi rugându-se pentru fe
meile şi copiii lora să poroncescă oştilom să nu’I îngi-ozăscă. Hră câţi Tătari
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att stătuta împrotiva oşteniloră lui Grigorie Vodă, ÎI prindeau şi îl certau, că 
avea Grigorie Vodă poroncă ca aceea, carii vorfi sta împrptivă să’I certe. Şi 
din voia lui Dumneţ^eu era şi o ărnă caldă, ca o prftnă-vară; de zaliere, încă 
era chivernisită Grigorie Vodă: pită, came avea de agiunsă, şi toţi oştenii e- 
raa voioşi. Deci dăcă au vS^utu Hanul şi Âbdula Paşa că s’aă plecata toţi 
Tătarii, şi n’aa nici o zurba, aa data poroncă lui Grigorie Vodă să se întdrcă 
îndărăpta; şi pentru semna de pomenita făcut’aa şi Grigprie Vodă acolo o 
movilă mare, acolo unde aa şeijuta cu tabăra, care se pomenesce şi astă-^î, 
movila lui Grigorie Vodă. După ce i-aa venita poroncă de întorsa, ânteia aa 
pornita pe Enaki Aga cu pedestrimea, şi cu puşcele, apoi pe lordaki Sărda- 
rul, îmbrăcăndu-la şi cu contăşa blănitu, muIţăminduT de slujbă, ’l-au por
nita cu slujitorii la Orheia; şi aa rămasa numai cu Hatmanul, şi cu curtea 
sea; şi s’aa întorsa cu pace la scauna,- trecănda Pmtul pr.e la Ghei’mănescI, şi 
a doua ^i aa fosta la Iaşi. Eră pentru căldura cp aă fosta totă ărna aa ară
tata Dumneijea şi acăsta,. că în ^ua ce au purceşn Domnul de la Codm, 
Ghenarie. 30, fost’ab unu frigă forte mare, totă (jiua, şi au masa sera la 
GhermănescI; ără a doua (ji la purcesa, dat’aa Dumne^leu o furtună mare cu 
ninsore şi cu văntu din susa de au bătuta tptă (jioa o furtună mare pe oş
teni totu în faţă, câta mu s’ab schitu cum au venita unul cu altul t6tă (jioa; 
unii aă sosita a doua (ji, alţii a treia (,li; că acea' furtună era câtu nu mal 
văţluse acela ronda de omeni, şi mulţi cai aa crăpata şi omeni ah perita. 
Eră Domnul aă intrata într’acea ţ,li în Iaşi, şi viinda la Iaşi ah aflata dom- 
na şi cuconil, şi pre maică-sea veiiiţi de la Hoţind; s’au buc,urata mulţă- 
rainda lui Dumne^efl că T-ab ferita de primejdii, şi pre dânsul şi ţăra, şi aii 
îmbrăcata pe Costaki Hatmanul cu blană de spbola raulţămindu’î de slujbă, şi 
lui şi tuturora căpiteniiloru, şi slujitoriloru, slobo(jindu’î pre la casele lord. 
Şi Grigorie Vodă ărăşi ad luatd cârma cea bună, tocmindu’şi. ţăra din risipa 
ce se risipise, şi domnia cu pace. Eră Tătariloru le-ad venita Hanul de hacd, 
că ad ernata Abdula Paşa şi Hanul cu oştea pe dânşii.; ără de primăvără ad 
venita poroncă lui Abdula Paşa de s’afl dusd la cetatea sa la Nişd; ără Ha
nul ad şi vărata,pe dânşii, şi ad şi mai ernatd a doua ămă, călcându’l fărte 
tare cu totd felul de dăjdi grefe, câta ’şl-ad luatd osînda şi ei şi pentru prada 
ce făcuse ei Moldovei; care nu puţină pagubă s’au făcuta, că numai a Moldo
vei pagubă ad cuprinsa câtă-va somă de pungi de bani, şi ad isprăvita Gri
gorie Vodă de la Părtă ca să plătăscă Tătarii totă paguba atâta Moldovei 
câtă şi a raelelord Hăuesci, puinda impărăţiea pUnitord pe Hanul. Şi la anul 
7237 ad scosd Hanul dăjdi mari pre Tătari, ca să plătăscă paguba Moldovei, 
şi a altora raele; şi macara că Grigorie Vodă nu puţină pagubă ad avutu, dără 
au scosd lucrul la capd, că i-ap plătită Tătarii stricăciunea ţărei; şi ad orân
duită Grigorie Vodă pe Sandul Sturza vel Visternică, şi cu lordaki Sărdarul 
d« aă mersă prin ţără de ad data bani ămenilord după paguba ce ad avută, 
care, acesta lucru adevărată este und lucru de minune şi de pomenită; fiindd 
că Tătarii totdăuna făceaă pră<jl ca aceste, şi nu numai la vreme de răsmiriţă, 
ci şi la pace făceau pră^l, şi ce apucad prăpădită ad fostă; nu se inal putea 
scote nimica (Je la dânşii, de vreme că ei aşa aă fostă deprinşi asupra Mol-
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dovel, ca nlsce lupi asupra uneî turme de oî; 6ră peste acesta el încă nu de- 
dese, că nici o dată nu mal întorsese înapoi ce luase; 4ră Grigorie Vodă, aţi 
înţeleşii mal susă ce aă lăcută, ca să nu dea Tătarii Mokldvel înapoi bucate 
ori altă ceva, ce bani aă dată Moldovei. Şi aceste nu le fâcea Grigorie Vodă 
cu altă chipă fără numai cu vredniciea sea, şi cu trecerea ce avea la stăpâni. 
Şi să mal vedeţi ce aă mal lucrată cu Nohail, că osebit de alte strimbătăţl ce făceaţi 
Nohail Moldovei, îl purta cum le eraă voia, şi o parte din locul Moldovei o împre
surase de vr’o trel-ţlecl de ani, şi altă parte era împresurată de Benderlil, care nici 
ună Domnă n’aă putută să’l desbată, ără Grigorie Vodă aă scosă hatişerifu de 
la împărăţie şi cu mare luptă i-aă agiutată şi Dumneţ^eă, şi aă desbătută şi locul 
acela şi ’l-aă lipită la hotarul Moldovei, hotărîndu’lă cu semne pe hotarul vechia 
aiul Halilă-Paşa; şi cu mijlocirea Hanului i-aă şi mutată pre Tătari, dându-le 
locă de şedere mal giosă de unde intrase el, mal giosă cale de două căsuri în 
curmezişă şi 32 căsurl în lungă. Şi cu zapisul ce avea de la Tătari, lua dăjdl 
de la dânşii, de pe case şi de pe bucate, şi din fînaţe în toţi anii; care nici 
acăstă supunere alţi Domni nu le-aă putută face, şi pentru acăsta nu iubia 
Tătarii pre Grigorie Vodă. Şi la vremea zurbalei poftise el Domnă Moldovei 
pre Mihal Vodă, că le părea acestă Domnă greă şi tare sprijinitoră strimbă- 
tăţiloră Moldovei ce avea despre dânşii. Că multă .vreme aă răcorită şi aă răs
plătită Grigorie Vodă Moldovei; ără după acea multă nebunie a Tătariloră 
Nohal, şi după ce ’i-aă călcată Hanul şi ’i-aă globită, şi aă plinită după cum 
aţi aurită, de nevoie s’aă făcută înţelepţi. Cunoscândă el singuri nebuniea loră, 
aă fâcută mare plecare, şi ertându-le şi Impărăţiea greşălă, făcut’aă şi el za- 
pisă la mâna împărăţiei într’acestă chipă, cum arată mai giosă de pe limba 
Turcâscă: «Pricina acestui zapisă este, că noi de câte ori fiindă vinovaţi pen
tru faptele nâstre cele trecute ce amă făcută împrotiva legii şi împrotiva îm
părăţiei, milostivitus’aă Impărăţiea după mare mila sea ce cuprinde peste totă 
lumea, de ne-aă ertată greşelele, şi aă trămisă în acăstă dată ca să ne aşeţle 
pre prea luminatul Mengli-Gerel Hanul de Crîmă, şi pre Măria sea cinstitul 
Veziră Abdula Paşa stăpînitorul de Kumelia, carii ne-aă chiemată faţă înain
tea sfatului celui de cinste a judecăţel, ce s’aă strinsă în cetatea Chilia, a- 
decă pre toţi Mîrzacil nostril, şi pre cel mal bătrâni şi ămenl de trăbă aleşi 
din norodul nostru. Şi ne-amă făgăduită să tăiemă de acmu înainte totă cores- 
pondenţia şi prieteşugul cu acei ce aă fugită în ţăra Leşăscă, anume lusuf- 
MîrZa şi Temirhană, şi HapacI, cu fraţii loră, carii s’aă dusă cu dânşii, şi să 
nu’i primimă să fie trăitori cu noi; şi de ne vomă mal rocoşi, să avemă a da 
către împărăţie globă o mie de pungi de bani. Aşijdere dintre noi carii voră 
fi lăcuitori în ţăra Moldovei s’aă apucată să ţie totă acele făgăduinţe, şi ade
verinţele ce le-aă făcută el, şi împrotiva aceloră nimică să nu facă. Şi pre 
scurtă, câte făgâduinţi amă făcută pentru trebile nostre, tote cu voia nostră 
le-amă făcută. Şi amă dată cuvântul nostru înaintea boieriloră şi a Căpite- 
niiloră de Crîmă, să le ţinemă cum se cade; şi cu voiea năstră amă poftită 
zapisul acesta, cum s’aă scrisă în tabla judeţului, aşa s’aă trămisă şi la îm
părăţie ca să se afle în visteria împărăţiei, şi să vădă credinţa ce avemă că
tre împărăţie pentrn acăsta. firă altă zapisă să rămâe în mân»1 înăriel săle
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Hanului de Crîmii. Dreptâ aceea amil făcuţii două zapise, carii coprindti şi 
arătă totu acestă poveste, şi le-amă pecetluită cu pecetea nostră, şi s’au 
scrisă la mijlocul luminel lui Şaabană velătă 1140, ără de la Hristosă 1728 
Martie în 15.»

Aice venimă ărăşi la rândul lui Dimitraşco Hatmanul, la ce aă venită mal 
pe urmă după ce aă văţlută că nu se pote mistui în Bugăgă, temându-se că 
va încăpea în mâna lui Grigorie Vodă,*de care totă n’aă scăpată. Că trecândă 
lĂ elă Dunărea cu Adăl-Gherel Sultană, aă mersă până la Babadagă, avăndă 
lângă sine pe ună Turcă anume Murtaza neguţitoră de aice din Moldova 
de’lă purta, şi acolo ’l-nă dusă în .gazdă la ună frate a lui Ahmetă Omul- 
casa-başă, care fiindu’I cunoscută ’l-aă ţinută ascunsă câteva ţjile, apoi ’l-aă 
trămisă cu nisce gelepi a lui la Ţarigradă la Mibal Vodă. Şi mergendă până 
la Kuciuk-Kioî, care este aprope de Ţarigradă, aă scrisă ună râvaşă la fra- 
te-săă şi ’l-aă trămisă cu o slugă a sea cu Mârtaza Turcul să’lă ducă la frate- 
săă, la Amăută Kioi. Mihal Vodă necum revaşul n’aă vrută să’lă priimăscă, temân- 
du-se că oblicindu’lă Impărăţiea să nu i se vădescă şi faptele lui, şi agiunsu- 
rile ce aă avută cu Tătarii, că. nu în puţină prepusă aă fostă. Văijendă dără 
Dimitraşcu Hatmanu, că nici acolo nu se pote mistui, ’l-aă luată eră acei gelepi 
împreună cu Murtaza Turcul şi ’l-au dusă la ună sată ce se cbiamă Caralară, 
în olatul Silistrieî, ducendu’lă în gazdă la ună Turcă; dără era poroncă în 
tote olatele de peste Dunăre, ori unde s’ară afla acel boieri să nu se mis- 
tuăscă că’să baini împărăţiei, ce să’i priiiţjă şi să’I dee în mâna lui Grigorie 
Vodă. Deci de frică singură gazda aceea a lui Dimitraşcu Hatmanul aă venită 
de aă spusă lui Grigorie Vodă, şi îndată aă trămisă Grigorie Vodă pe Uşă- 
rul ală doile, cu Căpitanul de Lipcani, şi cu Turcul, şi luându’lă în fere de 
acolo, ’l-aă dusă la Iaşi. Aice să vedeţi bunătatea lui Grigorie Vodă, câtă aă 
fostă de bună; aţi înţălesă şi hainlîcul lui Dimitraşcu Hatmanul, şi cu alte 
soţii; aţi auţjită câtă răutate aă vrută să facă lui Grigorie Vodă, că nu nu
mai pricina domniei dără şi vieţa aă vrută să’I părţjă, care de ară fl fostă 
ună domnă grabnică, săă cu judecată dreptă să’lă judece, ce ară fi lucrată 
cu densul, că nici ară fi fostă priimită nici cu ochii să’lă ve^ă, şi fără de 
morte n’ară ^ rămasă. Dără Grigoi’ie Vodă, ca ună milostivă şi adevărată 
creştină, nu că i-aă făcută vre- o răutate, ce şi câtă ’l-aă ţinută puţină la o- 
prălă ’l-aă cercetată cu milă; şi domna sea încă era la o fire cu densul, ne
contenită îlu cerceta. Şi la cea de pe urmă ’l-au şi ertătă, cerendu’î numai 
chieltuăla ce aă dată lui Adălă-Gherei Sultană prin faptele lui; şi din chiel- 
tuălă nici a patra parte n’aă luată; dăndu’lă în chizeşia nămului săă ’l-aă 
sloboţjită, (jicăndă: alte lucruri ca aceste să nu mai facă, şi ’l-aă îmbrăcată 
şi cu’nă rondă de strae; şi aă mersă la casa lui la Ferescl. Dără' Dumneţleă 
ca celă ce este cumpănă drăptă, au arătată că Dimitraşcu aă rămasă cu 
viăţă; ără judeţul lui Dumne^eă n’aă răbdată păcatul lui, ce curândă i-aă 
scurtată filele, şi totuşi aă murită cu morte bună. Eră ună Lupul Drăguţescu, 
ce era fecioră de boieră pământeană rudă cu lordaki Stolnicul, ce se duse 
şi elă atunce fără de nici o pricină cu pribegii la Tătari, şi aă fostă la tote 
amestecăturile la ună locă cu dânşii, şi încă cândă aă trămisă Adăl-Gherei
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Sultanii acelH Mîrzacil, de aii luaţii giupănesele boierilorii ce s’au aerisii mal 
înapoi, venise şi elii Bumbaşirii, sălbăticiudu-se atunce în nebunie ca cându n’aru 
fi fosta pământeană, şi atunce ’l-au lăsată Grigorie Vodă să alerge în nebuniea 
sea; dără pe,urmă, încăpendu şi elu pe mâna lui Grigorie Vodă, ărăşl prin- 
^indu’lu tota la una loca cu Dimitraşcu Hatmanul, cu judecata a tota divanul 
’l-aa spănţlurata. Şi cânda ’l-aa spânzurata pe dânsul, tota într’acea Zi au 
murită şi Dimitraşcu Hatmanul, la cârd s’aa arătata drepta judeţul lui Dum- 
neZen. firă şi Murtaza Turcul ce au păţita va pomeni cât va fi via, şi va fi 
veghere şi altora; că după ce i-aa făcuta domnul divana şi lui, cu Divana- 
Efendi, datu-i-aa nisce bătăi la talpe de cele scopte, şi după aceste cumplite 
bătăi, ’l-aa şi surgunita cu fermana Impărătesca. lordaki Stolnicul^ dăcă s’aa 
simţită şi ela în nebunie, şi ah văzuta că au greşita, şi nu mai are loca de 
mistuita nici într’o parte, s’aa lipita Ifingă una Sultana ce se făcuse Calga în 
locul lui Adăl-Gherei Sultana, şi cu Calga s’aa dusa la Krîmu unde sosi 
lui (ţestulă pedăpsă şi acolo, precum s’au înţelesa de densul la ce sta^e se afla, 
dără până la cea de pe urmă, DumneZea unul scie ce l-a mai întâmpina şi pe 
dânsul, drepta fiinda judeţul lui DumneZea. Acesta domna în Zilele săle, la 
ala doele ana a domniei săle, prin, mijlocul lui Hrisanta Patriarhul de leru- 
salima, aflându-se aice la Moldova, ah aşeZata scolele de învăţătură pentru cai'te 
în oraşa în Iaşi, cu cheltuiala sea; scolă Elinăscă, Grecăscă şi Moldovenăscă, 
cu dascăli învăţaţi, la care scole nu numai cel săraci, ce nu aveah cu ce plăti 
învăţătura, ce şi feciorii boierilora celora mari şi mici a tutulora de obşte 
aa eşita învăţaţi; şi încă şi din alte ţări vineau copii săraci de învăţau, dintru 
care nu puţină pomană i-au rămasa, de vreme că nici la o ţără nu era mai 
pfostă învăţătură de câta 1a Moldova. Şi altele bune şi multe Ca aceste aa 
rămasa la Moldova de la acesta domna.

In Zilele acestui domna, în anul 7236 fost’aa şi bolă de friguri forte multă 
peste totă Moldova, care se va pomeni multă vreme, că nu unul săa doi într’o 
casă, ce câţi eraa toţi zăceau, şi la prostime şi la boieri, până şi în casa dom
nului aa Intrata acea bolă, din care bolă Alecsandru Bezede, ce era mai mica, 
aa şi murită, şi ’l-aa îngropata în sfete Nicolai cu multă cinste şi slavă; pentru 
care Bezede, aa mângâlăta DumneZeu pe Grigorie Vodă cu altă Bezede ce ’l-au 
născuta în Zioa sfântului G:rigorie, numindu’ia eră pe acestu nume a sfântului, pre 
care prin' darul lui DumneZea şi ruga sfântului poftimu să trăescă, cu procopsălă 
creştinăscă. Şi pre toţi câţi aa fostu în casă i-aa orânduita boia acăsta, şi încă mai 
alesa pre domna ’l-aa supărata acestă bolă forte multă, că alţii mulţi după ce îi 
întorcea, se mântuiaa de bolă, ără domnul nici de cum nu se putea mântui; că s’aa 
bolnăvită de-cu-vără şi până la Martie nu s’aa putută mântui; numai câte o 
Zi două îla lăsaa, apoi ără ’ia apucad, câta şi domnul se spăriese, dără şi alţii, 
toţi. Numai cele ce ’sfi de la DumneZea, îi cu neputinţă la omeni. Eră după 
ce aa data la primăvără la luna lui Mai, s’aa rădicata Grigorie Vodă din Iaşi 
cu tătă curtea sea, şi ah mersa la mănăstirea Bârnova; acolo aflânda aeru 
buna şi apă bună, aa şeZuta două săptămâni, şi de acolo au aflatu sănătate, şi 
aa rămasa mântuita de acea bolă, şi s’aa întorsa sănătosa la Iaşi. Şi văZânda 
Grigorie Vodă acolo la mănăstire casele stricate şi pustii, şi de vreme că ’şi-au
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aflata sănătate de acolo, s’au apncatii cii chieltueala sea şi au făcutu nisce case 
minunate, şi ună rămnicu mare zidită cu pătră pin pregiuru, şi de asupra răm- 
niculul, cerdacu precum se vede. Ce precum aă fostă vdra cumplită cu b61e multe 
şi cu secetă, lă anul 7236, că secase apele, izvorele, câtă prea puţine izvore ră
măsese cu apă, aşa şi ăma în anul ce s’aă isprăvită 7237, aă fostă ăr- 
nă forte grea cu omeţe mari, de care ămă multe dobitoce aă perită, fiindu 
ărna înşelătore, că d’ineepută s’aă arătată a fi ernă bună, ără pe urmă aă că
zută forte grea, şi de omeţii acestei eml, de primă-vară nu numai văile cele 
ce aă fosta cu apă, ce şi cele ce n’aă avută apă de cândă eraă, aă rămasă 
pline de ape; şi vărsăturile apelorfi celoră curgătore aă făcută multă pagubă 16- 
cuitoriloră ce trăiau pelăngă ape. Fost’aă într’acestă ană şi ploi multe şi bişugă 
în tote, care timpu într’alte vremi vechi n’aă mai fostă ca acestea; că nemică 
scădere n'aă tostă, numai în pânele mari de multe ploi aă rămasă cu scădere.

Dintr’acestă ană, multe pomeni aă rămasă făcute de Grigorie Vodă, că 
ântăiă mănăstirea sfântul Arhanghel, Isvorul celă uescă^ută de veclnică po
menire, într’acestă ană făcută de Grigorie Vodă, şi pricina rădipărel ei, pre
cum se vede s’au scrisă pre largă. Că acolo era o biserică mică de pătră 
făcută de unu Balica Hatmană a lui Gheorghie Ghica Vodă, şi de cum fusese 
acmu se stricase şi nu era nemică; ără acestă domnă încă din vremea cândă 
descălecase cu oşti în medeanul acela a monăstirei, în VTemea zurbalil care 
s’aă sci’isăr înapoi, de atunce aă pusă gondu sS facă mănăstirea, 'plăcendu’I lo
cul, şi se o rădice în starea altoini mănăstiri mari; şi cândă aă purcesă cu 

• oştea în giosă. de acolo, după făgăduinţă, au dată şi unu sărindaru; şi aice 
se vedeţi minune, că cândă s’au plinită 40 de (Jile a sărindarului, etă într’- 
acea ^^i, au intrată înapoi şi domnul de la Tătari. Şi cu acesta s’aă şi mai 
întărită Grigorie Vodă, şi agiutându’i şi Dumnezeu într’acestă ană şi-aă pli
nită cuvântul săă, că apucându-se cu totă osîrdiea de acestă mănăstire, cu 
totă chieltuela sea, cu plată deplină la toţi lucrătorii, aă făcut’o din temelie 
de noă zidită, şi aă făcută zidu de petră prin preginră, şi aă făcutu şi tur
nul din clopotniţă peste portă, şi case domnesc! în lăuntru,' şi aă zugrăvit’o 
pe din lăuntru* şi aă înzestrat’o cu tote ce se cadă, şi aă rămasă de se nu- 
mesce mănăstirea lui Grigorie Vodă, precum se vede. firă din giosă de mă
năstire, subt medeană, despre răsăritul sorelui făcuse acestă domnă o grădină 
forte frumosă, şi în gi’ădină case domnesci, pe forma de Ţarigradă, că aşa şi 
meşteri au adusă; şi alăture cu casele, havuzuri şi cerdacuri, şi alte lucruri, 
şi apa âmbla din havuzu în havuză pe petră pin totă grădina, care era cu 
felă de felă de flori, care lucruri altă domnă n’aă făcută, că nime nu pote să 
scrie frămuseţea caseloră, şi aă numită acea grădină Frumosa. La casele a- 
ceste eşia adese acestă domnă, făcea mese mari cu boierii săi. Şi nu numai 
acei boieri cu boierie, deră şi cei mazili, de. la mare până la mică, eraă pof
tiţi acolo; care domnie cu cinste şi cu pace ca acosta putemă (;lice că altă 
domnă n’au fostă, precum dovadă suntă Letopisiţele. Acestă domnă, totă în
tr’acestă ană, aă descălecată şi tîrguşorul de subt Galata, şi i-aă făcută ron- 
duele cu mare mile domnesci, aşeflândă să se facă şi iarmaroce acolo. Acestă 
Grigorie Vodă aă adusă şi apa de la hasna cu mare chieltuălă, şi cu meşteri



aduşi din alte ţări, şi au aşeţlat’o dinaintea porţel curţilorii domnesci, slobo- 
ţlindii apa pe trei ţevi cu şuruburi, care lucruri alţii domnii n’aii mal făcuţii; 
şi mare pomană i-aă rămasă, de vreme că acestă oraşă era lipsită de apă 
bună pururea. Intr’acestă nnă i-aă venită lui Grigorie Vodă şi căftană de în
noirea domniei de la împărăţie, şi aă trămisă Grigorie vodă pe fiiul săă Scar- 
lată Beizade cu toţi boierii, şi cu alaiă înaintea căftanulul subt Galata, adu- 
căndă acelă căftană din Ţarigradă lamandi Postelnicul celă mare. Deci intrândă 
în divană, fiindă toţi boierii adunaţi, aă stătută domnul in piciore până s’au ce
tită fermanul, şi aă îmbrăcată, căftanul. Şi ântăiu Divană Efendi aă cetită fer- 
manul Impărătescă, apoi şi Sandul Sturza vel Vistemicu aă cetită tălcuirea 
fermanulul scosă pe moldovenie de Alecsandru biv vel Sulgeru, întru înţăle- 
gerea tuturora, şi aă îmbrăcată pe domnul Divană Efendi cu căftană, şi pe 
Postelnicul lamandi şi pe Vistemicul ce aă cetită fermanul moldovenesce. Şi 
mergăndă toţi boierii aă sărutată pola domnului, eră fermanul într’acestă chipă 
scriea la Grigorie Vodă:

«Alesule dintre Domnii CresţinescI, Domnul ţârei Moldovei, Grigorie Vodă, 
îţi facemă scire cu acestă pre înălţată fermană impărătescă semnă ală nostru, 
că fiindă tu slugă credineiosă a Împărăţiei nostre, cu dreptate şi cu silinţă al 
slujită în curtea ndstră cea slăvită purure stăpânitore, şi până astă-dî la tdte 
trebile ce ai fostă orânduită de către impărăţiea nostră să slujesci, adevărată 
amă cunoscută că. al slujită cu dreptate. De care în totu chipul avemă către 
tine cea adevărată şi neîndoită încredinţare, cum că şi de acmu înainte totă 
intr’acestă chipă vel sluji împărăţiei nostre la tote slujbele după plăcerea şi 
după cuviinţa firel nostre cel înalte împărătesei. Dreptă aceea, dintru a nostră 
deosebită îndurare şi bună vrere, ne-amu milostivită către tine, şi ţl-amă în
noită domniea Moldovei cu întăritură în anul acesta 1141, în 26 de dile a lu
nci şaabană; şi pentru ca să te însciinţămu de aceasta, ătă ţi-amu trămisă şi 
aces*tă fermană impărătescă, care dăcă ţi-a sosi, poroncimu cum ’ţi-amă în
noită domniea Moldovei, ărăşi să fii domnă, şi ocârmuitoră precum al fostă, 
şi precum nădăjduesce inima nostră, să aibi a stăpâni şi a cârmui ţera Mol
dovei cu frumosă tocmălă, alcătuindă şi chivernisindă tote trebile ţărei Mol
dovei, şi sprijiuindă Raeaoa nostră. Aşijdere şi altele tote ce ţi s’aă dată în 
sămă a le aşeţja şi a le chivernisi, să fii silitoră, şi nevoitoră, în chipă ca a- 
cesta să fie Raeaua Moldovei odihnită în filele împărăţiei nâstre cei iubitore 
de dreptate, şi să dormi pre aşternutul tăă celă de odihnă fără de grijă. Aşa 
să scil şi să cre(jl semnului nostru celui Impărătescă.»

De aice este ârăşî cartea VeziruluT ce scrie eră la Grigorie Vodă.

"Alesu-le între Domnii Crestinesci şi slăvitu-le între Domnitorii cei ce credă 
în Hristosă, Domnul Moldovei Grigorie Vodă a căruia sfîrşită să se închee cu feri
cire. Cercetândă cu bună cuvântare, îţi facemă scire, că fiindă tu din moşii şi 
Strămoşii ţăi, vechie şi credineiosă slugă a puternicii împărăţii, şi osebită de
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slujbele ce al slujita la trebile împărătesei cu credinţă, şi cu osîrdie, precum 
vederata s’aa arătata şi s’aa cunoscuta; aşa şi de aemu înainte nădăjduima 
în tota chipul de către tine slujbă lăudată după plăcerea nostră. £tă că din 
mila şi îndurarea cea mare a puternicului Impărata a stăpînulul nostru, şi 
din cea desăvîrşită cunoscinţă a Împărăţiei săle, ărăşl ţi s’aa înnoita domniea 
ţărel Moldovei cu întăritură din anul 1141, şi după fermanul cela înalta Im- 
părătesca ce ţi s’aa trămisa ca să te încredinţezi, scrisuţis’aa şi acăstă carte 
a nostră şi ţi s’aa trămisa. Pentru aceea dără după firea ta cea istăţă şi 
drăptă, cunoscănda noi vredniciea ta cu care al slujita, fiinda tălcuitora .di
vanului Impărătesca în tote trebile, aşijdere înţelegendu că şi aemu la dom
niea ţărei Moldovei te porţi înţelepţesce, şi cu bună socotălă, şi tote faptele 
cele bune cunoscănda, aşa nădejduimu şi de aemu înainte că cu aceeaşi 
credinţă şi dreptate te vei nevoi a sluji după cum place nouă; şi osebita de 
acăsta tu eşti cirăcul nostru cela alesu. Şi aşa să scii că noi la t6te trebile 
tăie îţi vomu învoi; deci pentru isprăvile tăie nici una fela de grijă să nu 
porţi, numai în ce chipa al chivernisită trebile ţărei până aemu, aşa şi de 
aemu înainte să te nevoesci cu înţelepciune la tote trebile împăratului, alcă- 
tuinda tăte a le ţărei, şi sprijininda Raeaoa Impărătăscă cum se cade, nevo- 
indu-te cătră isprăvirea şi aşezarea lora. Intr’acestu chipa să te porţi, şi să 
nu părăsescl a ne însciinţa de tote cele ce vei socoti trebuitore şi vrednice 
de însciinţare. Şi ca acăstă să fie mântuirea tuturora celorfi ce se plăcă daru- 
rilora lui Dumneţleu.»

Pentru logodna luî ScarlatD Bezede fiiul celu mal mare a luî Grigorie Vodă.

Tota într’acesta anfi la luna lui Iunie într’o (ji Mercuri, s’aa rădicata Gri
gorie Vodă cu o sămă de boieri, şi cu totă curtea sea, şi au mersa Ia Deleni 
satul lui lordaki Cantacuzino vel Spătara, de care călătorie nime n’au sciuta 
de ce aa mersa Domnul acolo, şi se mira şi lordaki Spătarul. Eră cânda afi 
fosta a cince ţji Duminecă diminăţa, după eşirea din biserică, ătă au mersa 
Grigorie Vodă la gazda lui lordaki Spătarul, 'unde eşise din curţile cele mari, 
la o căsuşără mică afară din ograda curţilora; şi după cafe aa poftitu Dom
nul pre Spătarul lordaki să aducă o cucănă mică ce avea de 9 ani să o vădă, 
şi ântăia a,a stătuta lordaki Spătarul să nu i-o aducă, arătânda că nu’i obiceia, 
şi era îngrijită nesciindu ce va să lucreţje. Apoi aa dus’o după poroncă, şi 
mergenda să sărute mâna Domnului ’i-afi data inelul de'logodnă cu fiiul său 
Scarlata Bezede; şi fiinda de faţă şi Kira Nichiforu Mitropolitul, s’aa făcuta 
schimburi de logodnă. Acesta Mitropolita aa fosta mai nainte dascaia la Gri
gorie Vodă şi eia ’l-aa făcuta Mitropolita; macara că eparhia lui Sidis era 
pustie de multa, numai fiinda orna forte înţelepta şi adevărata, îia avea Dom
nul lângă sine. Vă^ănda dără lordaki Spătarul cele ce s’aa lucrata, atunce aa 
eşita, şi s’aa încredinţată, şi s’aa schimbata grija lui în bucurie; şi acesta 
lucru în mirare' afi fosta şi altorfi boieri tuturora, dăcă aa văzuta, de vreme
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că altul n’ati sciută acăsta fără numai Hatmanul Constantină elă au sciută. De 
aice înainte câtu au mal şezută acolo, totft cu mese şi cu tabulhanele, şi ve
selii şi giocurl nu numai boierii, ce totă slujitorimea, câtă se «vedea la o lo
godnă domndscă. Şi de acolo de la Delenl, au mersă Domnul de aă văzută 
Şl târgul Hârlăulul, şi aă intrată în. ziditura caseloră domnescl; şi de acolo 
aă mersă la Cotnară; acolo erăşi au făcută masă cu toţi boierii; şi totă cu 
acestă felă de veselie aă venită până la Dumbrava roşie, şi acolo nu puţină 
veselie au făcută, şi aă venită cu pace la scaunul său. Deci, după Sân-Petru 
stsbigendu Grigorie Vodă toţi boierii la Frumosa, pe cel cu boierie şi pe cel 
fără de boierie, tătă mazilimea de la mare până la mici, împreună cii giupă- 
nesele loră, acolo s’au arătată tuturoră logodna, făcându ună zăfetu fărte fru- 
mosă, cu felă de felă de musică, şi dăcă aă inserată cu făşicurl, şi cu lumini 
şi pre apă şi pre uscată, care lucruri nici o dată în Moldova n’aă fostă. Acestă 
Domnă au avută patru cuconl; şi o cucănă, şi celă mal mare aă fostă acestă 
mai susă scrisă Scarlată Voevodu, şi Matei Voevodă şi Gheorgbe Voevodă, ală 
patrule Grigorie Voevodu, şi doinniţa Smaranda.

Aioe s’aă scrisă şi pentru Intărcerea dămnel Rucsandel din Moldova la 
ŢarigradD, maica Iul Grigorie Vodă.

Domna Rucsauda viindu aice cu liiul său, cândă au luată domniea, aă şe- 
ţjutu aice până la ală treile ană; apoi văţlândă atâta bolă ce se întâmplase 
aice într’acesti ani, s’aă trasă să mărgă la Ţarigradu; ce macaru că Grigorie 
Vodă multă ăă mijlocită să nu se ducă, dără n’au putută, şi încă aă luată, cu 
sine şi pre fiica sea domniţa Mariora Pabarnicesa sora Domnului, şi cu multă 
părere de reă aă fostă şi fiiul-său, şi tuturoră celoru mari şi mici, eşindă din 
târgă Iunie 11, şi aă petrecut’o Grigorie Vodă cu domna sea şi cu totă ala
iul şi boierimea până la Şanta; acolo după bucate ’şl-aă luată ţjioa bună toţi 
boierii, ără mai pre urmă Domnul cu domna; la care nu puţină plângere aă 
fostă de âmbe părţile şi cu cinste au dus’o până la Ţarigradă. Intr’acestă ană 
şi duoă Bezedele Engleze, cari pur'cesese de patru ani de la casele loru de la En- 
glitera, şi âmblându prin ţări, ca să văţje ţările, şi obiceiurile ţăriloră, aă venită 
şi pe aice la Grigorie Vodă, pre carii i-au primită cu cinste, şi le-au gătită masă 
la Frumosa, şi au orânduita pre Postelnicul săă celă mare, şi cu alţi boieri 
pre Ifingă dânşii, de ’i-aă grijitu şi ’i-au cinstită precum se vedea, şi de 
aice aă trecută în ţera Leşescă dându-le cal şi omeni de ’i-aă petrecută. 
Totă într’acestă ană, la Avgustă, s’aă templată trecerea a doi Paşi Vezirl 
pe . aice prin ţâră; ântâiă Gara Mustafa Paşa de Azacă fiindu orânduită 
de împărăţie să mărgă la Hitină, şi pe Mustafa Paşa de Hotină ’l-aă orân
duită să mărgă la altă cetate la Egribosă. Veuit’aă ântâiă Gara Mustafa Paşa 
pe de ceea parte de Prută; ără baremul şi cu fiiul seă i-aă venită pe de căstă 
parte de Prută din Galaţi până în Hotină; deci i-aă eşită şi Grigorie Vodă 
înainte cu boierii şi cu totă curtea la Zăgărance; şi acolo s’aă’împreunată cu
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Paşa; şi măcartl că aceytu Paşă era omu straşnică, d4ră pre Grigorie Vodă 
’i-au primita cu dragoste, şi i-au datu multă cinste, precum n’amu vf^uta 
la alte împreunări de Domni cu VezirI ca acesta; şi cânda ’şl-au luata ^ioa 
bună, aa îmbrăcata pre Domnu cu ferege cu blană, şi pe boieri cu caftane, şi 
aa dăruita lui Grigorie Vodă una cala forte frumosa împodobita. Deci după 
sosirea lui Gara Mustafa Paşa la Hotina, Mustafa Paşa încă aa purcesu de 
acolo şi au venita pe aice pin Iaşi, şi i-aa eşita Grigorie Vodă înainte la 
ŞorogarI, aşceptându’ia cu saivantu, şi viinda Paşa s’au împreunată subt sai- 
vanta. Acesta Paşă era petrecuta cu bătrâneţele; două ;^ile aa şe(Jutu în Iaşi, şi 
cânda şl-aa luata Domnul ^ioa bună, ărăşi ’l-aa îmbrăcata cu ferege cu blană; eră 
pre Divana-Efendi, şi pre o semă din boieri, i-aa îmbrăcata cu feregele, şi aa 
dăruita domnului şi una calu eră forte împodobita. Acesta Grigorie Vodă, precum 
aţi aurita după cum i-aa adaosa Impărăţiea cinstea, aşa şi acestil-lalţl Paşi 
i-aa data cinste mal multă de câta altora Domni; şi toţi omenii impărătesci 
îia aveaa la cinste; şi nici locuitorilora acestoru ţări n’aa lăsata să le fie cu 
pagubă trecerea acestora Paşi, că şi chiriea lora şi tote conacele aa plătită 
ela cu bani. Intr’acesta ana şi Mengli-Gherel Hanul, poftindu-se de aa mersa 
la Portă, mare cinste i-aa făcuta împăratul, care nici una Hanfi n’aa avuta 
atâta cinste ce aa avuta acesta Hanfi; şi întorcăndu-se de la Portă, aşe^Jândfi 
tote trebile, afi purcesfi la Crîmfi la luna lui Septemvrie.

Pentru supunerea Tătariloru Nohaî despre Grigorie Vodă.

La câtă cale şi supunere i-afi mal adusfi până la anul 7238, încă nu amu 
trecuta a nu scrie. Ânteifi pentru tote gâlcevele şi davalele Tătariloru, cu câte 
se acolisiafi ei de Moldoveni, unii cerendfi robi, alţii cal, bol, şi altele nenu
mărate de tota felul de dava, năpăstl, de care pururea erafi învăluiţi Mol
dovenii ; că davalele lorfi nu aveafi sfîrşitfi nici o dată, şi era supărată mar
ginea şi ţesa despre denşil. Insă acuma la purcesul Hanului, strîngendu-se el 
cu toţii, Mîrzacii, şi capetele înaintea Hanului, afi stătuta cu toţii la unfi 
cuvânta, poftinda numai să se facă slimfi, arătândfi multe strimbătăţi că afi 
despre Mol^venl, socotindfi că de orfi lua el acea voie de la Hanul să se facă 
slimfi, cu acesta s.ă’şl potă face răsplătire pentru călcările ce li s’afi făcutfi 
lorfi în vremea oştire!. Ce să vedeţi deră, cum i-afi întâmpinată şi Grigorie 
Vodă; că trămiţându acolo boieri vechili, de au stătuta cu Nohail la Divanul 
Hanului, prin mijlocirea Hanului avându-se Grigorie Vodă în bunfi prieteşugfi 
cu Hanul, cum şi cu alţi toţi al curţei lui, i-afi oborîtfi tare pre Tătari; că afi 
isprăvita hogetfi la acesta, pentru tote davalele ori câte aiii fi avuta Tătarii 
a cere la Moldoveni, şefi şi Moldovenii la Tătari, de.cândfi megieşescfi el cu 
Moldovenii şi până acum, să fie tote tăiate, nemică să nu aibă a mai cere, 
aici Tătarii la Moldoveni, cum şi Moldovenii la Tătari. Şi afi rămasfi ţâra în 
bună odihnă, şi în mare răsuflare despre Nohai; şi osâbitfi de acăsta, i-afi 
chivernisită Grigorie Vodă pe Nohai, de i-afi fî,cutfi şi zapisfi Mîrzacii, şi Că-



174

piteniile • cu mare legătură, întru acesttt chiptt numai pe unde le voră arăta 
vechilii domnului de pe margine, adecă Sărdarul, şi alţi Căpitani PîrcălabI, 
loch de păşiune dobitoceloru, în locul Moldovei, atâta să pâşăscă bucatele lord 
pe pământul Moldovei, cu sciinţă, şi cu voie, eră mai multă să nu se întindă; 
şi el să plătăscă hacul pământului, câtă li s’aă orânduită. Şi până la atâta 
rămăsese de călcaţi şi de supaşi Nohail, câtă el la atâta'smerire nici o dată 
nu mal venise; însă mal pre largă veţi înţălege din tălcuirei hogetului, şi a 
zapisului care s’aă scrisă şi aice deplină, precumă scriă cele Turcesci.*)

*) Pe ac6stă vreme, şi la acestu Donmu, şi la acestil veliţii 7238, Octoihvrie în 10 ^ile, 
ne-amiî născută şi noî fliul dumisale lui Yasili Eogălniceanu fiindu vel Căpitană de Iaşi, şi 
Hătmană dumnălui .Constantină Ipsilanti, frate cu Manolaki Ciurci-başa, pe care ’l-aă omo- 
rită P6rta, avândă fecioră pe celă mai mare pe Aga Enaki, fiindă Agă lăngă domnă, şi 
fiindă iubită măriei săle lui Grigorie Vodă Gbicăi. Atunce m’aă botezată şi pe mine părin
tele dumisale Constantină Ipsilantă, marele Hatmană, şi ’mi aă scosă nume din'boteză E- 
naki, pe numele fiiului dumisale Agăi lui Enaki, pentru că avămă frate mai mare de ’lă 
chiema Constantin Eogălniceanu-, pentru acăsta aă socotit să ’mi ^ică mie Enaki Eogălniceanu, 
pe numele fiiului dumisale; pe care Domnul Dumne^eă să’lă pomenăscăîntru împărăţiea sea. 
âră la măriea sea lonă, Idnă Neculai Mavrocordată Vodă, amă intrată in curtea măriei 
săle la silaba copilăriei din casă, la velătu 7264, de amă slujită cu dreptate până aă venită 
ără măriea sea Idnă Grigorie Gbica Yodă, şi ără amă intrată la slujba copilăriei din casă, până 
aă merp Măriea sa cu domnie la Bucuresci, făcând schimbare cu măriea sea Ion Costandin Mavro
cordată Y. Y, domniea a treia a măriei săle lonă Constantin Neculai Mavrocordată Y. Y. şi eră 
ne-aă cerută domniea pe câţi-va copii de Omeni, a boieriloră, pe Andrei Donicî, şi pe Costină Ca- 
targiu, şi pe Mihălaki Jora, şi Andrei Belditaană, şi pe Cosţină Negri, şi alţii. Apoi s’aă mazilită 
măria sea, şi la 1749 Avgustă in 20, aă luată domniea Moldoviî măria sea Constantină Mibai Ba- 
coviţă Cehană Y. Y; şi viindă măriea sea la scaunul măriei sele pe la Dechemvrie, m’aă fă
cută şi pre mine ca pre ună copilă Comisă ală treile, şi amu slujită tOtă domniea măriei 
sele, în Moldova, până la schimbarea măriei sâle, de aă mersă la Bucuresci la 1763, fâcen- 
du-mă atunce Comisă ală doile, slujindu’lă şi tOtă domniea ţârei Bomânesci. Apoi m’aă fă
cută vătavă de copii, în locul lui Costaki feciorul lui Giuvaergi Manolaki, care împlinindu- 
se doi pol ani a domniei, s’aă făcută eră schimbare Domniloră; mers’aă Constantină Y. Y. 
Bacoviţă Oră la Moldova. S’au mazilită Matei Ghica Y. Y. de la Moldova, şi la Bucuresci 
aă luată domniea Constantină Yodă Mavrocordată; âră Matei Yodă nu s’aă mai învrednicită 
la domnie. £ră noi mergândă la Moldova la 1766 Mart, la Focşeni m’au fScutu vătavă de 
Aproţlî, şi pe alţii. Şi viindă la Bomană, amă făcută sfintele Blagoveştcniî, şi de acolo peste 
două ŞUe amă purcesu la Iaşi, sosindă spre săptămâna patimiloră la Iaşi. Şi după geremonie, 
a doua Şi aă făcută şi boeriile, făcendă mare Logofătă pre dumnealui lonă Bogdană, şi pre 
Dlui Manolaki Costaki vel Yornică de ţâra de giosă, şi pre D-lui lordaki Balşă vel vor- 
nică de ţâra de susă, şi pre Dlui Yasili Bazu mare Hatmană, şi Postelnică mare pre Lăs- 
căraki Giani, şi pe Dumitraşcu Paladi vel Yistemică, şi pe Dlui Yasile Busetă vel Spă
lară, şi pe D-lui loniţă sin Toderaşcă de la Bomâni Cantacnzino vel Bană, şi pe D-lui 
loniţă Cantâcuzino fiinl Domniei sale Logofătul lorgaki Cantacuzino vel Agă, care aă fostă 
stătută şi Cămăraşă mare în domniea cea d’ânteiă până a nu merge la Bucuresci, şi pe lor
gaki Costaki Yensi vel Paharuică, şi pe Enaki Costantald vel Stolnică, şi Fircălabă la 
Galaţi,* şi pe lorgaki Hrisosculeu Alistarhul vel Comisă, şi pe Manolaki Giani vel Sărdară 
care pe urmă s’aă învrednicită şi la domnie atâtă la a ţârei Bomânesci câtă şi la Moldova. 
Pe acâstă vreme, ne aflamu şi noî în boierime, vătăjiea de AproŞî; pe care vreme fiindă 
că arsese curţile domnescî, până a nu merge la ţâra Bomânâscă, şi atunce apncâhdu-se aă
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judecata şi aşeţiământurile cu Tătarii aice şutită.

Suretul hogetulul ce se chiamă Ibra, făcută de măriea sea Mengli-Gherel 
Hanii, la purcesul măriei sele de la Bugegu la Crîmu, veleatu 7238 Septem^ 
vrie 6.

Pricina aceşti! scrisori adevărate, acesta este, adecă la anul acesta 1141, 
măria sea prea înălţatul şi milostivul stăpână Mengli-Gherel Hană,- fiiul mă
riei sele Iul Hagi Selimă-Gherel Hană, însuşi măria sea venindă în părţile 
Bugegulul, pentru ca să puie la bună tocmălă şi alcătuială tote lucrurile Nohai- 
loră Bugegulul ce se află locuitori pe locul Moldovelţ şi pe alte olaturl aprope; 
şi cu nevoinţa măriei săle, oronduinduse din locul Moldovei numai 32 căsurl 
de-alungul, şi două căsurl de-a curme^işă pentru aşeţ^ămentul şi locuinţa loră a 
Nobailoră, vechilii despre amândouă părţile măsurândă şi hotărîndă acestă 
locă; aşijdere şi pentru câtă supărare şi stricăciune s’aă făcută locuitoriloră 
Moldovei în vremile răscolel, aşe^ândă, şi alcătuindă măria sea tote aceste 
trebi, cu a sea bună şi înţăleptă tocmălă, după hatişeriful Impărătescă aşe- 
ţjându-le măria sea cu legături, precum însemnăză în hogetul ce s’aă scrisă; 
venit’aă înaintea măriei săle, şi înaintea judecăţii vechilii moldovenescl, şi aă 
arătată jalobă ^icendă că: «fiindă noi raea cu haracl a împărăţiei, la vremile 
cândă aă venită într’aceste părţi Cătanele, Nohaii Tătarii ne-aă robită copiii, şi 
femeile, şi pre mulţi i-aă vândută în alte părţi de locă, aşijdere şi alte robii şi 
pră^l aă făcută în pământul nostru a Moldovei, şi de îndelungată vreme până 
acmu Nohaii n’aă • părăsită nici odată a ne supăra cu felu de felă de prăţjl 
şi de supărări, şi pre mulţi din noi din Moldoveni, fără de vină, şi fără pri
cină aă omorîtă, şi aă rănită, pentru care aceste dosăgl şi supărări, dupâ 
fermanurile împărătesei ce ni s’aă dată noâ mal dinainte, şi acmu poftimă 
dreptate, şi ne rugămă ca sâ nu fimă păgubaşi, de câte ne jâluimă, ce dupâ 
cum scriă fermanurile împărătesei ne mgămă să avemă dreptate.^ Intru a- 
cestaşă chipă arătâhdu’şl jaloba Moldovenii, Nohaii âncă aă răspunsă cu jalobă 
plângânduse de ştrâmbătate despre Moldoveni, şi ţjicândă precum că: «de 
multă şi îndelungată vreme şi până astăzi lăcultoril Moldovei multă stricăciune 
ne-aă făcută în bucate, şi în dobitdcele nostre, şi cu destule furtişaguri Mol
dovenii viindă în olatui'ile nostre, ne-aă jăcuită, furândă, şi smomindu-ne robii 
şi bucatele nostre, şi cu de acestă felă de supărări, până acuma amă fostu 
totă dosiţi şi supăraţi de Moldoveni, de care şi noi ceremă de la Moldoveni 
tote ce ne-aă luată, făţişi săă furişi, adecă robi, robe, bucate, şi alte ca de 
aceste strimbătăţl ce amă avută de la Moldoveni din cepută şi până în tjipa

isprăvită numai partea Divanului şi a Spătăriei, bisericile, divanul, cămara. !^r& haremul 
fiindu ca rămăsese nefăcutu, viindu de la Bucuresci, au orânduită pe fratele meă Blui Cons
tantină Kogălnicenu vel Medelniceru, chieltuitoru asupra facerii caseloră haremului, fiindă 
că nu le făcuse măriea sea Matei Ghica Vodă, in doi pol ani ce aă şezută In Moldova. Şi 
pe noi, fiindă vătavă de aprobi, m’aă orânduită bumba,şiră asupra curţiloră, avendă şi toţi 
ţiganii Domnesci in săma nostră; isprăvindu-se până în tâmnă cu feredeă după cumă aă 
poftită la 1756 Octomvrie. Eră la 1757 Martiă, aă venită maziliea. — Adaosă de Enaki Ko- 
gălnicânu.



de astăţjî.» Intr’acestti chipii arătândtt şi Nohail strimbătate, socotitus’au că a 
se îndrepta şi a se aşe^a pîra acdsta despre ambe părţile, multe cuvinte, şi 
price şi gîlcdvă s’aru face, şi a se curma pîra despre ambe părţile cunoscen- 
du-se a fi unu lucru greii, măria sea Meiigli-Gherel Hanul însuşi au socotită 
despre âmbe părţile, din ceputu şi până în sfârşită, câte gâlcevi şi strimbă- 
tăţl s’au făcută, şi despre o parte şi despre alta, între t6te să rămîe împă- 
căciune, şi făcându-se ibra şi aşe^ămentă între âmbe părţile să se părăsăscă 
şi Moldovenii şi Nohail de totă pricea şi pîra, şi gîlcăva ce aă între dânşii, 
şi întru acestă chipă să se curme tote cuvintele. Măria sea Hanul cu a sea 
înaltă minte şi socotălă, socotindă a fi lucru cu cale şi cu cuviinţă, precum 
cu adevărată aşa este, şi locuitorii de âmbe părţile înaintea măriei săle Hanu
lui s’aă învoită, şi aă trărnisă să facă sulfă şi ibra, părăsindu-se de tote gâl- 
cevile ce aă avută între dânşii şi lăsându-se de a mal cere unii de la alţii 
pagubile săă stricăciuni ce ară fi avută din cepută şi până în ţlioa de astăţ^I. 
Deci după socotela măriei săle Hanului, Nohail şi cel ce se afiă locuitori, şi cei 
de pin pregiură, toţi Mîrzacil, şi Tătarii, cu mică cu mare, părăsindu-se de totă 
davaoa şi pricea ce aă cu Moldovenii, după socotălă legii, şi a judecăţei, prin 
mijlocirea vacbililoră nămulul Nohăescă anume; AslamăMîrza din nămul lui 
Ora-olu, şi Câspolată Mîrza'din nămul lui Mamal-olu, şi Ismailă Mîrzadin 
nămul lui Or-Mehmetă-olu, aşijderea şi despre partea domnului Moldovei 
Grigorie Vodă Scărlatu-zade, şi despre partea a'totă boierimea şi locuitorii 
ţărel Moldovei, fiindă vechili din boierii domnului Moldovei, Enaki Logofătul, 
şi Alecsandru Postelnicul înaintea judecăţei, lăsatu-s’aă şi s’au părăsită de 
totă davaoa şi pricea ce au cu Nohail din cepută şi până acmu. Deci ve
chilii despre âmbe părţile, într’acesta chipă învoiudu-se, aă făcută unii către 
alţii ibra şi sulfă, şi bună învoălă, şi poftă, s’au învoită şi s’aă îmbrăcată după 
pofta loră. S’aă scrisă acestă hogetă la mijlocul luminii lui -Seferă la anul 1142. 
MarturI, Sefer-Cazi Mîrza, şi Rel-Calga martură, Mehmetă-Mîrza martoră, Sa- 
luşă-Mîrza, Mansiră-olu martură, Adăl-Beiă Caigată martură, Murtaza-Aga, 
Şaulbană-Cazi martură, Cazi-Beiă martură, Huabdula Cazi Aga, Husăină-Aga 
martură, Fetula-Efendi martură, Mustafa-Efendi martură, şi toţi alţii din di
vanul măriei sele Hanului marturi.

Suretul zapisuluî Tătariloru Nohaî ce au daţii la mâna măriei sele lui Vodă.
Veletu 7238 Septemvrie 6.

Pricina acestui zapisă este precum în anul 1141. Măria sea înălţatul, şi 
milostivul stăpânul nostru Mengli-Gherei Hană, trămiţindă arză la împărăţie, 
pentru ca să ni se oronduescă din pământul Moldovei locă de aşeţjământă şi de 
păşunarea bucateloră, după arzul măiiel sele, cu sciinţa măriei săle domnului 
Moldovei, orânduinduni-se cu fermanu Impărătescă din pământul Moldovei 32 
cesuri de-a-lungul şi 2 căsuri de-a-cmmezişul, care locă fiindă din cepută chiară 
locă moldovevescă, şi de folosul şi hrana pământului Moldovei; măria sea Ha
nul, împreună cu măria sea Paşa păzitorul Tighinei cu Hatişerifă Impărătescă
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aii hotărîtfl, şi aii măsuraţii, şi:aii lămuritii hotarul acestui locii mal susii po
meniţii, oronduindu pentru cel ce voru locui pe acelii locu a Moldovei, 32 că- 
surl de-a-lungul şi 2 căsurl de-a-cumezişul, să dea, osăbitii de uşurul ce este 
obicinuiţii plată, şi chirie pentru locii. Care legătură noi amii primitu, adecă: 
pentru Nohail ce voru locui pe acelu locii a Moldovei, să’şi dea uşurul şi 
hacul pămentulul şi totă plata deplină. Şi cu învoinţa nostră şi a tuturoru 
bătrîniloru noştri, făcutu-s’au şi hogetu după legea nostră, întru căre S’aă însein- 
natu tote legăturile aceste cu carele noi toţi ne-amu legată, şi amă priimită, 
şi după cum însemnăţjă hogetul, aşezate fiindă aceste tocmele şi oronduiele, 
noi toţi, aşe^^ăndu-ne ca să locuimă pe partea locului Moldovei, unde ni s’aă 
poroncită. Insă cunoscendă noi că pentru păşunatul dobitoceloră nostre omă 
avea lipsă şi strimtore, agiuns’amă cu rugăminte la divanul măriei săle Ha
nului stăpânului nostru, rugândă şi cucerindu-ne ca să ne isprăvăscă puţină 
nevoie, numai pentru dobitoce şi păstorii noştri să se potă păşuna pe une 
părţi de locă a Moldovei, de pre care ne-amă rădicată noi, fiindă acele părţi 
de locă de acestă dată nelocuite de raiaoa Moldovei, şi deşerte aflându-se 
acele părţi de locă, ne-amă rugată ca să avemă voie a ne păşuna dobitocele 
nostre o semă de vreme. Deci măriea sea Hanul, milostivindu-se asupra nos
tră, trămis’aă către măriea sea domnul Moldovei cinste iarlîcul măriei Săle, 
şi despre partea nostră a Nohailoră pe Caspolată Mîrza anume, şi pe Cante- 
rairă Mîrza, şi pe Işă Mîrza, şi pe Sultană Mambetă Mîrza, împreună cu o- 
mul Măriei săle, cu poftă pentru acăstă ispravă; carii împreunându-se cu 
măriea sea, şi arătându-se pofta şi rugămintea nostră, răspunsu-le-aă măriea 
sea, cum că acele locuri simtă pentru trebuinţa locuitoriloră Moldovei, şi pe 
urmă pe acele locuri este se se aşe^e şi să locuăscă raiaoa Moldovei. Intru 
acesta chipă arătându-le măriea sea domnul Moldovei, Mîrzacil acel de mai 
susă pomeniţi, vechilii noştri, răspunţţendă într’acesta chipă, s’aă apucată, de 
vreme că acele părţi de locă pre care poftimă noi să ne păşunămă dobito
cele se află deşerte de acestă’ dată de locuitori, pre acele părţi de locă pof
timă să ni se dea voie de păşunată o sămă de vreme; ără în părţile ce oră 
fi trebuitore pentru locuitorii Moldovei să nu ne atingemă, ce numai să pă
şunămă în părţile unde ne voră arăta Ispravnicii şi zapciii margineloră Mol
dovei ; eră peste voia loru să nu avemă a călca aim'ele, şi despre care ne ară 
arăta ei că este de trebuinţa locuitoriloră Moldovei îndată fără nicl-o întâr- 
şliere să avemă a ne rădica dobitocele; şi osăbită de acesta, apucăndu-ne noi 
să dămă măriei sele Domnului Moldovei alăraă îndoită pe bucatele nostre. 
Măriea sea plecândă către pofta şi poronca măriei săle Hanului, şi siătuindu- 
se la acesta şi cu al săi boieri a Moldovei, într’acestă chipă aă dată răspunsă 
(licăndă : precum pentru păşunea dobitoceloră, de-omă cum-va paşi noi peste 
legăturile şi aşeşlămentul ce se însemnă^ă mal giosă, nici ună cesă să nu ne 
lase dobitocele pe locurile Moldovei să le păŞunămă; aşijderea şi dobitocele 
nostre să aibă a se păşuna numai pe acele păi’ţl de locă care ne-ară arăta 
Dumnealui Sărdarul şi Dumnealui Căpitanul de Codru, şi afară din cuvântul 
ncestoră boieri a măriei săle, nici ună pasă să nu păşimă, nici să facemă' câtă 
de puţină supărare cul-va, nici să cutezămă a face pe pământul Moldovei lo- 
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caşii aii sălaşii pentru păstorii noştri, ce numai să aibă a’şl pm’ta păstorii 
noştri după obiceiul lorii câte o oba în cară; ără din oba afară, pe locurile 
acelea, să nu fimii volnici a bate parii, săii ţăruşii; fără de câtii vitele nostre 
fiindu la ematicii, şi fiindii trebuinţă pentru viţeiil noştri să stea Siibt acope- 
rementii, numai pentru viţeiil noştri să avemii voie d’inceputul ernel până în 
sfîrşitii, a ne urzi pe locurile unde ne arii arăta zapciil măriei săle câte o 
colibă ce se chiamă tătăresce aranii; noi singuri să avemii a le urzi la înce
putul ernel, şi ără noi singuri să avemii a le strica la sfîrşitul ernel. Eră de 
nu le-amii strica, pe cum ne apucămii, omenii măriei sele să aibă a le da 
focă, şi a ne rădică cu totul. Aşijderea şi din stăpânii dobitocelorii, carii oru 
avea dobitoce la ematicii săii la văcărită, Mîrzacl fiindu, său Gara Tătari, fi
indu trebuinţă să’şl cerceteze dobitocele, de aru vrea să mărgă la dobitoce 
să le vădă, să aibă a merge ânteiii la boierii măriei săle diregătoril margine- 
loru, adecă la Sărdarul şi la Căpitanul de Codru, şi la Pârcălabul de Lăpuşna, 
şi arătândii şi nevoia şi trebuinţa loru ca să mărgă să’şi vădă dobitocele acolo 
unde se păşună^ă, aşa cu sciinţa loru să aibă voie a merge; ără foră de voia 
şi cuvântul acestoru boieri, nime din noi să nu aibă voie a călca pe părţile 
Moldovei. Eră de s’arii afla cine-va din Nobal cu pricina dobitocelorii să vie 
pe locmâle Moldovei, ori păstorii noştri cu vre-unu cbipii de s’âru ispiti a face 
vre-vmu supără odăiloru, său lîneţeloru ralelel locuitoriloru Moldovei, său de s’aru 
afla cine-ya din Nobal, său dintr’alţil, şi s’aru ispiti a face câtă de puţină vală 
săă câtă de puţină stricăciune fîneţeloră, odăiloră, dobicoceloru, pâniloră, săă 
sămănăturiloră, unul ca acela să aibă a se prinde, şi legată să se tiămită la Iaşi, şi 
acolo să i se dea certare precum se cade. Şi pe locurile unde s’ară păşuna vitele 
nostre, ori cândă ne-ară arăta şi ne-ară ^lice boierii ce s’aă (,lisă mal susă, cum că 
părţile acele suntă trebuitore pentru locuitorii Moldovei, îndată să avemă a ne ră
dica dobitocele de acolo foră de nici o întâr(;liere şi price. Eră pentru alămul îndo
ită, apucându-ne noi ca să dămă măriei săle Domnului Moldovei, măriea sea n’au 
primită a ne lua alămă îndoită, şi ne-aă arătată că gândul măriei săle nu este să iee 
de la noi alămă îndoită, nici se lăcomesce a lua de la noi bani îndoiţi pentru păşu- 
natul dobitoceloră nostre; ce numai pre câtă însemne^lă în hogetă atâta pri- 
mesce şi măriea sea să ieerde la noi. Pentru care şi noi ne-amă apucată ca să 
dămă deplină precum însemnă^lă în hogetă, tote deplină foră nici o pricină şi 
pregetă, şi afară din hotarul, acesta la nemică să nu păşimă, nici câtu’l o palmă 
de locă, nici prin dobitocele nostre să nu avemă a supune, şi a tăinui dobi
tocele ralelil, saă a neguţitoriloru. Şi dintr’aceste legături din tote câte s’aă 
pomenită mal susă, de omă păşi câtă de puţină şi de n’amă păzi aceste le
gături tote, să aibă voie măriea se a ne scote tote dobitocele afară do pe locul 
Moldovei. Deci înti-’acestă chipă, că acela ce ne este nouă în folosă, după bu
na şi înalta socotălă a măriei sale Hanului, vechilii noştri viindă cu răspunsă 
înaintea măriei sale Hanului, înaintea divanului măriei săle, noi toţi amă pri
mită acestă legătură şi acestă răspunsă ce ni ’l-aă dată despre partea mă* 
riel sale Domnului Moldovei, şi tote le-amă primită noi cu toţi Mîrzacii şi 
bătrânii Nohailoră, şi ne-amă apucată că de omă păşi câtă de puţină afară 
din hotarul acestui zapisă, măriea sea Domnul Moldovei să aibă a ne goni do-
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bitocele peste hotarul celh de două căsurl. Intr’acăsta chipil ne-amti legaţii 
cu toţii cu acestu temasucii alu nostru, carele pentru ca să fie tare şi încre- 
dinţatu că cu sciinţa şi cu pofta ndstră a tuturorii s’aii scristi, s’au alcătu
ita, şi s’au dată la mâna măriei sele Domnului Moldovei lui Grigorie Vodă, la 
mijlocul luminel lui Seferti în anul 1142. ,

Iscăliţi: — Şitacbeifi, Ismailmîrza, Batâmiîrza, Kelmehmetii, Docuzolu, A- 
slanolu, Nevrutmîrza, Hagibeiumîrza, Aslanmîrza, Giaunmîrza, Mamaiolu, Ka- 
ziolu, Azametolu, Aliolu, Iskendermîrza, Isufbeioru, Hagibeiumîrza, Canmîr- 
zaolu, Mehmetolu şi Beimîrzaolu.

Aice amu scrisu pentru ceî nemulţămitorî şi lacomî, cum îîtâmpină Dum-
neţleu şi păcatul lorii.

Era unfi boieru de ţeră anume Dumitru Macri Banul, carele era forte so
cotită, şi destul miluita de Grigorie Vodă, că, precum aţi cetită înapoi, că ân- 
tăia îlu făcuse Bana mare, eră mal pe urmă schimbându’la din bănie ’l-au fă
cuta Staroste de Cernăuţi; şi îia avea Grigorie Vodă în cinste şi în trecere 
ca pe fieşcare din boierii mari. Dără eia ce mulţămită aa data lui Grigorie 
Vodă! Că nu ’i-afi sosita, nici s’au îndestulata de câtă bogăţie avea, fiinda 
mai bogata de câta alţi boieri, ce încă s’aa sculatu, şi din slujba văcăritulul 
de la Cernăuţi ce’i dedese Grigorie Vodă în sema lui, au făcuta vicleşugu şi 
aa furata o somă de bani din văcărită, şi dintre altele din tote ce i se di- 
dese în semă, s’au aflata vicleana.. Acesta fela de mulţămită au data acesta 
boieria lui Grigorie Vodă, pentru cea multă milă ce’la mililise. Ce Dum- 
neţjeu cela drepta ce nu priimesce strimbătate, n’au suferita, ce ’l-aa tempi- 
natu, că au aflata Grigorie Vodă vicleşugul lui, şi aa trămisu pe vătavul de co
pii şi ’l-afl adusu pe Banul Macri în fere şi în urgie de acolo de la Cernă
uţi, şi ’l-aa pusu la închisore. Insă fiinda acestaşu domna milostiva, cum aţi 
cetită înapoi de bunătatea lui, altă peddpsă nu ’i-au data, precum i se cădea 
ca unul viclena, foră câta cinci pungi de bani au luata de la densul globă la 
Visterie, şi paguba ţinutului ce făcuse, şi erăşi ’l-aa sloboţjitu lipsita din cin
stea ce avusese, şi au facutu staroste în locul lui Macri, pre Radul Racoviţă 
Jignicerul, feciorul lui Dimitraşcu Hatmanul.

Tota într’acesta ana făcut’au Grigorie Vodă şi acestă pomană: Era unu o- 
biceiu r6u aice în ţeră: pogonărita de vii, scornita de alţi domni vechi mai 
din nainte; pentru care din pricina acestui obiceia, multe vil a monăstirilora 
şi a altora pământeni, sâ pustiese. Acesta domna Grigorie Vodă socotindu’l 
a fl obiceia răa, din bună voia sa neîndemnata de boieri, ce din singură so- 
cotela sa socotinda că nu’I drepta sâ dea omenii şi pogonărita şi văcărită, 
ce aa rădicata pogonăritul şi aa poroncita se nu mai fie, şi aa rămasa răsu
flare şi omenilora şi domnului vecinică pomenire plată de la Dumnei^ea. *)

*) Până aice Cronica este tradusă grecesce îu manuscriptul ce se păstrăză în biblioteca 
regală din Paris. — Pe lîngă aceste apoi maî adaoge şi Enaki Kogălniceanu următârele: 
“Acestu Domnii Grigorie Vodă, după ce au facutu alte multe şi bune în pământul acesta, a
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Şi petrişcâpdu Grjgoriş y.od^ ţn vesşjie şi cu bucurie, şi prea bine ocârmuindu, 
şi îpjpl^nifli^u în doniniea ac.^sta şdse anjf, au cerută domniea ţărei Komânescî. 
Şi ^âC£Sndu-se scăiflibare ţpţre Grigorie Vodă domnul Moldovei şi între Con
stantină Vodă) feciorul Iul Nicolal Vodă Mavrocordatu domnul ţerel Eomânescli 
s’au gătită Grigorie Vodă de merindele cuyiinciose pentru cale, asceptândă 
pre SJţipini-^gasl cş ere rânduită de 4 împărăţie ca să rădice pre Grigorie 
Vodă d4 Moldova, şf să’ld ducă să’lu aşede iu scaunul ţărei Muntenesc!. Şi 
aşa după Obiceiu, pornindu-se, ’l-aă dusă de ’l-aă aşedată în Bucurescl în 
scaună.

Sfekşitul Ceqniceî anoKime.

Moldovei, au mal făcută şi uuu turnă mare, şi mal naltă de câtă tote turnuriie monăstiriloră 
(le-asupra porţii curţel domnescl, puindu şi ună clopotă mare. fiindă şi ceasomică de hăten 
tote caşurile d'lel, de se auţlia peste totă hbra, şi mai giosă de ceasomică Seu ună locă 
împregiimil turnului acoperită cu feră albă, de şedea meterhanăoa Domnului de bătea în 
tăte dăele chindiea cea obicinuită, petrecCndă Domnul cu veselie şi cu bucurie, care nu 
credu că a fi petrecută altă Domnă, chivernisindă şi pre toţi pământenii cu bună cârmuire 
de care eraă toţi mulţămiţî. Şi petrecendă tâtâ domniea cu libovă, şi cu zeefeturl, şi cu 
plimbări, cu totă curtea măriei sâle, la care implinindă intru acesta domnie ani şese, s’au 
apucată de ’şl-aă isprăvită domniea ţărei Românesc!.
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A doua domnie a luT Constantinii Mavrocordatu Vodă,

După ce au veniţii aprope de laşî Constantinii Vodă., eşitu’i-aii înainte totă 
boierimea, cu multă bucurie, sciindu-lu din domniea d’ânteiu că este omă blândă 
şi bunu, ără a patra ^i au boierită după obiceiă: Sandul Sturza vel Logofătă, 
Costaki Razul vel Vornică, lordaki Canta vel Vornicu, lanaki Grecă Hatmană, 
pre feciorul M Adămiţă vel Postelnicu, Andrieşă Rosătă vel Spatară, Mano- 
laki Costaki vel Bană, Stefăniţă Rosătă Pribagul vel Paharnică, Toderă Păladi 
vel Visternică, Ion Bogdană vel Stolnică, Chiriţă Dracul vel Comisă, lordaki 
Rusăta Bastonă vel Medelniceră, Dumitraşcu Păladi vel Cluceră. Şi după ce 
au boierită pre aceşti veliţi boieri, aă făcută şi altă socotălă; aă pusă trei 
boieri judecători în Iaşi, pre lonă Neculcea bivă vel Vornică, pre lordaki Dul- 
gheriul Grecă bivă vel Postelnică, şi pre Aristarhă Hrisosculeu biv vel Bană, 
se fie împreună cu veliţii boieri la tote trebile, judecăţile şi sfaturile nelip
siţi, şi le-aă ronduitu şi lăfă câte 50 lei pe lună fiesce căruia boieră. Aşijde- 
rea aă mai alesă şi câte ună boieră mazilă, şi ’i-aă făcută Ispravnici pre la 
tote ţinuturil e, şi le-aă dată ţinuturile cu slujbele în mânele loră; şi le-aă a- 
lesă să iee răsura jumătate mai mult de câtă soţiile loră. Aă mai alesă şi 
pre alţi boieri mazili, carii n’aă încăpută la boierii şi la Isprăvnicii, şi aă 
fostă în rondul veliţiloră boieri; pre toţi aceia aă poroncită să’l pue la slujbe, 
şi le-aă rădicată dăjdile, să nu dee nemică, nici feciorii loră. Pre mazilii din 
rondul de giosă le-aă pusă dăjdi uşore. Rădicat’aă dajdiea tutuloră monastiriloră, 
şi a tutuloră preoţiloră, şi a diaconiloră să nu dee nemică. Câte judecăţi se 
fâceaă, tote le sCrieaă la condica judecătoriei din Iaşi, şi Ispravnici*- pe la ţinu
turi. Cândă făcea divanuri, tote judecăţile le oronduia la boierii din Iaşi saă la 
Ispravnicii ţinuturiloru; eră decă nu le plăcea omeniloră judecata boieri loră, ve- 
niaă la divaqp cu mărturia boieriloră, şi însuşi elă cerceta mărturia; şi după 
cum socotia aşa. şi hotăria. Ales’aă şese logofeţi de taină de staă înaintea lui, 
cetiau răvaşele şi le făceaă răspunsuri; eră tretii logofătă punea pecetea dom- 
nescă şi tote răvaşele le scriea la condică. Era Izbaşa omu din curtea lui; acela 
strîngea tote răvaşele de la omeni, şi le scotea răspunsuri foră de nici o cbelr 
tuălă; ce numai ce daă dieciloră câte două parale răvaşul. Ispisocele câte mer- 
geaă la densul tote le scriea la condică; monăstiriloru au făcută obiceiă veci- 
niloră, să lucreţle după cum aă lucrată şi mai înainte; ără alţi omeni străin^ 
carii voră şede pre moşiile loră, să lucreze numai câte 12 (jile, şi să le dee 
a ţjecea din tote. Boieriloră şi mazililoră le-aă făcută obiceiă să lucreze cu 
omenii loră, carii oră şedea pre moşiile loră câtă le va fi voiea şi câtă oră 
pute. Insă numai aceia ce voră şedea pre moşiile loră să lucreze, ără pre alte 
moşii a altoră omeni să nu se întindă a stăpâni. Pre ţără aă scosă ântăiă banii 
stăgului câte o sută cinci pai'ale nuoi; acele cinci parale să fie a boieriloră ce 
voră strînge banii; ără o sută parale să mărgă la Visterie. Aşeijat’aă să fie
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patru dfertui'K într’unu anii; câte, o sută cinci parale să dee fiesce ce omu că- 
saru; holteiul celti cu părinţi câte cinci ^lecl şi cinci parale; şi le-au datu pe- 
ceţl tuturorii tipărite, anume pe feţile lord, numele şi porecla; şi după ce s’au 
cisluitu le-au dată zlotaşii şi isvode, şi la Visterie le-au scrisă la condică- 
Făcut’aă obiceiă zlotaşii să nu supere pre omeni cu nemică, ce dintru acele 
cinci parale să’şl cumpere mâncare, fină, grăunţe, şi ce le ară trebui tote 
cu bani să’şl cumpere. Alte obiceiuri rele ce eraă mal înainte să hu fie, nici 
spurcatul şi stingerea norodului, acelă cu nume uritu văcărită, (numai Gre- 
ciloră dragă forte), să nu fie, nici pogonărită, nici coniţa, nici adăoşagul, 
nici jacuri de ciocoi să nu umble prin omeni asuprindu’I. Ţărel de giosă le 
mergea prea bine, ără ţărel de susă fiindă prădaţi de oşteni, şi lipsiţi de pâne 
le mergea mal greă; cam fugiau din cel săraci, ără cel mai cu putinţi erau 
mulţumiţi. Dat’aă mare strinsăre de cercaă pre omeni, şi pe unde îl aflaă îi 
băteăă; ără pre vornicii carii tăgăduiaă pre omeni, îl daă pe uliţe şi’I trămiteaă 
la ocnă. Mal adeverit’aă că de’I va eşi somă bună de bani, a rădica desătina 
şi văcăritul boieriloră mazili şi monăstiriloră, şi toţi s’aă bucurată. Boieriloru 
celoră mari aă dată câte cinci (led şi şăse omeni scutelnicl, altoră boieri ma
zili câte două-ijecl, câte cind-spre-(lece, câte ţjece, câte dud şi câte patru 6- 
menl scutelnicl. Dat’aă şi la giupânese sărace câte cincl-spre-(jece, câte ţjece 
omeni scutelnicl, socotindă după boieriea bărbaţiloră loră.

Aă venită de la Portă ună Turcă cu fermană să ia pre Lupul Aga feciorul 
Iul Anastasi Vornicului de lemne; fermanul scriea la Constantină Vodă să 
caute să’lă trămită la Ţarigradă, şi să’i scrie totă averea după pîra Turciloră 
şi a Lipcaniloră din Hotină, ţjicăndă că ’i-ară fi jăcuită Lupul Aga fiindă Păr- 
calabă în ţinutul Hotinulul, şi cum că aă fostă agiunsă cu Moskalii şi este 
bogată forte. Deci mănea sea aă cercetată, şi dovedindu-se că Lupul Aga nu 
este vinovată, prin mărturii din Moldova şi prietenii săi de la Ţarigradă, aă 
scosăpre Lupul Aga dintr’acăstă primejdie; chieltuit’aă atunce Lupul Aga şepte 
(jecl şi cinci de pungi de bani; eră măriea sea şi cu boierii două-flecl şi cinci 
de pungi de bani. Aşa este năpastea turcescă.

Intru acestă ană 1742, aă venită de la Portă multe havalele asupra ţărel; la 
Vozia aă trămisă 800 salahori; 150 care cu câte-va mii chile grîă, le-aă tră- 
misă la Portă. Lui Casap-başa i s’aă dată câte-va pungi bani, de aă cumpă
rată omenii lui ol împărătesei.

Cnăzul Romanţovă, solul celă mare Moskicescă, s’aă întorsă de la Ţarigradă, 
şi viindă ăma la Tighine cu trei mii omeni, aă zăbovită -două luni; şi după po
runca Porţii, de t6te ce le-aă trebuită ţără le-aă purtată de grijă până la pur
cesul loră. Venit’aă de la Sant-Petersburgă şi solul celă mare turcescă, şi e- 
răşl ţăra le-aă purtată de grijă de tote ce le-aă trebuită, până ’l-aă trecută 
Dunărea la Galaţi; şi aceste havalele aă cuprinsă mare somă de bani. Şi pen
tru aceea şi Constantină Vodă aă mal adaosă câte două clferturl pe ană, a- 
decă şăse clferturl pe ană.

Totă într’acestă ană 1742, măriea sea Elisaveta Petrovna, fata marelui Pe
tru Imperatoră a totă Rusia, aă stătută Imperatriţă a totă Rusia. Coronaţiea 
ei aă fostă Intr’acelaşă ană 1742 Aprilie 25 ijile. Mal susă pomenitul Antonie
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Mitropolitul Cernigoviilu'i (carele ânteiu aii fosta mitropolitii Moldovei), s’au în
vrednicită a fi şi a sluji sfânta liturghie împreună cu alţi Arhierei Sinodalnici, în 
^lioa corouaţieî măriei sele, în prea slăvită şi Imperătesca cetate a Moskului, 
in Sobornaia biserică a Adonâirii Maicii prea-curate. Pre numitul Antonie Mi- 
tropolitu, măriea sea Imperatriţa Elisaveta Petrovna, din Cernigovă, ’l-au mu
tată la altă eparhie mai mare ce se chiamă Beligradu şi Oboiană; şese ani aă 
fostă Mitropolifcă. acolo, şi s’au pristăvitu acolo în anii 1748 Ianuarie în 2 (;lile,

Acestă domnă cu domniea ânteiă aă urmată cu obiceiurile altoră domni; 
eră într’acestă a doua domnie multă supărare aă făcută ţerei cu obiceiuri nuoi,' 
şi măcaru că în doi ani ce aă domnită, văcărită n’aă scosă, deră aă scosă 
hârtii pre.totă luna ; şi săracă şi bogată, şi tânără şi bătrână, totă omul să aibă 
pecete în senă, şi pre totă luna cerea capuri; şi mulţi omeni de frică şi de 
sărăcie fugiaă prin munţi şi prin codri, şi mulţi periaă de frigă şi de fome, 
şi mulţi din fruntaşii sateloră, s’aă primejduită cu uliţa, şi le-au rasă barbele, 
şi câte 20 ciferturi lua pre ană.

Cu pisma ce pusese cu alţi domni, aă adaosă mucarelurele Visteriei împă
rătesei şi poclonele la tote porţile, care tote acele aă rămasă greutate ţăriloră; 
şi totă norodul îlă blestema. Deră acostă păcată pote l’a fi răsplătită cu si
linţa ce aă făcută de aă scosă Turcii din ţeră, carii se lăţise prin totă ţăra, 
şi nu era multă, de răul Lajiloră, să se prăpădescă şi legea cu totul. împă
ratul Turcescă ’l-aă mazilită din domnie, şi ’l-aă dusă la Ţarigradă; ără în 
locul lui aă pusă domnă pre fratele săă Ion Mavrocordată Voevodă.

Domniea luî lori Mavrocordatu Vodă.

In anii 1743, aă încăpută domnă Ion Mavrocordată Vodă, şi aă domnită patru 
ani. Acesta aă adaosă văcăritul doi lei trei-(leci bani de vită erna, şi de vi- 
ţelu nouă-^leci bani; şi vera cincl-rjeci parale de vită. Aă adaosă şi ciferturile 
pe ană, câte cinci-ţ1lecl ciferturi, (?) şi unu rondă de hârtii câte trei lei galbenul. 
Şi măcară că tBte dăjdiile totă cu sporă le-aă luată, aă scosă şi goştina câte 
unu-spre-dece parale de oie. Atâta pomană aă făcută în domniea lui, că aă 
zugrăvită biserica pe din lăuntru cea din curte. Datoriile domniei nu le-aă pu
tută plăti, fiindă că tote rădemaă asupra boieriloră, şi le făceaă cine cum îi 
era voia. Elă căuta mai multă zefurile cu mese mari, şi cu mezilea de Ţari
gradă, şi noptea umbla prin tîrgă cu veselii şi cu jocuri; şi cândă s’aă ma
zilită, aă rămasă datoră pre la neguţitori, şi altă dată n’aă mai venită domnă. 
împăratul Turcescă ’l-aă mazilită, eră în locul lui aă pusă domnă pre Gri- 
gorie Ghica Voevodă. Patru ani aă fostă domnă; s’aă dusă la Ţarigradă, şi 
după aceea n’att mai eşită domnă; la grea sărăcie aă rămasă la Ţarigradă şi 
aii murită.



Domniea a treia a luT Grigorie Ghica Vodă.

In anii 7255 Iulie 10, aii domnita Grigorie Ghica Vodă, numai de la Iulie 
până la Fevruarie, şi au luata văcăritul de vdră câte nouă-^ecî bani de vită. 
Scos’aa şi peceţi de câte patru lei, şi de trei, şi de doi, şi de una lea; şi 
de 4rnă lua văcăritul. S’aa schimbata cu domniea în ţdra Munten^scă; 4ră în 
locul Iul aa veniia domnh Constantina Mavrocordata Voevoda. Intre schimbarea 
acestora domni s’ah templata o emă mare, începânda a ninge din nouă ^ile 
a Iul Martie, aa ţinuta până la sfîrşitul lunel şi aa perita multe vite a lo- 
cuitorilora. Şi cu mare greutate aa mersa Grigorie Vodă de la una scauna 
până la altul; şdpte ani ah domnita, şi din poronca împăratului Turcesca aa 
mersa domna în ţera Muntenăscă, 4ră în locul Iul «a venita domna Constan
tina Mavrocordata Voevodu.

Domniea a treea a luT Constantinu Mavrocordatu Voevodă,

Domnit’aa Constantina Mavrocordata Voevoda unu ana şi ş4se luni. Văcă
rită pre vite n’aa scosh; numai clferturl pe totă luna ,dup4 rondnlala hârtii- 
lora ce scosese Grigorie Voevoda. S’aa mazilită şi s’au dusa la Ţarigrada; 
4ră în locul Iul ah venita domna Constantina Racoviţă Voevoda.

Antâia domnie a lui Constantinu Cehanu Racoviţă Voevodu.

Acesta domna, luânda ânteia domniea prin mijlocirea Grecilora, a Iul lor- 
daki Stavaraki Spătara care era cu totuia de Porta împărăţiei Turcescl, şi 
câte vra eia cu Manolaki Spătara socrul lui, acele făcea. De mare supărare ce 
aveaa domnii, şi boierii ţărel, au prebegita toţi boierii din ţără, unii la Bu- 
găga la Sultanul Tătăresca, alţii în ţăra Leşăscă, alţii în ţăra Ungurăscă; şi 
însciinţându-se Impărăţiea Turcăscă şi Paşii de pre la cetăţile Moldovei şi de 
pre la alte sarhaturi de prin pregiura, aa trămisa bumbăşiri ca să prindă pre 
Stavaraki să’l taie capul, să’la ducă la Portă; şi prin mijlocirea Hatmanului 
Costaki Razul, aa scăpata şi aa fugita, şi mergenda la Ţarigrada, cu altă nu 
s’aa putută mistui, ce s’aa închinata la Ortaoa Enicerilora, şi aşa ’şl-ah scă
pata viăţa. Stavaraki mal păţise una ca acăsta şi în ţăra Muntenăscă, cânda 
aa mersa Mihal Racoviţă Voevoda. Costantinh Vodă cu multă chieltueală şi cu 
mijlocirea Pişilora au întorsu pe toţi boierii la locurile loru. Aa domnita cu 
pace trei ani cu toţi boierii bine. De atâta era straşnica, că mânca afionu dimi- 
năţa şi la vreme de chindii bea pelina cu ulciorul, şi preste totă ^ioa se afla 
tota vesela, dăra trebile şi le căuta cu totă ronduiala; şi-aa plătită datoriile 
domniei la Ţarigrada, şi ah câştigată câtă-va somă pungi de bani. Domna i-aa 
murită aice, şi copil nu i-ah rămasa; aă îngropat’o în mănăstirea- Golia. Era 
o biserică de pătră în Păpăuţl la Botoşeni făcută de Ştefana Voevoda cela



bătrânii; i-audată tote moşiile tătâne-săii M Mihaî Vodă, şi aii făcut’o mănăs
tire cu Egumenă şi cu soboru, închinând’o la patriarhia Antiohiel, unde este 
hramul sfântului Nicolal. Aă dată agiutoru şi la mănăstirea Precista în Eo- 
manu. Făcut'aă şi o biserică de lemnă în Focşenî; şi schimbându-se cu dom- 
niea de aice, au mersă în ţăra Muntenescă domnă; ără aice aă venită domnă 
Matei Ghica Yoevodu.

Domniea luî Matei Ghica Voevodii.

In anii 7262, au venită domnă Matei Ghica Voevodă. S’aă arătată multă 
Btrăşnică asupra boieriloră, dără nimărui nemică nu făcea; numai câtă să mă- 
niea pre vre ună boieră mare, arunca urgiea asupra boierinaşiloră slugi din 
cui'tea domnăscă. Aă domnită 2 ani şi 6 luni; multă bine aă luată cu dăj- 
dile ţărei,, dără nemică nu s’aă alesă, că toţi i-aă mâncată Grecii, că adusăse 
mulţime de Greci cu dănsul. Acesta aă aşeijată veniturile boieriloră. ’L-aă 
mazilită, s’aă dusă la Ţarigradă, şi domnă n’aă mai putută să mai vie, fiindă 
că Grecii ce’i mâncase venitul domniei lui, mergendă la Ţarigrad,ă ’l-aă lă
sată toţi, şi încă i-aă sPosă şi nume de nevrednică; ără aice aă venită domnă 
Constantină Cehană Voevodă cu a doua domnie.

Domniea ă doua a Iul Costantinu Racoviţă Voevodu.

Acestă domnă într’a doua domnie aă arătată mare milă şi faceri de bine 
ţerei Moldovei, şi aă mântuită păcatele părintelui seă lui Mihai Vodă. Fost’aă 
ântăiă o dajde grea, văcăritul, scosă încă de Duca Vodă celă bătrână, care s’aă 
fosta legata de Antiohă Cantemiră Voevodă, cu toţi Arhiereii ţărei şi boierii, 
socotindă că ace^ dajde rea şi grea de apururea este de mare stricăciune pă
mântului. Eră Mihai Voevodă părintele seă, în ală treile domnie, avendă capi- 
chihăi Greci la Ţarigradă pre Aristarhă Postelnică şi Constantină Postelnică, 
(roăcară că eraă Bezedelile săle la Ţarigradă, luândă Turcii acestă obiceiă după 
ducerea lui Dumitraşcă Voevodă cu Petru împăratul Moscului, de aveaă obiceiă 
de da domnii zaloge la Portă în Ţarigradă.) Insă aceşti Greci Capichihăi, s’aă 
ferită de bezedelile lui Mihai Vodă, şi aă scrisă multe minciuni lui Mihai Vodă, 
cum că este o pricină la Portă, şi de n’a da atunce sute de pungi bani, ’ia veni 
urgie cu peirea capului; şi Mihai Vodă, nesciindă vicleşugul Greciloră ce să facă. 
cu alte dăjdl nu se putea lua acea somă de pungi bani, că ţăra acăsta era 
pustie şi stricată de Tătari şi de Leşi, şi aă socotită că cu altă chipă nu se 
pote, numai cu dajdea văcăritului; şi stringendă pe toţi Arhiereii şi boierii 
ţârei, i-aă sfătuită să deslege dajdea văcăritului, şi rumpendă blăstemul vă- 
căritulul aă luată câte 90 bani de totă vita, şi măcară că aă mâncată Grecii 
banii aceia fără nici o dreptate, dără templându-se de s’aă mazilită şi Mihai
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Vodă într’acelu anij aii rămaşii slujba văcărituluî obiceiii. Şi din 90 banî de 
vită, din 'Domnii în Domnu, s’aii totii adaosii până în 2 lei 30 banî de vită, 
până aii luatu şi Constantinii Voevodii în domniea d’ânteiiî, cum şi atu doilea, 
Indemnându-se din rîvnă Dumneţjeescă, şi prin duhovnicescul sfatfi alii Pre- 
osfinţitului lacovu Mitropolitul Moldovei, şi sototindii cum că totă ticăloşia şi 
stricăciunea ţârei aceştia nu este dintr’altă, fora numai dintr’aCea dajde stri- 
cătore şi urită, că măcaru că vaci nu rămăsese la locuitorii ţării, deră de 
vreme că văcăritului totii trebuia să dee sumă de bani, şi o babă săracă ce 
torcea în furcă să’şi agonisescă hi’ana şi comândul său, trebuia la acea vreme 
să dee şi ea banî la văcărită. S’aă sfătuită cu lacovă Mitropolitul ţărei şi 
lonichie Episcopul Eomanului, şi Dositei Episcopul Kădăuţului, şi Inochentie 
Episcopul Huşului, şi strîngendă' pre toţi boierii ţărei, fâcendă soboru cu 
totă partea bisericescă şi boierăscă de obşte, au făcută legătură cu mare 
blăstămă, şi aă stricată acea dajde a văcăritului. Şi îndată cum s’aă rădi
cată acăstă dajde, aă începută a se întări şi a se îmtiiulţi locuitorii ţărei; şi 
de atunce prea bine s’aă îndreptată ţera. Câţi Domni aă maî venită pre 
urmă, in totă chipul s’au silită să strice acea legătură, şi eraşi să scotă dajdea 
văcăritului, aducăndă şi cărţi de la Patriarhii Ţarigradului şi fermanurî' Împă
rătesei ; încă întărindă Dumneţjeă credinţa numiţiloră Arhierei carii aă fostă 
iscăliţi la legătură, nici-de-cum n’aă primită să’şi strice legătura testamen
tului, şi aă rămasă legătura vecinică. In ţlilele acestui Domnă au începută a 
zidi mănăstirea sfântului Spiridonă în oraşul laşului. Aă domnită doi ani, ’l-au 
mazilită, şi aă venită Domnă Scarlată Ghica Voevodă.

Domniea luî Soarlatu Ghioa Voevodu.

In anii 1756, aă venită. Domnă Scarlată Ghica Vodă, carele aă domnită 
doi . ani, şi chimbându-se cu domniea în ţera Muntenesoă aă murită acolo. In 
ţjilele acestui Domnă, de altă trăiaă boierii bine, numai aveaă mare' mâbni- 
ciune că nu puteaă să deslege dajdea. văcăritului, că. cu altă nu puteaă ca să 
se îmbogăţăscă. Multă îndemnau pre Voevodă şi pre Greci să silăscă pre Ar^ 
hierei, şi cu bine, şi cu dată se facă părtaşi; şi.văţ,lendă că nu se pote, au 
pusă pre Greci la cale de. aă scosă fermană de. la împărăţie, trecendă pre 
lingă datoriea legei chrestinescl, cu poroncă Impărătescă să scotă văcăritul fără 
de voia Arhiereiloră. S’aă cunoscută că n’aă fostă voia lui Dumne^eă să trăcă 
ruga şi lacrimele lui lacovă Mitropolitul şi ale altoră ; Arhierei; că cându gă
tise tote ronduiaJa slujbei să pornescă văcăritul, i-aă sosită maziliea. şi s’au 
dusă la ţera Muntenescă,. rumpendă tote ronduielele slujbei ce făcuse; ără aice 
aă venită Domnă Ion Teodoră Voevodă.
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Domniea luî Ion Teodorii Voevodu ce au fostu Terzimanu.

In anii 1758, mutândii ImpSrăţtea pre Scarlatii Ghica Voevodii, din scaunul 
Moldovei cu domniea în ţdra Muiitendscă, au datu domniea luî Ion Teodoru 
Voevodu ce au fostu Terzimanu Impărătescu. Ce câtii pentru domniea acestui 
Domnii, dupe cercetarea cea adevărată, mai multu ne vomii odihni cu vorba 
istoriei, la cea neagiunsă de mintea omenescă, adecă la lucrarea proniei lui 
Dumneijeu, pre care o mărturisesce şi Proorocul Davidu psalmii 112 stihii 7. 
«Domnul celii ce rădică de pre pămentii pre celii săracii, şi din gunoiii 
înalţă pre celii lipsită.» Şi erăşi acolo stihu 8. «Să’lupue cu Domnii norode- 
lorii sele.» Aşijderea şi la psalmu 70 stihu 5, 6, 7. «Tu eşti Domne ascep- 
tarea mea. Domne dă nădejdea mea din pîntecele maicii mele. Tu eşti acope- 
rementul meu; întru tine lauda mea pururea, că minune m’amu făcută a mul
tora, şi Tu eşti agiutorul meă celă tare.» Aceste le arătă şi le pună înain
tea istoriei. Acestă Domnă aă fostă din părinţi fecioră lui Teodoră Calmăsul, 
carele aă fostă din mazilii cei de giosă; patria lui aă fostă în ţinutul Or- 
heiuluî, chrestină bună şi cu frica luî Dumneţleă, petrecendă vieţa loră cu 
puţină prilejă, şi cu paza bisericeî, şi cu alte fapte bune după putinţa loră; 
şi pentru acesta însuşi Dumneţjeă aă povăţuită. Pre acesta ’l-aă avută fecioră 
mai mare, ’l-aă trămisă în ţera Leşescă la scola Liovuluî, şi acolo aă învă
ţată carte, şi limba Latinescă şi Leşescă, şi săverşindă învăţătura aă venită 
în patriea sea în Moldova. Pre acea vreme era Domnă în Moldova Neculai Ma- 
vrocordată Voevodă; eră Ion Macrocordată fratele lui Neculai Voevodu era 
Terzimană Impărătescă la Portă, carele avea trebuinţă de unu omă ca acela 
se potă tălmăci cărţile cele Lătinesci; şi pentru aceea aă scrisă la Neculai 
Vodă. £ră Neculai Vodă cercetândă aă aflată pre acestă Ion feciorul lui Teo
doră Calmăşul, şi ’l-aă trămisă la fratele săă Terzimanul la Ţarigradă. Petre
cendă elă lîngă numitul Terzimană, şi fiindă omă isteţă, aă pusă nevoinţă, 
aă învăţată caitea şi limba Turcescă; apoi limba şi scrisprea Italienescă, Frăn- 
cescă, Elinescă, şi cu aceste cu tote s’aă alesă omă forte trebuinciosă Ter- 
ziinanuluî. Şi încă tenără fiindă, şi măcară că altă dată nu se întempla Ter
zimanul, înse elu s’aă învrednicită de aă împlinită tote trebile Terzimanului. 
După aceea pre Ion Mavrovordată ’l-aă făcută Imperăţiea Domnă în ţera Mun- 
tenescă; eră Ion Teodor au rămasă în trebile Terzimănieî la Grigorie Vodă 11 ani. 
Pre Grigorie Ghica Voevodă 1-aă făcută Imperăţiea Domnă Moldovei; venit’aă aice 
în ţeră, şi acestă Ion Teodorii, 1-aă boieritu făcendu’lă Logofetă ală treile, şi 
câtă aă fostă în dregătoriea logofeţiei, şi întemplându-se într’acele vremi tulbu- 
rare între Tătarii Bugegeni şi Nobaii cu Hanul, ca cela ce era ispitită la trebi mari, 
a’aă lipsită din trebile acele, adecă a aşeţjăriî Tâtariloru, a hotarului celoră 
două cesurî în curmezişă, eră în lungă treî-(;lecî şi două cesuri ce s’aă dată 
şedere Tătariloră, la aşeţlatul uşurului şi a alămului, ca să plătescă Tătarii; 
cum şi la alte trebi multe a ţăreî totă cu acestă omă le-aă aşeţlată Grigorie Vodă. 
Grigorie Ghica Vodă, văţj.endu vredniciea acestui omă, ’l-aă făcută Medelni- 
ceră mare, apoi Capi-kibaia, şi ’l-aă trămisă la Ţarigradă la frate-săă Alec- 
şandru Ghica Terzimanul, pentru tălmăcirea cărţiloră străine, rămâindă deşă-
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vâr^itii procopsită în slujbele aceste; ’l-au făcută cunoscută şi curţeî împă
rătesei. Impărăţiea Turcescă avea oştire cu Nemţii şi cu Moskalii; Alecsan- 
dru Voevodă s’au dusă cu Vezirul la oste, Ion Teodoră au rămasă vechilă Ter- 
zimanului în Ţarigradă lungă Răcăp-bei-Mehmetă, şi capi-kihaia lui Grigorie 
Vodă Ghica; şi atunce şi mai multă s’aă făcută cunoscută curţei împărătesei. 
După pacea ce aă făcută Turcii cu Moscalii, pentru ore-cari pricini a păcii, 
Alecsandru Terzimanul s’aă primejduită cu morte; şi de o-dată se ascunsese 
şi acestă Ion Teodoră Medelnicern, avendă ore-care frică, omul Terzimanuluî 
fiindă; însă Vezirul ’l-aă scosă cu blândeţe de unde aă fostă, şi îndată ’l-aă 
făcută vechilă Terzimanuluî. Aşăţjămentul păcii cu Nemţii şi alte trebi, prin 
manele lui aă trecută. Ilomanţovă solul Moskicescă sosia la Ţarigradă, şi fiindă 
că este obiceiul să mergă Terzimanul cale de două cesuri înainte să facă so
lului ceremonie despre partea împăratului, între vorova ce aă avută împă
ratul cu Vezirul, aă aflată -împăratul că se portă trebile cu vechilă; aă poron- 
cită împăratul pre vechilul ce aă purtată trebile Terzimanuluî să’lă îmbrace 
în caftană, să’lă facă Terzimană mare. Şi îndată aă făcută Tărzimană pre me- 
delniceră lonă Teodoră. Intru acea vreme, mulţi s’aă ispitită ca să’lă împingă 
cu pungile; însă cuvântul împărat dui nu s’aă putută întorce. lonă Teodoră 
Medelnicerul 16 ani aă slujită Terzimană şi şese vechilă, facă două ţleci şi 
doui ani. Sfântul Dumne^Jeă aă luminată cugetul stăpâniloră; aă cunoscută 
slujba lui cea de mulţi ani, şi obosită de bătrâneţe, aă pcroncită împăratul de 
’l-aă îmbrăcată cu caftană de domniea Moldovei.

lonă Teodoră Voevodă, ănteiaşdată s’aă arătată nenorocită cu domniea Mol
dovei, că întru acea vreme mare tulburare s’aă făcută între Tătarii Bugegeni, 
Nohal, cu Hanul Gherel, carele mazilindu-se aă rămasă Tătarii foră capă, vîn- 
turându-se Crimă Gherei Sultană, prin sfaturile unora din Sultani. Crimă 
Gherei Sultană ce s’aă făcută mai pe urmă şi Hană, şi Hagi Gherei, şi alţi 
fraţi ai lui, acestii mare pradă şi robie aă făcută în ţera de giosă până la 
FocŞeni; şi era mare mîhniciune lui lonă Teodoră Voevodă pentru stricăciunea 
ţărei; însă cu ajutorul lui Dumneijeă, robii şi pravile dobitoceloră le-aă întorsă 
Tătarii înapoi, că unde vrea Dumneţleă tote sporescă, că încă în' prospătă vreme 
tote aceste s’aă vindecată. Pre cândă aă venită măriea sea cu domniea în 
Iaşi, era Mitropolită ţărei Preosfinţitul lacovă ucenicul Preosflnţitulul Mitro- 
polită Antonie. Acestă Mitropolită lacovă însă, aă dată paretisă, şi fiindă că 
măriea sea avea ună frate după trupă anume Ga'vriilă, M'trqpolită slăvitel ce
tăţi Thesalonicului 1-aă adusă cu mare cinste de acolo în Moldova; şi în locul nu
mitului lacovă ’l-aă pusă Mitropolită Moldovei; şi aşa din pronia lui Dum- 
neţjeă aceşti duoî fraţi, unul era Domnă, eră altul Mitropolită Moldovei. A- 
cestă Domnă, cu chiverniselele dreptăţei sele, în trei ani aă purtată poroncile 
împărătesei, împlinindu-le foră smintălă şi foră nici o bîntuălă a Porţei, odih- 
nindă pre sărăci cu dreptatea Ioni şi apărându’i de tote împrotivirile, şi aă 
mântuită ţăra de asuprelele Lajiloră, carii împresurase ţera; ’i-aă scosă cu 
fermană Impărătescă şi bumbaşiră din ţeră. Fră viindă ală patrule ană, er.a 
gingaşă înnoirea domniei, aflându-se şi alţi Domni mazili în Ţarigradă, carii 
şi ăceia asceptaă mila împărătescă, şi de odată aă luată răspunsă, se şe^ă Capi-



kihăile la casele leru, că Domnul lontt Voevodă este mazilii. Nouă ţlile Î6nil 
Voevodu aii lostii mazilii. Dără ce aii lucratu de susă proniea lui Dumnezeii! 
Adevărată că s’au plinită proorociea lui Davidă, şi întru acăstă întâmplare unde 
ţjice la psalmă: «împinsă amă fostă şi m’amă povărnitu la cădere, şi Domnul 
m’aă sprijinită; că drepta Domnului aă făcută putere şi erăşi m’aă înălţată, 
şi m’au făcută spre mântuire şi spre bucurie, că nemul drepţiloră se blago- 
slovesce». Aşa aă lucrată puterea celui de susă Dumueţleti, aă luminată inima 
împăratului, aă socotită şi aă cunoscută slujba bătrânului lonă Voevodă, ca
rele aă slujită curţei împărătesei atâţia ani, şi pentru ca să’i dee măngâere, 
însuşi împăratul au poroncitu Vezirufui să (ţee Domniea Moldovei fiiului celui 
mai mare a lui lonă Vodă, adecă lui Grigorie Vodă; care poroncă Imperătăscă 
s’au şi plinită, că îndată aă îmbrăcată Capi-kihăile cu caftană de domnie 
nouă a lui Grigorie Voevodă fiiul lui lonă Voevodă bătrânul; de care ves
tire nu puţină bucurie s’aă făcută în casa măriei săle, care mai înainte era 
mâhnită şi plină de scârbe; şi toţi deobsce s’aă bucurată, fiindu că aă scă
pată ţăra de atâte chieltueli ce se făceaă în Ţarigradu la punerea unei dom
nii. Deci luândă aceste vestiri, aă poroncită de au făcută şilnică după obiceiă, 
şi însuşi lonă Vodă aă aşezată pre fiiul seă Grigorie Vodă în scaunul dom- 
nescă, mulţemindă lui Dumneijeă că i-aă dăruită cele ce aă poftită şi aă do
rită. De cândă s’aă închinată ţâra Turciloră, nu s’au mai întâmplată părintele 
sâ aşeţje pre fiiul seă domnu; deci, dându’I blagoslovenie părinţescă, aă râmasă 
Domnul celă bâtrână mazilu, şi pre fiiul sâu îlu privia înaintea ochiloră sâi 
pusă domnă Moldovei, şi îndestul învâţându’lu cum va ocîrmui şi va chiver
nisi ţâra, fiindă tânără numai de doue-ţjeci şi patru ani. Lui Grigorie Voevodă 
îi venise în zaptă fermană Impărătescă, carte de la Vezirul, poroncindu’I în
tru acestă chipu, că făcându’lă diadohă scaunului părinţescă, să asculte pre 
tatălă săă bătrânul la tote ce’lă va învăţa, şi să nu âsă din cuvintele lui nici 
odată. Acestă Domnă bătrână au avută şi omeni vrednici, pre feciorii Dracu
lui, carii după cum în Ţarigradă aşa şi în Moldova îi purtau grijă trebiloru.

Insă câte-va ţlile, bătrânul Domnă aă mai petrecută cu fiiul săă în Iaşi; apoi 
dându’i cea desăvârşită blagoslovenie, şi învăţându’l, aă purcesă şi s’aă dusă 
în Ţarigradă, şi s’aă aşeţlată în curţele sâle cu pace.

Dohiniea luî Grigorie Calimahu Voevodu feciorul lui Ion Vodă.

Acesta luândă domniea holteiă, fiindă încă domnă tatălă săă, aice s’aă îti- 
surată, viindu’i domnă de la Ţarigradă fata lui Alecsandru Mavrocordată; şi 
fiindă domnul tânării. Grecii, Drăcescil toţi şi cu alte nâmuri a loră, îlă purtaă 
după voia loră, şi mâncaă ţâra cum le era voia, şi boierii Moldovei cu nemică 
nu puteaă să se împărtăşâscă, de răul Greciloră. Şi încă din domniea tătâne- 
său, se făcuse o dajde nouă cu nume de agiutorinţă, dâră mai uşoră; âră în 
(Jilele lui, se îngreiiese cu some mari ; şi în ţlilele acestuia găsindă cuoreş-care 
faptă de nebunie pre ună llie Cantacuzino, mai foră vină i-aă tăiftlu capul



şi maî găsindu pre unu boierii moskalu, ce âmbla tiptilu ca s6 găsescă omeni de 
oste, arnăuţî, şi alţi străini prinţlendu’lu şi ţlicendu că ară fi cerşită, în pos
tul celu mare i-aă tăiată capul; şi boieHl pământeni, de multă supărare aă 
fugita la Sultanul Tătărescă, şi cu mijlocirile Sultanului şi a Hanului, se mal 
potolia simeţia Greciloră; şi domnindă doi ani, s’aă mazilită, şi aă venită 
domnă Grigorie Alecsandru Ghica Voevodă.

Domniea lui Grigorie Alecsandru Ghica Voevodu.

In anii 1764, aă venită domnă Grigorie Ghica Vodă şi aă domnită doi ani 
şi şâse luni; multă se silia cu dreptatea ţârei. Dăjdile cum le-aă găsită de 
la alţi domni nu le-aă maî adaosă, ce încă le-au şi mal uşurată. Prea bine 
se îndreptase ţâra, de scia fieş-care darea lui pe ană. Greci n’adusese mulţi, 
numai câţi eraă de trebuinţă curţel sele; şi acel carii vreaă sâ slujâscă cu lefa 
loră, âră care nu’l plăcea se ducea la ţâra Iul. Intr’acestl doi ani şi şâse luni, 
aă ţinută toţi şi boierii şi ţâra că este stăpână. Aă împodobită oraşul laşu
lui cu multe cişmele cu apă bună şi îndestulată. Intru adeveră că aă fostă 
omă forte înţeleptă şi învăţată; şi iubindu ca şi alţii sâ se îndestuleze cu în
văţătura, aă făcută minunate scole aprope de sfânta Mitropolie în Iaşi, întru 
care sâ se înveţe multe feluri de învăţături, şi multe limbi. Adus’aă şi das
căli forte învăţaţi; făcut’aă şi oronduell dascăliloră şi uceniciloră, ca să’şl scie 
fieş-care lâfa şi ronduiala loră. Aă domnită doi ani şi şâse luni, şi ’l-aă ma
zilită; âră în locul lui aă venită ârăşl Grigorie Vodă Calimaliă.

Domniea a doua a luî Grigorie Ion Calimahu Voevodu.

Carele aă domnită doi ani şi şâse luni, însă cu mare nenorocire; că întru 
aceste vremi scornindu-se şi resmiriţile, şi tulburările Impăraţiloră, şi Grecii 
carii erau Capi-kihăi, şi purtători de grijă la Pârtă, mal alesă Nicolal Dracul 
Postelnicul, înălţându-se cu Terzimăniea Ia Porta Turcâscă, nu numai să porte 
grijă şi să’i fie milă de pânea ce aă mâncată, ce încă nici ca pre o slugă nu 
’l-aă socotită, şi cu faptele luî cele viclene, care nu se îndestula cu venitul 
domniei ce mânca din ţâră, ce încă aă oprită şi banii din visteriea Impără- 
tâscă, care se oronduise să se aducă aice la domnie să cumpere din ţâră 
zaherea pentru oştea Impărătâscă; şi poprindă banii la densul, au făcută smin- 
tâlă zaherelel împărătesei, şi aă adusă pre Grigorie Voevodă la morte de sabie, 
care îndată şi pre densul cu acelă paharu ’l-aă giudecatu Dumnezeu, şi s’aă 
stinsă mărirea înălţare! Terzimăniei. Atâta bine aă apucată de aă făcută a- 
cestu domnă ţârei: aă legată, şi aă aşeţjată dajdea goştinei câte ţjece bani 
de oie, care se începuse de la lână Mavrocordată Voevodă câte ună-spre-(jece 
parale de oie; şi măcaru că de la o vreme încoce o mai scăzuse şi alţi domni



şi la optii parale de oie, şi la cinci, deră, forte se împuţinase aceste bucate 
din ţdră. Şi dup6 mdrtea de sabie ce aii luată acesttt domnu la Ţarigradă, (29 
Iunie 1769), aă pusă domuă ţărel pre Constantină Mavrocordată Voevodă.

Domniea a patra a luî Constantinu Mavrocordată Vodă. Stătut’aă Domnă
*în aniî 1769.

împăratul Turcescă aă pornită pre Veziră cu totă puterea asupra împără
ţiei Moskulul, Pricina de oştire s’au stărnită din pricina Leşiloră ce nu prii- 
mlaă pre Poniatoţki Craiă ţărel Leşescl, şi âmblaă LeşiI să’şl închine ţăra la 
Turci. Măcară că numai şlece săptămâni aă domnită acestu Domnă, dără mari 
folosinţî s’-aă făcută ţărel. Totă puterea turcăscă şi tătărescă se suise in ca
pul ţărel, la cetatea Hotinulul, şi ţăra s® bejenise in munţi, şi pe la 
codri, şi chipuri de pricinuire puneaă păgâni asupra ţărel ca să o robăscă. 
Constantină Voevodă măcară că întru aceste (lece'săptămâni nemică din ţără 
n’aă luată, şi cu al săi bani se chieltuia, atâta aă chivernisită de bine cu min
tea sa la Vezirul şi la alţi Paşi mari, câtă şi după ce au bătută Moskalil
pre Turci la Hotină, şi s’aă pogorîtă Vezirul cu oştea la movila Răbiel, elă
aă luată cu sine câţi boieri aă putută găsi, şi i-aă dusă singură la Vezirul 
şi la Hanul, încredinţândă cum că ţăra nu’î haină, şi la tote poroncile împără
tesc! este supusă, «fită şi boierii ţărel aă venită la talpele înălţimel tăie, ce 
va fi poronca Imperătăscă să mărgă să o săverşăscă.» îndată Vezirul şi cu Ha
nul s’aă potolită de acea neîmblânrlită şi turbată pornire ce sfătuise rău
tate asupra ticălosei ţări. De acolo neputenSă Turcii să aştepte ca să se tâl- 
măcăscă cu oştile moskicescl, s’au dusă în giosă Vezirul cu totă puterea şi aă 
trecută Dunărea. Constantină Voevodă văţjendă că vină oştile moskicescl la Iaşi,
s’aă totă dusă cu omenii săî în giosă până la Galaţi. Dândă volintirii preste
densul ’l-aă prinsă, (5 Noemvrie), şi aducendu’lă cu totă cinstea lui la Iaşi, 
s’au bolnăvită, şi peste câte-va (Iile de morte firăscă aă murită. (4 Dechem
vrie 1769). •

Pene aice aă fostă domniea de la Turci; eră de aice se stăpânesce ţera de 
Impărăţiea Moskulul care se va pune Ia rondul săă.

SFIEŞITUL CEONICEÎ LUÎ ION CANTA

Leatopiacţele Tom. 3. 13
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CAP. J.
Domniea ânteiu a luî Constantină Maviocordatu Vodă.

Viindi'i Constantiiiu Vodă Mavrocordatu, feciorul luî Necolaî Vodă celu maî 
mare cu Domniea ânteiă a ţSreî Moldovei, Domnu din ţera Eomânescă, i-aii 
eşitu t6tă boerimea înainte dupe obiceifi, alţii la Focşenî, alţii la Bacău, alţii 
la Romană; eră Calmacamiî de laturea târgului despre Păcurari, împreunân- 
du-se toţi cu Domnul, i-aă priimită cu dragoste, întrândă cu mare alaiu şi 
cinste In Iaşi, mergendft după obiceifl anteiă la Sfete Neculai de s’ail închi
nată, apoi în curte, cetindă Fertnanul de Domnie nouă ce ’l aă miluită Im- 
părăţiea, îmbrăcândă cu căftane pre boierii Caimacami, dândă cu tunurile şi 

" ^licăndu meterhaueoa ca la o domnie nbtil Fră a doua ţii după obiceiă aă 
începută a da boierii, lăcendă pe fiesce-care după rondueala ce li se cădeaă. 
In filele acestui Domnă ce s’a fi lucrată nu scimă că n’amă găsită necăiurea 
scrisă, atâta scimă că s’aă făcută ună focă mare în Iaşi, încependă din Ar- 
menime de lingă biserica cea mare a loră, mergendă focul spre mormenturile 
Turciloră, arţjăndă mai giumătate de oraşă, case multe neguţitorescl şi totă 
tergul de susu, şi Sărăriea, şi câte-va biserici, şi aă arsă şi mănăstirea Golia 
şi tăte casele câte aă fostă în ograda monăstireî. Pe acestă Domnă nu’lă iubea 
ţcra, căci era Domnă fără de norocă; totă scumpe eraă tote, căci era secetă 
mare de nu s’aă făcută pânele în două pol ani ce aă domnită. Şi neputen- 
du-se deprinde cu ţăra Moldovei, fiindă deprinsă in ţera Românescă de copilă, 
au stătută Capi-kehaelile ce avea la Portă, căci cuprinsăse totă boierimea Fa- 

’narului încă din (filele tătine-seă lui Neculai Vodă, şi i-aă luată eră domniea 
ţărel Românescî, făceudu erăşi schimbare cu Grigori Vodă. Deci gătindu-se 
de tote cele trebuitore unui Domnă, asceptândă şi pe Skimni-Agasi ce era 
orânduită de lă împărăţie ca să lee pe Constantină Vodă să’Iă ducă să’lă aşeţle 
in scaunul ţerei Românesci, şi sosîndă şi Skimni-Agasi în Iaşi, s’aă rădicată 
Domnul cu totă curtea Măriei Săle de au purcesă, petrecendu-lă toţi boierii 
cei mari până la Şanta, cu totă alaiul şi stogurile Moldovei.

CAP. II.
A duoa Domnie a luT Grigori Vodă Ghica în Moldova.

Deci luându Grigori Vodă alu doile domniea Moldovei din ţera Românescă 
la Moldova, au purcesă din Bucuresci şi i-aă eşită înainte la Focşeni mulţi 
boieri cu alaiu, şeţlendă acolo trei ţlile, năbuşindă ţera ca la ună Domnă bună 
şi tată a loră pentru multe strîmbăţăţi a lord, căutându-le dreptate cu mari
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divanuri de i-ad mulţămittt pre toţi; şi nu numai acolo, ci şi prin alte târguri 
,pe unde aii trecută, la care apropiindu-se. de Iaşi i-au eşită t6te glotele îm
preună cu boierii Caimacami de s’au împreunată cu Domnul,-priimindu-l pre 
toţi cu dragoste şi cu blândeţe. Mai pre urmă aă intrată în scaună, îmbră- 
cândă caitană de Domnie nouă în Moldova, care şi Grigori Vodă aă îmbră
cată pre boierii Caimacami şi, pre alţii după obiceiă. A doua-ţp aă dată boierii 
dupo obiceiă boieriloră celoră mari, şi isprăvniciile şi alte boierii mal mici- 
omeniloră casei. Acestă Domnă aă mal lucrată şi într’acăstă domnie multe 
bunătăţi, care vomă arăta mai giosă, că aă făcută case Domnesc! în ograda 
Gălăţel şi zidă de pietră împreglurul mănăstirel, de eşia câte o dată la prim
blare, şi făcea şi mese mari cu toţi boierii cu <;licăturl şi cu multe eglingele 
cari nu potă a se scrie. Mal făcut’aă ună foişoră în delul Copoulul forte 
frumosă, făptură de Ţarigradă cu totă felul, de bolele, şi mergea adese la 
densul de se eglendisia făcendă în toţi anii halca acolo, eşindă toţi boierii 
acolo, şi ori care din boieri o luadăruia cu grele cumaşuri; şi pe boierii, 
cel mari ce şi pe cel mici fiesce-căruia după omă făcea şi darul, şi la mesă 
cu totă felul de (picături. In ţ^ilele Iul s’aă făcută ş’ună cutremură mare care 
aă ţinută ună minută de căsă, şi mare spaimă aă că^lută asupra norodului, 
şi multe ziduri aă căţlutu, care şi mănăstirea Goliel fiindă-că o tocmia într’- 
acea vară şi o acoperla cu feră albă, că arsese în (Jilele lui Constantină Vodă 
Mavrocordată; şi fiindă meşterii Unguri din ţăra Ungurescă, aă căţ^ută tote 
cubelile monăstirel peste denşii şi aă omorita şepte omeni dintr’înşii, care 
pre unii peste trei ^ile i-aă găsită turtiţi sub pietre. Pe acea vreme s’au 
arătată în câte-va ronduri şi semne pe ceră, stea cu codă care o numescu 
cometa. Pe acea vreme Domnul se afla eşită din Iaşi la casele de la Frumosa 
cu şederea, şi de acolo s’aă mutată în delă la mănăstirea Gălăţei şeţilendă 
tătă vara acolo, fiindă că începu a se au^i pe unile locuri de ciumă care nut 
dă puţină spaimă la totă norodul, nefiindă deprinşi acei lăcuitori cu de aceste 
feluri de băle; care bălă aă intrată şi în iernă p’încetă, eră de primă-vară s’au 
aţîţată forte tare, câtă şi Domniea aă eşită cu urdie eră la Frumosa, mal pre 
urmă şi la Socola, împrăştiindu-se norodul, că atâta murea câtă nu’i putea dovedi 
cu îngropatul, ci rămâne-aă pe câmpl de’l mâncaă fiarele, fiindă că poroncise Vodă 
câţi îi loviaă boia, îl scoteaă la câmpă, orondnindă şi o breslă pentru cău
tarea bolnaviloră care le -^ică cioclii. Aşa într’acestă ană s’aă deschisă oştire 
împărăţiei Turcului ;‘u Moskul, care viindă şi la Domnul multe poronci îm
părătesei pentru zaherele: la sărhaturi, care, boi şi alte angării, podă în Du
nărea la Obluciţă, kerestele şi alte multe nesfîrşite angării, şi Măriei Sele po- 
roncă să facă gătire de oste. Şi aşa tăcea mari gătiri, gătindă şi conacă pin 
satele de pre Prută, pentru oştea ce oronduise ca să mergă la Hotină; şi nu 
numai ortalele de Iniceri, ci şi câţl-va Paşi, şi Saraskerul aă trecută pin ţără, 
dândă pe la tote conacele tote cele trebuitore, care nu puţină sdrobire tră- 
geaă toţi locuitorii, şi Măriea Sa încă aă dusă pe ună Sara-Mehmet-Paşa cu 
două tuiurl, arnăută cu câte-va mii de oste Turcescă şi cu a Măriei Sele câtă 
avea 6ste de ţără şi străini, şi aă purcescu urdiea sa la Prută, şi de la Prută 
la Soroca încungiurândă ţăra de susă pe la Deleni, pe la Hârlăă, trăgăndă
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s)jre Iaşi. Intr’acea vreme atl lăsaţii Caimacami în Iaşi pre Sturza şi pe Ro- 
setu, şi alţii din boieri. Pe acea vi-eme s’au pogoi^tă şi Vezirul cu totă urdiea 
sa la Dunărea la Sakci, şi fiindu şi Alecsandru Terzimanul Forţei Ghica, fra
tele Domnului, ’şl-au cerută voie ca să vie să se’mpreune cu elu, şi să vădă şi 
ţăra. Şi aşa dându-I voie de la Vezirul au venită la Iaşi, găsindu pre Domnul 
la Socola, penă a nu merge în partea din susă; şi priimindu-lă cu multă dra
goste s’aă veselită ş’aă vorovită câtă le-aă trebuită în trei ^ile, mergăndă şi 
în Iaşi ,cu tacâmă domnescă, âmblândă pre la t6te mănăstirile de s’aă închi
nată, făcendu paraclise; pre care’l-amă văţ^ută şi noi, oină. de fire şi arătosu. 
firă pre acea vreme oştea Moskului aă fostă mersă asupra Crîihulul, cărora 
neputendă sta împrotivă'oştea Turcului şi a Tătariloră ce se afla acolo, i-aă 
biruită făcându-le multe pră^l; aă rămasă sub stăpânirea Moskului. Şi de a- 
colo aă mersă la cetatea Vozia de s’aă bătută, ş’atâta i-au bătută de răă, câtă 
s’aă omorîtă mulţime de Turci, că^endă şi în robie, răsipindă şi cetatea cu 
focurile loră cele multe, rămâindă acelă sărhată părăsită de amândouă păr
ţile. firă terzimanul Alecsandru fratele Domnului, după trei ţlile luându-şl ^ioa 
bună de la frate-său Grigori Vodă, aă plecată de s’aă dusă la urdie la Sakce, 
şi după ce aă sosită peste puţine ţ^ile, s’aă stricată vremea şi începândă a 
tuna ş’a fulgera cu mare trăsnetă, într’o clipală de ochi aă căţ^ută asupra cortului 
de ’l-aă detunată, şi fiindă Terzimanul sub cortă, atâtă s’aă ameţită câtă aă 
fostă ca ună mortu, ar^ându-I săgeta o glumătate de barbă şi hârtiile din 
sănă, topindu-i şi unu lanţă de aură a iconiţei ce purta în sână. Şi îndată 
Capi-kehala aă scosă Cetalmezia de au dată scire la Grigori Vodă cum că 
tiă murită, ără peste trei cesurî aă scosă altă mezilă cum că s’aă trezită şi 
aă rămasă nevătămată. La care viindă veste de’ntâiă de morte la Grigori Vodă, 
încă fiindă la Socola, nu întreba câtă ameţălă şi oftare şi lacrimi, câtă s’aă 
mâhnită totă curtea şi urdiea Domnului; numai Domna şi Bezedelele. nu sciaă, 
că eraă duşi la Ţarigradă. £ră peste câte-va cesurî totă într’acea (Ji sosi 
altă trămisă..cu veste la Grigorie Vodă, scriindă cum că s’aă trezită şi nu 
este nimică Terzimanulul. Atuncea aă mulţămitu lui Dumnezeii şi s’aă bucurată 
forte, care nu» putemu arăta câtă părere de bine; şi cu mulţi galbini şi cu- 
maşlurl aă dăruită pre acelă tfămisă, pornindu-lă ără înapoi' cu cărţi, purce- 
gendă şi, Domnul pre Prută la Cluhuru, încunglurândă pe la Dorohoiă, trăgendă 
cu urechea ce se lucra la Hotinu, că şedeau doul Paşi cu Seraskerul de ascep- 
taă venirea Moskului. Ce cândă aă plecată Grigori Vodă despre Iaşi, şi Mos- 
kul aă lovită Hotinul, care puţină bătaie s’aă făcută şi au luată pe Colceagă- 
Bel Paşa în robie şi multă norodă din Turcii ce erau acolo, măcară că luase 
şi pe Ean-Paşa în robie, care pe amendoul i-aă trămisu înlăuntru la Impără- 
tesa. Eră Grigorie Vodă luândă veste că aă luată Hotinul, îndată aă dată 
scire la Udreiă, şi cum că aă gândă să vie şi la Iaşi. Şi viindă Domnul cum 
mal îngrabă la Iaşi, aă trecută pe din susă de Iaşi, ş’aă mersă la Galata 
de aă masă într’acea nopte. Socotindă dmenil că va şedă câte-va ţjile de se va 
odihni, ce fiindă că’I venisă veste că aă trămisă câtă-va oste să’lă prinţjă, îndată 
au orânduită trei Caimacami: pe Sandul Sturza Vel Logofătu, şi pe lordaki Can- 
tacuzino Vel Vornicu, şi pe Constantină Rosetă Vomică, şi pe Alistarhă Bană
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ca s6 fie purtători de grijă Io tote trebile ţăreî. fiiă Grigorie Vodă a doua ţii au 
plecată de la Galata, luândă (k’umul Ţaidgraduluî în glosă; şi într’acea sără aă a- 
glansă laună sată a Iul Negelă anume Eoşieciî în ţinutul Fălciulul, avendu şi câţl-va 
boieri de ţără cu densul: Costaki Rnzu Visternică, Paladi Spatară, Venină Spatară, 
şi fiiul Vornicului lordaki Cantacuzino, şi fiiul Iul Negelă şi alţi feciori de boieri 
mari şi mici. Şi acolo fiindă, a doua ţji Duminică aă mersă la biserică, şi cândă 
cetia Evanghelica, ătă aă sosită de la Iaşi, de la Caimacami, pe ună trămisu 
anume Antiohi, fâcăndă scire Domnului, cum că aă răpeţlită Moskaliî mal bine 
de 300 de călărime, câte în trei cal să’lă prindă. Ş’aşa mergendu Constantină 
Hatmanul, s’aă lipită de strană şi i-aă spusă t6tă pricina, ţii cândă să’l tragă 
calul; şi cum aă isprăvită Evanghelica, aă eşită Domnul afară; şi încălicândă, 
aă pusă pe Spătarul Venină înainte apucândă drumul în glosă la Torcescl, la 
Tecuci, la satul lui Spătarul Venină. Eră Moskaliî de la Hotină, după ce ’l-aă 
luată, aă trasă la Iaşi, eşindu-le totă norodul înainte cu t6tă boierimea la 
Copoă, şi Mitropolitul, ş’aă intrată în Iaşi cu mare alaiă şi cu multă oste 
cu spegele scose din tdcă, fiindă singură gheneralul celă mare Mlunhenă, cu 
câte-va Bezedelej^ încă două eraă a lui Dumitraşcu Vodă Cantemir, Constan
tină şi Dumitraşcu, care aă fostă Domnă ş’au fugită cândă aă venită Petru 
Impărată. Şi era şi o Bezade a Glurgiloră, fiiul lui Eraclisă, şi alţii carii nu 
s’aă scrisă, ş’aă conăcitu în casele lui Constantină Ipsilaută Hatmană, căci 
curţile se cam stricase şi totă oştea împărţită după cum era şi omul. Eră 
gonaşil cari mersăse după Grigorie Vodă să’lă prinţlă, înţelegendă că Dom
nul aă adaosă multă 6ste tătărăscă şi turcăscă, s’aă temută a mal merge 
înainte, şi de la Bărladă s’aă întorsă înapoi fără de nici o ispravă. Eră Gri
gorie Vodă cu toţi oştenii Iul şi cu Paşa Sara-Mehmetu cu oste turcăscă şi 
cu câţi-va MîrzacI cu ăste tătărăscă, âmblândă din locă în locă, pe la Um- 
brărescî, pe la Torcescl şi pe la ŞerbănescI, mal pe urmă şi la Brăvală, şi de 
acolo la Galaţi, aşeţjendu-se acolo cu totă urdiea, puindă şi străji în tote părţile, 
chivernisindă tote după cum se cădea, luândă scire şi de la Caimacami de câte 
se lucraă la Iaşi de Moskall. Cautemiră Beizade avendă pismă pe Grigorie Vodă 
şi pe Aga Enake, încă până a nu fugi la Moskall, aă făcută pe gheneralu de aă 
răsipitu curţile Domnesc! de la Frumosa, şi casele Agăi Enaki ce eraă în Iaşi făp
tură de Ţaregradă lîngă Bârnovskie, le-aă făcută asemenea cu pământul; şi nu 
s’aă lăsată cu atâia, ce aă dată scire şi la pământeni că cine va avea straei 
lucruri pin mănăstiri, să le scătă, căci oră să calce mănăstirile se caute avuţiea 
Greciloră şi a luî Grigorie Vodă, că ară fi lăsat’o prin mănăstiri. Ş’aşa trăini- 
teaă* pământenii de’şl scoteaă pe a loră, eră nu toţi; şi cea mal de pe urmă 
aă călcată şi mănăstirile şi casele, desbrăcândă lumea. Eră gheneralul şeţlendă 
totă vara în Iaşi, trămitea cărţi pe la ţinuturi pentru zaherd, şi ealoviţe, şi 
fină, ş’altele câte trebuia oştii, împreună cu omul Calmacamiloră. Eră gîude- 
căţile căutaă Caimacamii, cărora să le facă Dumneţleă gludecată, că era totă 
jacuri în tote părţile. Aă scosă şi câte va slujbe, ţlicâudă pentru trebuinţa 
oştii de mâncare; aă mal scosă ună biră pentru săpatul hindikiulul, căci aă 
găsită cu cale ca să încunglure hora cu şanţă împregiură, ca să nu vie fără 
de veste Turcii şi Tătarii să’i calce. Ş’aşa aă poroncită să idsă tăte breslele
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S(”i sape, şi vS^lându că nu potu face trebă cu ei, s’au botărîtu sc dee de totu 
omul câte 60 bani pentru săpatu; ş’aşa ati pusu pe Ruşi de afi săpatu, în- 
cunglurândii laşul în treî-^eci (Iile, şi pe unde le vinea semnul, oborlaii ori-ce se 
întâmpla : seiî case, sâii grajdil, încâtiî au resipitii şi casele lui Stavru Sulge- 
rului celui mare de liingă sfete Nicolai. Şi aşa petrecendîl penă în tomnă, ăiă 
despre tomnă viindu veste că s’au făcută pace, îndată s’au gătita Feldmarşa- 
lul, şi aă plecată în susu, mal rfemâindă în Iaşi Cantemiră cu puţină oste de 
jăcuiaă. Fră şi Domnul Grigorie Vodă, îndată ce aă auţlitu, aă purcesu pe 
Priită în susă cu câtă oste avea, luandă şi toţi Tătarii împreună, şi Sara-Meli- 
inetă-Paşa cu totă oştea turcăscă, aă plecată în susă pe Berladă, făcendif 
Paşa sfată cu Domnul, decă voră agiunge la Iaşi, să lovescă Iaşii din două părţi 
ca să scotă pe Ruşi fără de voia loră din Iaşi. Ş’aşa au făcută; cândă la Oc- 
tomvrie 13 ^lile, aă lovită Tătarii despre Tătăraşi şi Turcii despre iează, şi de 
grabă aă eşitu Cantemiră, cu câte polcuri aă putută strîngc, la viea domnescă 
la Gropă pe culmea d ăl ului, încbi(1endu-se cu părcanele loră, rămâindu două 
steguri de cătane afară, eşindă la harţă cu Tătarii de s’aă bătută de dimi- 
neţă penă la prânză. Şi aşa apărându-se Moskalii s’aă totă trasă în susă, tre- 
cendă podul peste Jijiea până în sără. Eră Grigorie Vodă au intrată în Iaşi 
într’acea seră şi Paşa, şi câţi Moskali găsiaă Turcii ascunşi în Iaşi pin piv- 
niţi, daţi după băuturi şi jacuri, îi prindeau Turcii de’i trămiteaă la ghenera
lul ca pre nisce robi, de’i scoteaă Ruşii din robie. In ţăra Românăscă, Constan
tină Vodă Mavrocordată trăgea mai mari supărări despre Turci, că oronduise 
câţl-va Paşi acolo, fiiud-că se rădicase Nămţul asupra Turcului fără de veste. 
La care acăstă. rădicare a Nămţului aă făcută pe Moskali de aă făcută pace 
cu Turcul, dându-i şi tote locurile ce’i luase Turcului înapoi, adecă Crîmul, 
cetatea Vozie, lîotinul şi Moldova, numai să bată pe Nemţi. Şi aşa i-aă bă
tută Turcii câtă le-aă luată şi cetatea Beligradul şi cinci ţinuturi de peste Oltu 
împreună cu Craiova. Eră Grigorie Vodă în Iaşi neavăndă unde şedă, penă a 
tocmi curţile domnescî, aă şeţlută în casele Sturzel vel logofătă; ără pe Sara- 
Mehmetă-Paşa ’l-aă pusă în casele lui Vasilie Kogăluiceanu Pitară de lungă 
Barnovskie. Şi*aşa petrecendă Domnul cu pace acea iărnă în Iaşi, schimbândă 
tote boeriile, stândă cu totul ca să îndreptezc ţera, puindă la cale bună şi 
cu odihnă, făcendu şi Mitropolită ţărei pe Nekiforă ce era Sedisă care ’l-amu 
pomenită mai înapoi, că Mitropolitul Antonie ce fusese ânteiă se dusese cu 
Moskalii îulăuntru. Eră câudă aă fostă de primă-vară s’aă apucată eră de ca
sele domnesci de la Erumdsa, şi le-aă isprăvită penă în tomnă, după cum se 
vedă şi astă-ţli. Intr’acestă alu doilea ană, Fevruarie 20, aă venită veste lui 
Grigorie Vodă de la Ţarigradă, cum Impărăţiea aă tăiată pe frate-săă Alecsau- 
dru Terzimanul, pentru care multă scârbă şi părere de răă aă avută totă casa 
Măriei Săle, şi D6mna Zoiţa, şi tote Beizadelile, căci se întorsese de Ia Ţarigradă 
după facerea păcei, făcendă mare pomenire, împărţindă multe pe la săraci şi 
la mănăstiri. Totă într’acea primă-vară aă dată Impărăţiea Iui Colceag'i-Beiu, 
Sărhatul Hotiuului, după ce s’aă întorsă din robie de Ia Moskă, după cum 
s’aă scrisă mai înapoi, măcară că ânteiă ’l-aă rânduită la Vidină, şi nelăsâu- 
du’lă multă vreme ’l-aă rânduită la Hotină, care luândă ţăra Românăscă d’a
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lungul, aă veniţii p6n6 la Focşenl, şi acolo trămiţându Grigorie Vodă pe Antonie 
Pârcălabii, omul Măriei S^le, ca să’l fie purtătorii de grijă la cele trebuitore Paşel, 
şi împreunându-se cu Paşa, i-au arătatu câte îi suntii trebuitore Paşel, care între 
altele cerea 300 de care de bol. Ce ţjicândii Antonie că nu se pote, că se face 
multă zulumu ţârei, îndată s’aă mânietu şi ’l-au pusă glosă, şi ’l-aă bătută la 
talpe forte râă, avândă pismă pe stăpânu-sâă pe Grigorie Vodă, fiindă că oron- 
duise pe Lupul Aga acolo la Hotină lăsându-lă Moskalil, ş’aă luată multă biră de 
la Lipcanii ce se aflaă şezători pin sate. De care auţjindă Grigorie Vodă de ce 
^’aă tâmplată Iul Antonie, nu putemă arâta câtă grijă avea Domnul trămi- 
ţindu-1 multe peşkeşurl şi bani, dându’l tote deplină câte aă ceruţii. Şi aşa 
viindă încetă câte trei câsuri pe ţii, i-aă eşită Domnul înainte cu toţi boierii 
la Şanta; ce după împreunare multă vreme nu i-aă căutată sâ vâdă pe Gri
gorie Vodă, ce mal pe urmă ’l-aă întrebată şi i-aă dată voie ca sâ încalece; 
şi aşa trecendă la Iaşi aă sosită la Copoă şi aă conăcită acolo şe^ândă până 
a treia <ji, mergendă Domnul în tote ţlilele de se împreuna, tremeţendu-l de 
t6te tefaricule ce se aflaă în Iaşi, dândă şi bacşişuri îndestula la omenii Paşii, 
trăgendu’i şi ună alaiă forte frumosă împodobită la petrecania Domnului. Şi 
aşa mântuindu-se de elă, s’aă întorsă cu pace în curţi; âră acelă Paşă cum aă 
agiunsă la Hotină n’aă trăită trei ţlile şi aă murită, de care înţelegândă Gri
gorie Vodă forte s’aă bucurată, căci nu da credinţă în elă, şi răpeţlendă cu 
olacă în Ţarigradă, silindă sâ isprăvescă acelă Paşalîcă a Hotinulul Iul Sara- 
Mehmet-Paşa ce se afla în Iaşi cu şederea, care fusese cu Domnul în oste 
în vremea oştirei, şi se’i scotă şi ună tuiă, şi aşa i-aă isprăvită scoţendu’I 
şi ală treilea tuiă, trămiţendu’lă Paşă deplină la Hotină, dăruindu’lă şi Măriea 
Sa ca pe ună ciracă a Măriei Sele. ţ)ică unii că dupâ ducerea Moskalului, ară 
fi arâtată Grigorie Vodă la Vizirul cum că cetatea Hotinulul ară fi stricat’o pânâ 
în pământă Moscalii, socotindă că doră va putea râdica acestă sarhată din 
spatele Moldovei; deră Turcii fiindă în prepusăi-aă dată ascultare, âră la cea 
de pe urmă, aă trămisă pe ascunsă omă de aă vâţlută cetatea cu ochii, ne- 
sciindă Grigori Vodă nimica nici Capi-kehalelele lui de una ca acâsta. Ce fiindă 
că se întâmplase mal în trecutele vremi şi pricina Terzimanulul la care fiindu’i 
frate îlă atingea şi pe Domnă, aşijderea şi pricina cetăţel care nu puţină lucru. 
Aceste multe vorbe căţlândă în urechile prostimcl, care de care le întărla, de 
care auţlindă şi Domnii carii eraă mazili, alesă Mihal Vodă că şedea de atâţia 
ani în Ţarigradă mazilă, le adeverla şi le încredinţa, âmbla de ţii şi nopte dupâ 
Domnie, care găsindă vreme şi prietinii Iul Mihaiă Vodă, una ca să mănânce, 
ală doilea ca sâ’lă facă Domnă ţârei Romănescl, şi pe Constantină Vodă Ma- 
vrocordată sâ’lă mute în Moldova, şi aşa aă mazilită pe Grigori Vodă din 
Moldova, mutendă pe Constantină Vodă din ţâra Muntenâscă în Moldova, âră 
în ţâra Muntenâscă aă făcută Domnă pe Mihal Racoviţă Vodă.



CAP. III.
Domniea a doua a Iul Constantinu Vodă Mavrocordătu.

Constantinii Vodă ■viindu’î veste de domniea ţărel Moldovei, nu s’au bucurată 
căci era deprinsă în ţera Român^scă; ci, după obiceiu, au răpe^itu Caimacami 
aleşi, şi gătindu-se penă a veni şi Skimni-Agasi, Măriea Sa au purcesu din 
BucurescI, care viindu la FocşenI, după obiceiu i-au eşitu câtă-va boierime 
şi slujitori înainte ca la unu Domnu nuou. Şi viindu în scaunu, după obiceiă 
s’aă cetită Fermanul Impărătescă, îmbrăcândă pre boierii Caimacami cu caf* 
tane; eră a doua ^i aă începută a da boieriile şi isprăvniciile, care ispravnici 
înteiaşl dată acestă domnă i-aă scornită, aducendă acestă muştră din ţera 
Românescă, scornindă şi alte multe, fâcăndă pe ţără ca să-şi cisluească, făcăndă 
ţjece bucate ună capă, fie ce bucate, şi capul puindu’lă la fiesce care sfertă 
câte ună ortă, şi meşteşugul era asemenea, care lucruri ca aceste n’aveaă nu
mără. Uşele divanului eraă deschise şi multă vorbă cu prostimea avea, câtă 
atâta le dedese obrază, câtă nu putea nime din boieri ca să (jică măcară câtă 
de puţină lucru vre unui ţărână, că îndată striga la Vodă, şi pentru ună lucru 
de nimica a unui ţărână câtă de prostă, făcea pe ună boleră mare mascara 
şi’lă închidea. Şi mai dăduse o poruncă în ţeră ca să nu fie volnică nime a 
lua cuiva măcară ună oă fără de bani, nici slujbaşă, nici altul nime. Grigori 
Vodă gătindu-se cu totă curtea sa, aă plecată din Iaşi la Ţarigradă, petre- 
cendu’lă totă boierimea, şi la mulţi aă fostă şi mare măhniciune căci îlă iublaă 
cu toţii.'firă după mergerea la Ţarigradă s’aă aşezată cu şederea la Curu- 
Cişme, petrecendă cu toţi prietenii Măriei Sele ca ună Domnă deşteptată mazilă; 
la care nedându mâna Capi-kehaieleloră să vedă pe ună Domnă ca acesta în 
Ţarigradă, aă chieltuită şi aă silită de ’l-aă făcută surgună la Bocceda, la care 
surgunlîcă aă şeţjută duoi ani. Fră Constantină Vodă în Moldova domnia cu pace 
apucându-se de capul preoţiloră să’i înveţe carte, frământându’I în totă chipul; 
întăiaşi dată aă poroncită de aă scosă pe ieromonaşI,‘călughărî greci, de pin 
mănăstirile cele mari, oronduindă preoţi de miră, ^icendă că Grecii cândă tă- 
mâiază în biserică pe muieri, staă câte ună minută înaintea fieşte-căriea muiere 
de o tămâiază şi o privesce din talpă penă în capă, puindă gândă răă în capul 
loră asupra aceloră muieri. Poroncit’aă de aă adusă şi cărţi pe’nţelesă din 
ţera Românescă, căci în Moldova nu se afla Evanghelii, Apostoli şi Leturgil, 
dândă poroncă Mitropolitul acele cărţi să le cetescă pe’nţelesă pe la biserici; 
mal poroncindă Domnul Mitropolitului şi Episcopiloră să facă tipografie fiesce- 
care la Eparhiea lui, ca să se tipărăscă cărţi pe’nţelesă. Şi aşa s’aă apucată 
de aă făcută stampă, şi de atuncea şi pănă acum lucrăză acea pomenire în 
pămentulă Moldovei, care la acesta aă lăsată mare pomenire în ţările acestea. 
Aă mai dată Vodă poroncă pin t6te ţinuturile ca să cerceteze Ispravnicii 
ţinuturiloră pe preoţi, diaconi, carii voră fi fără de biserică nesciindă şi cartş,
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adecă oroiuUiiela bisericii, pe unii ca aceia se aibă voie a’i pune în biru cu 
ţ,cranii ca se plătescă şi ei biru ca şi altă ţeră. Şi aşa de mare frică ce aveau 
•bieţii preoţi şi diaconi, căci începuse Constantină Vodă a oroudui preoţi învăţaţi 
de âmbla pin tote ţinuturile şi pin tote satele ca să vădă ce felu de cetanie 
facă pe la biserici, la care nu puteină scrie ce frică trăgeaă- bieţii preoţi, că 
să apucaă la bătrâneţe să înveţe-carte.

In ţlilele acestui Domnă s’aă întemplată şi unu focă mare pe podul vechiă, 
la care aă arsă ca vr’o 50 do case mal bine, încependă focul de lângă sfântul 
Sava, mergendă pene la Triisfetitele, arţlăndă şi câte-va crîşme cu vină şi alte 
lucruri, făcăndă la mulţi multe pagube. lîlră în ^lilele acestui Domnă, au venită 
şi Patriarhul Kirio Kir Parteuie a Sfântului Mormentă a Domnului nostru lisus 
Christosă a Ierusalimului, pre care ’l-aă priimită cu mare cinste, avendu’lă în mare 
evlavie ca pe ună Patriarhă ce era, şi şcflendă câtă-va vreme în Moldova, căutândă 
şi sămile mănăstii-iloră Ierusalimului, poftindu’lă Domnul de aă slujită sfânta Le- 
turghie la biserica curiei unde era şi totă boierimea ţărei. Care mai pe urmă au 
arătată Domnului că Sfântul Monnăntu are multă datorie, şi de nu va face Măria 
Sa o milă cu ţăra acesta a Moldovei ca să uşureze acea datorie, nu mai este cu 
putinţă a mai merge la acele sfânte locuri, şi staă şi ereticii gata să plătescă 
acăstă datorie ca să lee în mâna loră acele sfânte locuri. Aceste şi altele ca 
aceste auţlindă Domnul şi t6tă boierimea, aă făcută sfată, găsindă cu cale ca 
să ajutoreze şi acostă pămăntă -ală Moldovei. Şi aşa, cu sfatul tutuloră, au 
scosă pe totă ţera câte ună ortă de fiesce-care nume, şi stilngăndă o sumă bună 
de bani, i s’aă dată, ajutorându’lă şi fiesce-care boieră cu cele ce le-aă dată 
mâna de pe h casele loră. Şi- luâiidu’şl (jioa bună de la Domnul şi de la toţi 
ai ţărei, orânduiudă răsvane şi conace, trămiţendă şi ună boieră ca se’Iă ducă 
pene Ia Focşeui, fiindă că mergea în ţera Românescă la Mihai Vodă, şi ple- 
cândă din Iaşi !i-aă petrecută toţi Egumenii ajutorându’lă şi ei cu tdte cele 
ce le-aă dată mâna.

In ţiilele lui Mihai Vodă aă oblicită Porta turcescă că se află înBucuresci 
Doftorul Testabuza, care fusese îii Jloldova In filele lui GrigOri Vodă Ghica, 
carele ascunsă fiindă, că’lă pîdse şi pe elă cândă aă pirită pe Terzimanul 
Porţei, şi după maziliea lui Grigori Vodâ din Moldova, Testabuza aă trecută 
iu ţăra Românăscă. încă fiindă Mihai Vodă în Ţârigradă nepurcesă, ’l-aă chiă- 
mată Porta şi i-aă ^lisu: că Testabuza este în Bucuresci, dându’i fermană 
Impărătescă, ori capul Testabuzei se’lu trimătă în Ţârigradă, ori capul lui se 
va duce. Şi aşa nesciiudă ce să facă Mihai Vodă, aă răpe^ită pe Beizadeoa 
Măriei Scle Mihăiluţă cu câţi-va boierănaşi, cu menzilă, înveţându’i ca să facă 
totă chipul de silinţă şi să’lă prindă, şi să’i tale capul, să’lă răpedă Ia Im- 
l)crăţie cu mare grabă. La care penă a agiunge Beizedeoa în Bucuresci, eră 
Testabuza aă fostă plecată ca să trecă în ţera Ungurescă; ajungendu peuâ lii 
hotară şi zăbovindă acolo penă a trece, etă şi Beizede aă răpeditu după 
densul cu menzilă pe Bezat-Bulucbaşi, cu câţi-va zapcii, şi fiindă dilele Iul cele 
sfirşite, ’l-aă găsită acolo netrecută, şi îndată ’l-aă prinsă puindu’lă în fere cu 
buuă pază, ’l-aă dusă la Bucuresci: şi cum ’l-aă adusă, ’l-aă pusă de s’aă
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grijitil, şi aşa ’l-au stosti iu grădina Domuescă şi ’l-att tăietii capul, şi deapo- 
indu’ltt ’l-aii tiămisti cu olacu îu Ţarigradii.

In Doniniea acestui Domnu s’atl rădicatu o semă de HotincenI Turci şi aii 
uierstt la Ţarigradii făc6ndii mare pîră asupra Lupului Agăî, arătândii câte şi 
mai multe că le-arii fi făcută cându au venită Moscalii şi au fostă elă oron- 
duită; şi scoţândă Fermană aă trămisă săT îee capul şi totă avuţiea lui, care 
viindă aice la Iaşi aă mijlocită Domnul de s’aă perdută Lupul din mijlocă, 
care nu’lă scia nime ce s’aă făcută, puindii mare strajă la casa lui, aducendă 
şi tote bucatele lui de le-aă scosă -la-mezată, ca cândă ară fi perită omul. Fră 
elă era la mare închisore de Domnul la locă întunerecă, care nu’lă scia nime 
unde se află, şi era cu mare mirare şi pămenteniloru căci nu’lă sciaă; trămi- 
su’l-aă la Ţarigradă, aă ’l-aă omorîtă şi i-aă trămisă capul, căci aă trecută 
Ifi ţjile la mijlocă, şi nime nu scia unde se află. La care penă la cea de pe 
urmă aă scăpată cu vieţă, deră aă eşită din şese-şleci pungi de bani, şi i-aă 
rămasă şi tote acareturile, care nu se potă arăta cu scrisul câtă risipă şi 
pagubă aă avută, că şi giupănăsa o păzia cu mare strajă, împrejurul casei, 
ar^lendă şi zăplajii ogrăzei penă în pămeiită; ară fi şi perită de n’ară fi stătută 
acesta. Ce ve^lendă şi Domnul că nu’i merge în pămentul Moldovei, fiindă 
învăţată în ţera Eomânescă cu venitiu'l mai mari, aă scrisă la Ţarigradă la 
Capi-kelialele ca să nu lee mucarelu, se se mazilescă, care şi o cerea una ca 
acesta fiindă învăţată cu locmale mai mari. Fră de altă parte aă socotită că 
de câtă se’ncapă alţii străini la Domnia Moldovei, mai bine să arcte drumă 
fratelui Măriei Săle, Iul Ion Mavrocordată Beîzede, căruia dându’î scire aă 
începută a âmbla pre la prietini, ajutorindu’lă şi prietinii vechi a tătiiiă-săă, şi 
Capi-kehaielele, penă ce aă isprăvită, şi aă luată Domniea Moldovei, mazilindă 
pe frate-săă Constantină Vodă; după ee aă domnită în Moldova într’acestă 
Domnie doi pol ani, i-aă venită maziliea.

- CAP. IV.
Domniea lui loan Vodă Mavrocordată, feciorii lui Neculai Vodă.

După ce aă luată loan Vodă Domniea Moldovei, şi ’şi-aă aşei,lată trebile domniei 
în Ţarigradă, făcăndă şi Capi-kehăi pe Eămădănesci şi pe Guliano, şi aşa gătin- 
du-se aă purcesă din Ţarigradă cu frumosu alaiu, după cum se cade unul Domnă. 
Fră Constantină Vodă; după ce aă venită Skimni-Agasi, s’aă gătită şi aă purcesă din 
Iaşi petrecendu’lă şi totă boierimea ţărei după obiceiă. Fră loan Vodă viindă penă 
la Galaţi, i-aă. eşită câţi-va boieri înainte ca la unu Domnă tenără şi nuoă; eră după 
ce s’au apropiătu de Iaşi, i-aă eşită înainte şi Caimacamii cu mare alaiă, ducendu’lă 
ânteiă în sfântul Ncculai de i-aă cetită molitfele Domniei, Mitropolitul Nechiforă 
care era socru Agăi Lupului, care s'aă pomenită mai înapoi, şi pe urmă mer- 
gendă în curte cetindă fermanul de Domnie îmbrăcândă pe boieri după obi
ceiă. A doua fii erăşi chiămândă pe boieri după obiceiă aă dată boieriile, 
dândă o semă la omenii Măriei Sele, câ adunându-se cam mulţi. In filele a-
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'.estul Domnii au foştii multe dări grele, aleşii văcăriturl câte 2 câte 3 veniaii 
une ori pe anii, că scotea unul la Ghenarie, altul la Maiu şi la Dechemvrie, 
câta se suiau pe anu câte 7 lei, 45 bani de vită, care era unu mare grea ţâ
rei. lîlră boleriloră le păreaa bine, căci mâncab fiesce-care, şi aveab tota ri- 
dicăturl de la acesta Domnu, la care cel mal mulţi boieri de la acesta Domna 
s’ab rădicata, alesb cel ce şedeab la ţără, şi de atunce ab făcuta bani toţi 
boierii. Domnului încă nu’l păsa; căuta să apuce Greciloru aşijderea, că şi el 
câscigab câta puteab si mâncab ruşferturl destule, căţ^ăndb la boierii, căci erab 
palelele eftine. Din care boierii ab pricinuită la o sămă şi ab fugita din ţără, 
că fiinda o sămă nămurl, asceptaă să’l roge la boeril, la care veţjendb că nu’l 
răgă nime, ab socotita să fugă; şi aşa s’ab sculatb Mibalaki Sturza de la Ro- - 
mănb, şi Ilie Sturza de la Helesteenl şi duol feciori a Iul Balşă de la lonăşenl 
anume Vasilie şi Grigorie, şi aă fugita în ţăra Leşăscă. De care au^indu Dom
nul forte s’ab mâhnită, nefiindb deprinsa la unele ca aceste; şi cbiămândă la 
curte pe Sandul Sturza vel Logofătă, căci era frate cu Mibalaki care fugise, 
’l-ab întrebata Domnul. Elb s’au apărata că n’au fosta prin sciinţa Iul pricina 
fugirel lora, numai de va fi poronci Măriei Săle să le scrie ca să ara e ce le 
va fi răspunsul, parigorisându şi pe Domnul, arătându-1 că aă făcuta ca nisce 
omeni de nimica şi fără de minte, şi nimica nu este. Atuncea loan Vodă i-aă 
data voie să le scrie cum mal în graba; şi aşa scriindu-le ab răpeţ^itb la ej, 
şi el luândb cartea ab făcuta răspunsa Logofătului, cum că ei încă suntă feciori de 
boieri şi cu case grele, şi nu potă şi el a se îndulci de milele Domnului, din 
cinstea boierilorb, căci s’ab învrednicită câţi şi mal mulţi, şi pote şi mal răi 
de câta denşil, carii ab rămasb de rîsul slugilorb loru ; şi ca de aceste ară- 
tândă ca să nu’l supere pentru întorsb, căci nu se vorb întorce aşa curendb 
ca să nu dee peste vre o primejdie, arătândb câtă sărăcie şi datorie aă pe la 
casele lorb. Şi după ce ab venita acea carte la Logofătul, ab mersb la curte 
de ab cetit’o Domnului în taină câte una pre amănuntul. Atuncea ab găsitb 
vreme şi Logofătul de i-ab dresb după cum se cade, şi aşa Domnul s’ab ade
verită cu glurămentb ca să le scrie să vie, şi nu le va fade nimicb, încă îl 
va boieri, şi îl va milui. La care încre^endu-se Sandul Sturza vel Logofătb, ab 
luata trăba asupra Iul şi ab scrisb la ei după cum ab sciutb şi aşa i-ab în
torsb; carii viindb la Iaşi i-ab ertatb şi i-ab şi boleritb pe toţi, făcendb pe 
Mibalald Sturza vel Medelnicerb, şi pe Ilie Sturza vel Sulgerb, şi pe Vasilie 
Balşb Căpitanb mare de Iaşi, şi frăţine-săb i-ab datb o Căpitănie afară şi 
le-au făcuta şi lefi şi scutelnicl. Şi dinti-’acăstă fugă a lorb vă^endb cel-l-alţl 
boieri cum se portă trebile, şi Domnul căţlutb cu totul la mese mari şi zee- 
feturl, şi primblări şi la alte desfătări a lumii, luase cu toţii unb mare obrazb 
şi nu’lu. băgau în sămă, şi făceau ce le erau voia loru.

In ţjilele acestui Domnfi au trecuta pin Iaşi unb Paşă mare cu trei tuluri anume 
Mosmjolu, la care ab trămisb Vodă înainte pe Toderb Paladi vel Visternicii la Galaţi, 
de ab fostb purtătorb de gi'ijă la tote conacele, şi viindb la Iaşi i-ab eşitb înainte 
Domnul cu mare alaib în tempinare la Şanta ducendu-la de ’l-ab conăcitb în ca
sele domnesc! de la Frumăsa, şeţlăndb trei ^ile oturacb, mergendb Domnul 
de câte două ori pe ^ la dânsul, trămiţendu-1 de câte se găseab la locurile
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aceste, şi daruri şi altele şi bani, câtd au trasft bieţii săraci cu conacele lorii, 
eră Domnului forte i-aă mulţămitii Paşa pentru slujba lui Paladi, de care ati 
îmbrăcată Paşa pe Paladi cu blană de samuru, dându-1 şi unu rondă de plină 
de strae, trăgendu-i şi ună misiră a Paşăl cu frumosă tacâmă la scară, şi aşa 
’l-aă trămisă la Domnul. Văţjendă Domnul una ca acăsta, ’l-aă îmbrăcata şi 
elă cu altă blană de samură, oronduindu-lă de ală doilea să ducă pe Paşa penă 
’lu-a trece în hotarul Hotinului, ca să nu se facă vre ună cusură la nimică. Şi 
aşa a treea ^i rădicându-se Paşa de la Frumosa, petrecendu-lă Vodă cu bo
ierii şi cu alaiul săă pănă la Copou, şi acolo luându-şi ţliua bună Domnul, s’aă 
întorsă înapoi la Iaşi, eră Paşa s’aă dusă la Hotină, care agiungendă la IIo- 
tină ără ’l-aă îmbrăcată şi ’l-aă dăruită pe Paladi, căci şi elă multe dăruia 
Paşăi; şi viindă la Iaşi ărăşi ’l-aă dăruită Domnul cu cumaşuri şi bani, dân- 
du-i şi ună misiră împodobită, câtă păru răă celoră-lalţi boieri, căindu-se că 
n’aă vrută să mărgă unul dintre dânşii conacciă, şi nevrendă ei, Viştemicul 
aă cerută voie să mărgă. elă, cu tăte eă aveaă trebi a Visteriei, ără aă lăsată 
omeni. După acăsta aă scosă Vodă goşină întreită câte 11 parale de oale, care 
greutate şi nevoie nu pociă arăta câtă aă făcută pe bieţii săraci; căci de cândă 
aă fostă acestă pămentă, căte 11 parale n’au dată, şi mulţi din prostime îşi 
ucideaă vitele cele mai proste ca să nu le plătăscă, la care şi Domnul multă 
sicleta aă trasă penă s’aă strînsă banii slujbei acestil, căci era ţăra forte su
părată de multe dări,ce eraă pe săraci, cu tote că era belşugă în tote. Bo- 
ierilom le eraă bine şi voioşi, urmaă şi ei Domnului, căci iubeaă primblări, 
şi halcale, şi (picături. Fră după aceste aă socotită să facă şi pomeniri; aă a- 
dusă meşteri străini zugravi de aă pusă de aă zugrăvită biserica cea ■ mare a 
curţeî peste totă, pe din lăuntru cu multă chieltuială, zugrăvindu-se şi pe sine 
cu Domna şi cu tote Beizadelele Măriei Sele, zugrăvindă şi pe totă nămul 
lui şi pe alţi Domni ce eraă ctitori la acea biserică de mai-nainte, făcândă 
şi ^ece părechl de veşmenturi nouă, cumaşuri frumose cu firă, şi trei ronduri 
pole de Icoue, unele cu semnul ţărei, şl aducendă şi două sfeşnice de ar
gintă de la mănăstirea Săculul de le-aă stricată şi aă făcută şăse mai mici 
în biserică, şi optă candele mari de argintă care se vădă penă astă-ţli în bi
serică 1a curte. Mai făcut’aă şi ună foişoră forte frumosă de ceea parte de 
heleşteul Frumoseî, sub Cetăţule, făcândă şi cişme lungă cerdacă cu apă cur- 
gătore de mergeaă în primblare. Fră la ală treilea ană a Domniei acestiea, aă 
făcută sfată Domnul cu toţi boierii ţărei ca să alegă patru boieri mari de 
ţâră să mergă la Ţarigradu, una ca să arate pe Domnă că este bună şi plă
cută, ală doilea să vedă şi totă chieltuiala Capi-kehaieleloră, căci arătase pe 
totă anul câte o sumă mare de bani chieltuiala, care se miraă şi singuri boierii, şi 
pentru altele ce le voră mai veni pin mână pentni uşurarea ţărei. La care 
găsindă că’i cu cale şi boierii, au priimită ca să mergă patru boieri; ci so- 
cotindu-se ei în de ei aă găsită cu cale să mărgă Costala Razu Hatmană, T6- 
deră Păladi Visternică, Radu Racoviţă vel Vornică şi Manolaki Costalei vel 
Vornică, şi aşa dându-le de chieltuială Domniea s’aă gătită numai de câtă şi 
aă purcesă la Ţarigradă luândă şi dintre tineri rudenii pentru viderea Ţari- 
gradului. Constantină Vodă în Ţarigradă încă nu s’aă aşezată, făcândă totă
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chipul de meşteşuguri peuă aii mazilitti pe Mihal Vodă diu ţwa Românescă, 
dcră fiindii că avea Mihal Vodă Capi-kehalele omeni de trebă, pe Stăvraki celu 
bătreiiii şi pe Maiioli Gelepul, şi pe alţii; şi fiinclă că uu se împlinise trei ani 
deplinii, după cum scrie Fermanul celii Impărătcscu, încă mai trebuiai! trei 
luni; şi fiindu tocmai asupra veniturilorii, forte le-ah păruth rău Capi-kehaiele- 
lorii lui Mihai Vodă. Atuncea s’au pornită amenduoi pe la tote porţile tur- 
cescl; intra Stăvăraki pe la Sultană, pe la Cazisciiri, căci era forte îndrăs- 
neţă, însă mai multă cu meşteşugă, că doftorîa pe mulţi, neluându-le nimică. 
Şi agiungăndă pe la tote porţile aă isprăvită să mal şădă Constantină Vodă 
trei luni în Ţarigradă, scoţăndu Fermană lui Mihai Vodă se mai şădă încă 
trei luni Domnă, şi să stringă tote veniturile ţărei după obiceiii. Şi- după ce 
s’aă împlinită cele trei luni, atunce s’aă dusă Constantină Vodă în ţăra Ro- 
mânăsca, isprăvindii lui Mihai Vodă şi Capi-kehaeleloru lui de i-aă făcută sur- 
gună dii Ţarigradă, şi aşa aă domnită Constantină Vodă cu pace, amănduol 
fraţii Domni în două ţări. l5ră boierii din Moldova aflându-se în Ţarigadu, şe- 
^lendă căte-va luni acolo, căutândă multe trebi ale ţărei; la care zăbovindă, 
etă aă venită şi vremea mucarelulul a înoirei Domniei Moldovei. Atuncea Capi- 
kehalelele lui loan Vodă aă arătată boieriloră ^icendă : «Ce să facemă, că vre
mea mucarelulul aă sosită, aici bani nu putemă găsi; Domnul de acolo încă 
nu ne trămite, nici ne scrie nimică, şi aşa noi nu ne amestecămă!» Veziru- 
Kehaesi încă chlăraândă pe Capi-kehaîele, le-aă (;lisă pentru mucarelă; el s’nă 
apărată arătândă pe boierii din ţeră ce i-aă trămisă Domnul şi ţera ca se 
răspundă pentru tote. Atunce aă chîămată Kehaieoa pe boieri şi i-aă întrebată: 
«Sunteţi mulţămiţi de acestă Domnă ?» Ei aă răspunsă că simtă şi ei şi totă 
ţera. Le-aă fjisă: «decă’l aşa să’î luaţi mucarelnl.» Aă răspunsă: «Prea bine. 
Deră bani aveţi să daţi ?»— Aă răspunsă: «Aice bani n’avemă, dără să ni se pue 
o vade, şi mergendă în ţeră, pene la vade îi vomă trămite.» Şi aşa aă prii- 
mită Vezir Kehaiesi, poroncindă se dee ună zapisă la Miri pentru bani cu vade. 
Şi aă dată, şi îndată aă îmbrăcată caftane la Vizirul şi ei şi Capi-kehaelele. 
Şi îndată aă răpeţţită olacă la Iaşi de aă dată scire Domnului de luarea mu- 
carelului. Şi luândă scire s’aă bucurată cu toţii, făcendă şi Domnul mare şin- 
lecă. Mai pe urmă aă pusă silinţă de aă răpe^ită o semă mare de bani; eră 
ceelaltă semă aă rămasă se’i plătescă la vade. Şi aşa zăbovindă boierii câte
va luni în Ţarigradă, s’aă sculată cu toţii şi aă venită la Moldova; la care 
spuiudă Domnului cum s’aă templată luarea mucarelului, asteptaă boierii să 
le mulţămescă; deră elă în locă se le mulţămescă, le-aă şiisu: «De ce v’aţi 
amestecată, şi cu acul poroucă aţi adeverită să daţi atâţia bani ?» Şi pe urmă 
le-aă disu; «După cum v’aţi adeverită să şi plătiţi, căci Măriea mea nu va 
să scie.» Şi treccndă multă vreme la mi^ililocă şi peste sorocă, apucândă pe 
Capi-kehaiele, ei s’aă apucată că voră scrie, şi nici-o-dată nu couteniaă ca se 
scrie; la care cea de pe urmă aă trămisă bumbaşiră ună Orta Ceauşă, şi 
cu zapisele Ioni şi cu fermană ca să împlinăscă acei bani de Ia acei boieri. 
Şi viindă la Iaşi, ce au vorovită Domnul cu bumbaşirul nu se scie, ce numai 
aă strînsă pe toţi boierii cei mari şi bătrînl, carii aă fostă venită de la Ţa- 
rigradu, şi aă începută a cere bani. Eră boierii arătau pe Domîuil. Domnul
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aii răspunsă că eî suntă datori el să plătăscă. Şi aşa mâniindu-se Bumbaşi- 
rul i-aă luată pre toţi pe glosă de la curtea domnăscă, ducendu-1 pin tărgă 
pănă la casele cele de beilică, unde era ceauşul în gasdă; şi după ce aă 
mersă acolo, i-aă pusă pe toţi în făre, care lucru aice altă dată n’aă stătută) 
ţiindu-1 peăă în sără. firă mai îndesără aă priimită cu toţii ca să se pue îm
prumutare, şi să rădice acea greutate de pe Domnul; la care priimiudă şi 
Domnul, aă poftită pe Bumbaşiră ca să’l sloboţ^ă, căci se apucă că voră plăti 
pe’ncetă, făcăndă începătură ca să dee. Şi aşa i-aă slobo^lită. Ce trecendă câte
va ijile la mi^llocă, ără aă socotită ca să dee uitărel, la care vătlăndă loan 
Vodă că cu bine nu va face nimică, aşa s’aă turburată într’o ţji, şi cerăndă 
isvodul de la zapciă, aă văzută că mai nimică nu dădese, şi strigândă zapciil 
au începută a'i rădica pre boieri câte pe unul la închisore, până i-aă închisă 
pre toţi, pre cei mari şi bătrâni; pe alţii la pârcane, pe alţii la vartă, pe alţii 
pin beciuri, carii âmpluse tdte beciurile. Boierii a nume acestii eraă: Sandul 
Sturza vel Logofătă, Andreiă Rosetă vel logofătă, Manolaki Costalii Vornică, 
Sandul Racoviţă Vornică, Tdderu Paladi vel Spatară, Alexandru Spatară, Lupul 
Stolnică şi alţii. Şi văijăndă că nu’i glumă, s’aă apucată de plată, şi pănă în 
seră puţini bani aă rămasă neistoviţi, carii s’aă apucată că a doua i^i îi voră 
istovi, şi aşa i-aă lăsată într’acea sără, şi a doua ^i i-aă istovită toţi.

In domniea acestui Domnă s’aă mai tămplată o pricină care n’amă lăsată să nu 
scriemă: ună ovreiă dintr’ună sată a dumisăle lordaki Cantacuzino Spatară de 
la Sucăva de lungă Rădăuţi, fiindă c’aă scăpătată de n’avea cum plăti stepâni- 
loru bucatele ce luase şi le venduse, ca să nu încapă la.închisore, ’şi-aă lăsată 
muierea şi copiii şi aă fugită; deci pe urmă aă mersă la Ţarigradă, la care 
făcendă cu mulţi ovrei de acolo multe feluri de vorbe, arătândă starea boie- 
riloră pământeni de aice, spuindă şi halul lui ce i s’aă templată, arătândă şi 
ce venituri are Domnul aice,*^l-aă pusă la cale ca să facă şeretlică, (^icendă 
că ei îlă voră ajutora la tote, făcendă ună arzavală către împăratul Sultană 
Mehmeta, făcendă jalohă pentni Domnul şi pentru lordake Cantacuzino, ţ1licendu 
că i-aă luată Domnul muierea de aă umblată cu ea, şi elă fiinţă că’i sta îm
potrivă ’l-aă închisă în câte-va ronduri şi i-aă luată o sumă mare de bani, 
arătândă că ’i-ară fi mai luată şi pe o fată şi pe o cumnată şi alte lucruri şi 
odore, şi altele multe care nu se potă scrie, arătândă că şi lordake Canta
cuzino ’i aă închisă magasiile ce avea cu băutură, care ’i-aă cursă atâte mii 
de lei pagubă. Ce avendu meştei’i buni lăngă densul, şi ajutorîndu’lă şi Ba- 
zarghian-başa ce era, aă eşită la împăratul de aă strigată dândă şi jalobă. 
Atuucea împăratul aă poruncită de i s’aă făcută fermană Impărătescă, oron- 
duindă şi pe ună Zaim-Bumbaşiră ca să iee pe ovreiă şi să’lu ducă în Moldova, 
şi acolo cu cadiul să se caute acea judecată, şi avăndă dreptate se i se dee 
ilamu, şi după ilame să împlinescă de la Domnul şi de la Cantacuzino, dândă 
poroncă ca să aducă pe ovreiă eră înapoi la Ţarigradă. Şi plecândă la Mol
dova, aă mersă dreptă la curtea Domnăscă, împreunendu-se bumbaşirul cu 
Domnul, arătândă şi fermanul, răspunţlendu’î Domnul: «Prea • bine, dumneta 
mergi la gazdă de te odihnesce, că eşti ostenită de drumă, şi aceste se voră 
căuta, că avemă şi cadiă aice; pe ovreiă lasă’lă să stee aice.^j Şi aă învăţată
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Domnul s6 dee o gazdă departe, şi s6 nu mdrgă cine-va să se împreune; şi 
lăsându pre ovreiu pe mâna Domnului, ără Bumbaşirul s’au dusu la gazdă de 
laturea târgului lingă mormânturile turcescl. £ră pre ovreiu ’l-aii pusă la 
oprălă, şi îndată au răpeţ^itu poroncă la toţi neguţitorii Turci din Iaşi şi la 
toţi musafirii Turci ce se aflau în Iaşi, ca să se afle la două cesuri din ţ^i toţi 
la curte; şi fâcându scire şi cadiului să vie şi elu, şi toţi boierii cei mari cu 
boierii şi fără de boierii; şi adunându-se cu toţii au eşitii şi Domnul, poron- 
cindu să pue butuci ovreiului şi în mâni şi în piclore, şi aşa să’lu aducă la 
Divanii. Şi aducându’lu au începutu Domnul a se giudeca cu elu la Cadiu, în 
auţjul tuturoru, făcendii pe ovreiu ca să grăiască turcesce, căci plicea că nu 
scie. Arătându Domnul: «cându ţi-amu luatu muerea? spuindu şi şederea lui unde 
au fostu, sau pe cumnată-sa sau pe soră-sa; mai întrebându’lu cândă’l-au în
chisă şi au plătită atâte geremele? întrebându’lă şi lordache Cantacuzino «icândă 
i-au oprita bucatele ca să nu le vândă?» Aceste tote întrebendu’lă cadiul, n’aă 
avută ce răspunde, fără de câtă aă spusă dreptu că alţii 1-aă pusă la acesta, 
ără elă nu’i vinovată. Care aceste tote le scria cadiul, dicândă că Domnul nici 
de unele ca aceste n’are nici o sciinţă, fără de câtă alţii ’l-aă îndemnată la 
acesta, şi sărăcia lui cea multă. Atuncea Domnul intrebă pe Cadiă şi pe cei
lalţi î'urci ce se aflaă acolo : «unuia ca acestuia ce i se cade ? aă răspunsă:» este 
bună de spendurată. £ră cadiul tote desele lui le scria ca să dee ilamă; a- 
tuncea Domnul aă strigată pe armaşă să’lă lee să’lu spendure, dicendă de alu 
doile ca să nu’Iă întrebe. Şi îndată ’l-au rădicată ducendu’lă în . capul târgu
lui de giosă, lîngă Hahambaşa, şi ’l-aă spândurată la o dugheană, ţiindu’lă 
trei dile spândurată. De care audindu Bumbaşirul aă făcută multă gălcevă; 
deră ’l-aă odihnită Domnul, dăruindu’lă bine, arătându’i şi elamul. Atunce 
Domnul aă făcută ună arză de la totă ţâra şi de la Turcii de locă, şi Vlădicii 
şi Egumenii şi toţi boierii, arătândă pe ovreiă^^ă aă fostă unu răă şi tâlharu; 
şi pentru să se părăsâscă şi alţii de unele ca aceste, aă găsită totă Divanul 
acestei ţări şi cu cadiul de s’aă omorîtă ; trămiţândă sineturi pentru tote Ia 
Capi-kehaeie, scriindu-le ca să chieltuescă, şi să stea cu capul ca să potole a- 
câstă price, tftmiţândă şi pe zapciă la Capi-kehaîele. Atuncea rudeniile jidovului 
celui mortă ce avea in ţâra Leşescă, au mersă la Ţarigradă; ajungândă la 
Ogiak-Bazărgeanii şi la alţi ovree mari, carii aveaă fiesce-care porţi mari tur- 
cesci; care s’aă tulburată toţi asupra Domnului de ce să facă ună lucru ca 
acesta peste poronca împăratului, călcândă fermanul, stândă şi împrotiva zap- 
ciului, care ucru nu 1-aă făcută nici ună Domnă, şi pîra pe Domnul în tote 
părţile, grăindă mulţime de cuvinte pentru Domnul; la care mulţi bani aă 
chieltuită Capi-kehaielele, că forte se mărise trâba, cădândă Domnul în gurele 
noroului, dicându’i felă de felă de vorbe proste, care şi la cei mari Turci nu 
găsia obrază Capi-kehaielele, hulindu’lă cu toţii. Atuncea aflându-le acestea omenii 
lui Grigori Vodă Ghica, ce eraă aciea în Ţarigradă, aă începută a âmbladupă 
Domnie ca să isprăvâscă stăpânului loră. Măcară că Grigori Vodă era la sur- 
gunlîcă, dâră avea mulţi prietini, şi âmblându din di din nopte aă luată Domniea, 
aducândă Portă pe fiul Măriei Sâle Scarlată Beizede de ’l-aă îmbrăcată cu 
căftană, în locul tătine-săă; şi pe loan Vodă ’l-aă mazilită, trămiţândă Ca- 
pigibaşu de ’l-aă rădicată din Moldova.



CAP. V.
A treia Domnie a JuI Grigori Vodă Ghica.

Diipg ce au şezuţii ş4pte anî mazilu şi în surgunie la Bocceda, care îî ţ^icu Te- 
nedos, eră ’l-aii miluită Imperăţiea cu Domniea Moldovei, care nefiindu aice, 
după cum amu (Jisu, au adusu pe Beîzede Scarlatu de ’l-au îmbrăcată cu căf- 
tană în locul tătine-seă, fiindă încă la surgunie tată-seă, tăcendu’i şi itlacul, 
răpeţjândă cu mare grabă de aă adusă pe Grigorie Vodă. După ce ’l-aă adusă( 
au mersă la Portă de aă făcută mulţămire pentru mila ce ’l-aă miluită cu 
Domniea Moldovei, făcendă ună engomion turcescă către Vizirul, arătândă 
mare mulţămită, câtă s’aă mirată singură Vizirul de procopsela şi turcăsca 
lui; asemenea aă făcută şi la împăratul cândă aă mersă de aă luată cuca, 
şi multă s’aă mirată şi împăratul de acestă Domnă, care aşeţlăndu-şi tote 
trebele în Ţarigradă, s’aă gătită de câte i-aă trebuită; şi făcendă mare alaiă 
la eşitul din Ţarigradă, aă venită la Moldova, oronduindă şi ună salahoră im- 
părătescă ca să’lă ducă la scaună, avendă cu elă mai bine de 40 de bostangii. 
Care apropiindu-se la Galaţi, i-aă eşită mulţi boeri înainte şi giupănese înaintea 
Domnei, căci luase totă agărlîcul cu elă; numai pe Beizede Scarlată îlă lăsase 
în Ţarigradă naziră şi purtătoră de grijă asupra Capi-kehaieleloră. Şi şe^endă 
trei dile oturacă, căutândă jalobele săraciloru, făcendă mare dreptate la toţi, 
făcendă şi părcălabă la Galaţi peLeon celă bătrână. De* acolo viindă la Iaşi, 
pin tote târgurile ce trecea căiita strîmbătăţile locuitoriloră, nepoftindfi asu- 
prălă săraciloră; eră cândă s’aă apropietă de Iaşi, i-aă eşită toţi boierii şi 
Caimacamii cu tote alaiurile înainte, întrândă în sfete Nicolai de s’aă închinată, 
şi pe urmă în curtea domnescă. Cetindă fermanul, aă îmbrăcată pe toţi cu 
blane şi cu căftane după obiceiă, stândă şi Skimni-Agasi penă s’aă sfârşită 
geremoniile, făuândă pe mare şi mică după obiceiă, trămiţândă şi pe salahoră 
la gazdă cu alaiă. Şi adoua-iji aă împărţită tote boieriile, făcândă Logofătă 
mare pe Sandul Sturza, şi pe Costache Razu Vornică de ţâra de giosă, şi pe 
Radul Racoviţă Vornică de ţâra de susă, şi pe Başa Mihalopulă Hatmană, şi pe 
Vasilie Roset vel Visternică, şi pe Enake Hrisosculeu vel Postelnică, şi pe 
Alistară vel Spătară, şi pe Calmăşă vel Bană, şi pe Popazolu vel Comisă, 
şi pe Vasilaki Negelă vel Paharnică, şi pe Lupul vel Stolnică, şi pe cei-lalţi 
după ronduelă, dândă şi Isprăvniciile, făcândă şi din Greci, că adusese mulţi.

In Domnia lui Ion Vodă care s’aă pomenită mai înapoi, era ună boieră a 
acestui Domnă încă a tătine-săă omă, care se numia Costache Purice, ce fusese 
şi Agă aice în Iaşi, care mai ’nainte cu câte-va luni până a nu’i veni mazilia, 
îlă miluise Domnul săă cu stărostiea Focşeniloră, după ce’lă scose din Agie. 
Şi fiindă acolo cândă aă venită maziliea, aă răpeţlită holerii din locă, şi ’l-aă 
prinsă, şi puindu’lă în fere, ’l-aă trămisă la Mira la mănăstire ca să stee acolo
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penă va pleca Ion Vodă din laijl; şi au^indu Ion Vodă i-aă părută răă forte, 
şi chiămândă pre boieri le-au ţ^isu multe cuvinte, deră el nu vreau să scie ţ^icăndu 
că aşa le poroncesce Domnul loră Grigorie Vodă din Ţarigradu. Eră cândă 
au fostă ca să se rădice acestă Domnă din Iaşi, aă vorbită cu Capegi-Başa 
ca să trămită de pe drumă omeni de al Iul să lee pe acestă boleră de la 
Mira, de care oblicindă boierii, îndată aă răpeţ^ită pe ascunsă de ’l-aă luată 
de acolo şi ’l-aă dusă la Nămţă, la mănăstirea Săculul, ţiindu’lu acolo penă 
aă trecută lonă Vodă Dunărea. Acestă Domnă aă domnită patru annl şi s’aă ma
zilită, dără şi multe blăstemurl aă luată de la săraci, pentru văcărită, alesă 
de la babile cele văduve, penă una aă zvîrlită cu' o pătră în elă ’în ţliua în 
care aă purcesă din Iaşi, dără nu ’l-aă lovită ce calul aă lovită; şi mergândă 
la Ţarigradă mulţi ani aă mazilită şi apoi aă murită, ără Domniea n’aă văţlut’o. 
Pe Costache Purice încă până a nu sosi Grigorie Vodă la Iaşi, cu bună pază 
încbiţlăndu’lă la Cetăţue, şeţlendă penă aă venită Domniea în Iaşi, şi atuncea 
’l-aă scoborită în curte la Başbulubaşa de Simeni de aă şeţlută câtă-va vreme 
acolo, penă aă intrată câţl-va boieri mijlocitori la Domnul, cerşindă şi o sumă 
bună de bani, care aă dată ca la 30 ,de pungi de bani, şi aşa aă scăpată foră 
de nici o pricină. Grigorie Vodă, după ce aă venită aă şi scosă cuniţă câte 
50 parale pe vită; cu adăuşagă şi cu banii vechi şi cu răsura slujbaşiloră, se 
sula la 60 de parale vita. Mal scos’aă desătina, şi goştina, şi vădrăritul; şi 
după ce s’aă răcită vremea, aă scosă şi peeeţl pe ţeră de aă plătită toţi, sco- 
ţândă şi văcărită câte duol lei, şăse potronicl vechi de vită, şi răsura deosebită. 
Intr’acăstă Domnie aă făcută şi o logodnă fiicei Măriei Săle cu Dumitraşcu 
Sturza vel Cămăraşă, fiiul Sandului Sturza pre care îlă luase Domnul încă din 
ceea Domnie la Ţarigradă, şi făcendă masă mare cu tote picături, aşijderea 
şi Domna cu tote gîupănesele, şi Cămăraşul deosăbită la cămară cu toţi ne- 
guţitoril, trăgendă şi danţuri prin ograda curţel. Mare stăpână aă stătută acestă 
Domnă în ţările acestea, şi cu -mari oronduele; căci gludecăţile forte le căuta, 
şi nu llpsla în totă săptămâna să nu facă Divană săraciloră, şi fiindă că făcuse 
multă chleltuălă cu Domniea Moldovei de pre urmă, şi cu itlacul surgunlîculul, 
fiindă şi mâncători mulţi pe acea vreme la Porţele turcescl, vă^endă că nu 
pote eşi de sub chîeltuială, aă pusă totă silinţa prin prietini apropiindu-se 
şi vremea mucarelulul. N’au încetată a âmbla după Domniea ţărel RomânescI, 
până aă şi dobendit’o, şi aşa făcendă totă Domniea Moldovei numai optă lupi, 
i-aă venită veste din ţera Eomânescă, şi într’acelă ceasă aă răpeţlită pe Mi- 
halopu Hatmanul lordake; aşijderea şi Constantină Vodă a răpeţjită pe Vasilaki 
Căminarul Capi-kehae, şi pe Păvălake Aga la Moldova, Caimacami, fiind schimbare 
între Domnie, făcendă fiesce-care zaptă la locul ce mersese, foră de chică de sielă, 
după poronca ce aduse fiesce-care. Deci aă începută Grigorie Vodă a se găti, penă 
ce aă venită şi Skimni-Agasi ce era orânduită ca să lee pre Grigorie Vodă să’lă 
ducă în ţăra Românescă; care viindă i-aă eşită Domnul înainte în şesă cu mare 
alaiă, şi dându’I fermanul celă Impărătescă de călare, ’l-aă sărutată, puindu’lă în 
sănă, şi vrendă să se sărute cu Agasi de pe cal, s’aă tulburată aţii loră, şi sculân* 
dii-se aţii în dună piclore, aă lunecată calul Domnului de piclorele de d’inapol, 
aH căzută în cură, şi vrăndă să sae de pe elă aă căzută pe ună picloră şi ilă durea,



i^cânda prostimea că nu’I semnă bună. Ce după ce s’au gătită cum se cade unul 
Domnă, şimai tăindă strae câte duoă părecM la toţi al curţel, şi de drumă şi de 
alaiă, adăugândă şi omenii împodobiţi pre toţi cu mare orondueală, câtă mal 
frumosă nu se mal putea, şi aşa eşindă din Iaşi i-aă făcută toţi boierii mare 
alaiă, petrecendu’lă cale de ună ceasă, luându-şl toţi ţliua bună de la Dom
nul. O sămă s’aă întorsă înapoi, ără mulţi aă mersă cu Măriea Sa : alţii. până 
în llomană, alţi până In FocşenI, alţii conaccil, alţii cu carele şi cu altele, ca 
să se întorcă cu celă-altă Domnă. Căţ^use şi o iărnă care de multă vreme nu 
ţineaă minte omenii iărnă ca acăsta, căci aglunsese carul de fînă 30 de lei, 
şi nu se găsla, şi descoperiaă case de da la cal. Aglungândă Grigorie Vodă 
la FocşenI, aă intrată cu mare alaiă mai nainte până a nu veni Constantină 
Vodă. Eră a treia ^i aă gătită pe Belzade Matei cu totă alaiul Măriei Săle, 
şi l’-aă trămisă înaintea lui Constantină Vodă, care vă^ândă alaiul Ghicăl, în- 
ghiăţaţl aă rămasă toţi, că avea ună alaiă forte golă. Acole în FocşenI s’aă 
împreunată şi Domnii amenduol, şi şeţjlendă trei ţlile oturacă, de acole ’şl-aă 
luată ’^iua bună unul de la altul, şi aă mersă fiesce-care la ţăra luişl.

CAP. VI.
Dotnniea a treia a Iul Constantină Vodă Mavrocordatu,

Viindă Constantină Vodă la Iaşi, i-aă eşită t6tă boierimea înainte aducân- 
du-lă după obiceiă cu alaiă până în curtea domnăscă, cetindă fermanul după 
obiceiă, şi îmbrăcândă pe boieri cu căftane. A doua ^i ără aă chlămată de aă dată 
boierii, făcândă Logofătă mare pe Andrieşă Rosetă, Vornică mare de ţăra de 
glosă pe Costaki Razul, Vornică de ţăra de susă pe Radul Racoviţă, Hatmană 
pe Ion Bogdană, Postelnică mare pe Toderă Palade, şi Visternică pe Stefănuţă 
Rosetă şi pe Alistarbă vel Spatară, şi Bană mare pe - Dumitraşcu Calmăşul, 
şi pe cel-alţl fieSce-care după rondueala Iul. Eră Domnul s’aă apucată ără de 
evlaviea Iul cea vechie, că punea preoţii de intraă la Biserica curţel la trei 
căsuri de nopte, şi eşîaă la şăpte căsuri din şi s® apuca de divană de’l 
ţînea până la noă căsuri din (^i. Mal dedese poroncă de strîngea toţi preoţii, 
diaconii oraşului la biserica curţel, şi după ce’l băgaă diminăţa în biserică, 
punea cluhodarl la uşă şi nu lăsa nici pre unul să ăsă afară, puindu-le ună 
preotă ce’lă avea Măriea Sa învăţată la carte Grecăscă şi Românăscă de se 
suia în anvonă de le cetia după cum se cade a sci fiesce-care preotă oron- 
dulala bisericel, şi a botezului, şi a ispovedaniel; de care forte se spăriese 
preoţii; şi care nu pră scia carte se apuca de învăţa de ală doile carte, mă- 
caru că dedese mare poroncă Mitropolitului şi Episcopiloră să cerceteze pre 
cel ce voră să se preoţăscă săă să se diaconăscă, şi să vădă ca de voră sci 
darul deplină, şi aşa să le dee darul preoţiei şi ală diaconiel. Aă mai scor
nită că nu trebue boierii să albă vecini piu satele loră, dândă scire pe la tote 
ţinuturile unde voră fi vecini să vie la Iaşi ca să şe desbată de vecinătate, po-
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roncindii şi boleriloru celorii de aii vecini şi sineturi pentru vecini, s6 vie, căci 
este să se caute acesta pricină cu Divanurl. Şi strîngăndu-se vecinătatea de 
pretutindene la Divanu cu o mare obrăsnicie, căci îl făcuse Constantină Vodă 
de nu băgau pe nime în semă, viindu şi boierimea de pe afară cel ce aveau 
vecini; carii după ce s’au strînsu cu toţii, s’aă orânduită ca să .se facă mare 
soboru în Mănăstirea Trilsfetitele. Şi aşa mergendă Domnul cu toţi boierii a- 
colo, aă începută a face mare cercetare de cândă suntă vecini şi de la cine 
i-aă cumpărată, şi în câtă i-aă cumpărată. Atuncea aă răspunsă toţi boierii, 
(^icăndă : «Noi nu i-amă cumpărată, ce i-amă găsită vecini de la moşii şi stră
moşii noştri, şi’l stăpânimă şi noi; ără a’l vinde nu putemă ca să’I vindemu, 
ce’l pimemă câte la o slujbă a casei de ne daă agîutoru.» Atuncea aă poron- 
citu Vodă cu mare hotărîre să nu mal fie Vecini de aici înainte, numai pen
tru că şedfi pin satele boieresc! şi se brănescă pe moşiile loru, să lucreze 
câte doe-^lecî şi patru de (Iile într’ună ană boleriloră vara şi Ierna ; aă să 
dee câte duo! lei de fieşce-care casă şi să lucre((le câte 12 ^lile pe ană vara 
şi Ierna. Şi hotărîndă într’acestă chipă, s’au mulţămită şi boierii, învăţându 
Domnul ca să se dee veciniloră şi câte o ţidulă Domnescă cu pecete gospodu, 
aretândă că de aice încoce să nu se mai număscă vecini, şi să albă a sluji 
acele ^lile de mal susu pomenite, dândă pe acele ţidule ună leu lui Treti Lo- 
gofătă şi câte-va parale scriitorului.

Intr’acăstă Domnie a lui Constantină Vodă, mare săcetă aă fostă de vară, 
câtă se sperieşe locuitorii; la care văţ^ăndă şi Domnul aă poroncită ca să se 
facă litanie pe la tote bisericele; şi de multe ori strîngea iconele de pe la 
tote bisericele, scoţendă şi sfântele moşte ale Prapaclomnei Paraskeve, mer
gendă Mitropolitul şi cu toţi Vlădicii şi preoţii şi Domnul, cu totă boierimea, 
şi slujitorii strîngendu-1 cu toţii la ună locă, în grădina cea mare de sub cur
ţile Domnesci, făcăndă aghlazmă, cetindu molitfele de ploie, trămiţendu toţi 
zapciil de strîngeaă norodul, bărbaţi şi femei, copil, fete, de le aduceaă ca să 
asculte rugele. De norocă era acestă Domnă, că cu tote rugele ce făcea, mi
lostivul Dumneţleu aă trămisă ploie pve multă, câtă, se făcuse tote bucatele 
câtă socotlau omenii că n’ară găsi locu să le pue. £ră cândă aă fostă la mij
locul verei, seă din păcatele norodului, său din nenorocirea Domnului, aă tră
misă Dumne(;leă urgiea sa asupra acestei ţări, lăcuste^ de aă âmplută ţera pin 
tote ţinuturile, istovindă totă; pe unde se puneau, rămânea locul negru ca 
cândă n’ară fi fostă semănată nimică nici-o-dată; seă grâe de era, săă vie, 
seă mălaiu, săă păpuşoiă, săă pădure de era înfrunrlită, rămânea părea că’I 
uscată. Şi au ţinută câţi-va ani; măcară că începuse încă din domniea fră- 
ţine-său lui îoan Vodă, dără nu era atâta nici se lăţise peste totă locul ca 
la Măriea 8 i, căci într’o ^li s’au pornită pin Iaşi, şi de mulţimea loru sorele 
nu se vedea, de care poroncindă Domnul la tote monastirile ca să facă rugă 
şi să tragă tote clopotele cele mari, că doră s’ară spăriea să fugă, eră în ză- 
dară s’au ostenită, căci era urgiea lui Duinne^leă. Şi în puţină vreme s’aă 
făcută o mare scumpete câtă agiunsese dimerliea de orzu ună leă, şi pe 
multe locuri neavendă omenii ce mânca, uscaă omenii coji de copaci şi le pisaă 
fâcendu-le făină, le mestecaă cate cu puţină făină, şi le făceau malaiă, şi mâncau
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Pe alte locurî stringeaâ ghindă şi erăşî asemenea făceau; care nu putemu areta 
ce nevoie era de fomete, la care mi s’au templatu şi mie de amu văţ^utu cu 
ochii în câte-va sate la ţinutul Botoşeniloru, fiindu eu oronduitu cu slujba 
Domnescă acolo ierna. Feţele loru sâmănau a fi fierte şi nu puteau grăi de slabi, 
carii ajungendu în primăvară toţi au muritii. Amîi mai văţjutu şi la Cernăuţi, 
într’unu satu la casa preotului în postul mare, descălecându acolo pentru prân
zită ; bucate de secu ne-au găsită, dră în locă de pane ne-aă scosă mălaiă 
de ghindă, şi amă mâncată câte o bucăţică mică cu toţii. Şi aă ţinută acdstă 
fomete totă Domniea acestui Domnă, fiindă că nu lipsiaă lăcustele din Mol
dova, căci vara mâncăă ori ce afiau, şi despre iărnă se’ngropaă, eră de primăvară 
eşiaă însutite, de câtă erau. Totă atuncea s’aă făcută şi perirea sorelui într’o 
(Ji la vreme de bucate, şi au ţinută ca doue cesuri, câtă se făcuse pământul 
şi lumea altmintrelea; şi într’acea i;li eră aă trecută lăcuste multe pin Iaşi, 
şi trăgeaă tote clopotele pe la tote mănăstirile. Acestă Domnfi, într’acăstă Dom
nie, aă pusă de aă făcută peceţi tipărite pe stupi, şi pe mascuri, şi pe po- 
gonele de tîutîună, care lucru n’au fostă în pământul Moldovei. Lungă alte po- 
mene aă socotită Domniea şi acesta, ca se rădice femeile cele rele din pă
mântul acesta, care suntă fără de bărbaţi; şi aşa dândă poroncă aă strinsă 
mai bine de 80 de muieri şi le-aă închisă în Sfântul Gheorghe la Mitropoliei 
ţiindu-le multă vreme închise acolo de mureaă de fome, strigândă la zăplagii 
bisericei omenii de pe drumă să le dee milostenie, căci rămăsese ca vai de 
ele gole; pe care Domna le căută câte o dată, trămiţându-le pâne şi lumină 
ca se nu şedă pin întuuerică, şi încă acăstă milă le trămitea şi câte ună 
cantară duoă de ină, ca să nu şedă fără de trebă, găsindă englenge furca, până 
cându se voră găsi niscai-va omeni ca se i le cee; căci aşa hotărise şi Dom
nul, că de se va găsi cine-va ca să le mărite, şi câte se voră mărita, se voră 
slobozi. Şi aşa făcea, că pre care le cerea şi priimia şi ea, punea de le cu
nuna şi apoi o sloboţlia.

In Domniea acesta eră au fostă dată Impărăţiea paşalîcul Hotinului lui 
Musun-Zade, şi aşa aă venită pin Iaşi, i-aă eşită Domnul înainte cu mare 
alaiă la Şant;Ţ^ ducându’lă de l-au conăcită în casele de la Frumosa, apoi mer- 
gândă toţi de se’mpreunăă cu Paşa după obiceiă, aă mersă şi Turcii neguţitorii 
Lajî din Iaşi. Intrebându’î Paşa pe fiesce-care câtă vreme are de cândă şede 
în Moldova, nu răspunsă fiesce care câtă vreme aă. Atuncea aă mersă şi bo
ierii de ţâră de s’au împreunată cu Paşa, priimindu’i cu mare cinste, puindu’i 
de aă şeţjută şi le-aă dată cafe, întrebându'î cum le este ţera şi de suntă 
mulţămiţi cu Domnul aă ba. Atuncea au răspunsă că suntă mulţămiţî, mul- 
ţămindă proputernicel împărăţii. Aşijderea aă întrebată şi pe neguţitorii Lajî 
de suntă mulţămiţi, ce şedă de negustorescă aice în ţeră, fiindu şi Domnul 
de faţă; atuncea au vrută să ţlică că suntă mnlţămiţi. Fră Constantină Vodă 
i-aă scosă mincinoşi înaitnea Paşii,, încependă elă a spune ce. tragă bieţii să
raci din mâna loră, şi neguţitorii creştini, arătândă una câte una, că şi Mă
riei Sele pricinuescă mare păgubiră, fiindă că nu pote lua bani de pe la raiele 
din pricina loră, şi mistuescă şi bucatele raieleloră pin bucatele loră, şi ucidă 
pe neguţitorii de locă, şi mistuescă săragiL cu-^ahg^a, că le iaă câte patru
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parale de leii pe lună, lepădându-le banii cu sila pin sate, şi iau muierele şi 
fetele săraciloră cu sila de âmblă cu ele, şi pe bărbaţii lorii îi gonescu cu să
biile, şi alte multe. Care au^indu-le Paşa forte s’aii turburată, (Jicândii Dom
nului şi boierilorfi să facă jalobă la Portă, şi va agiuta şi elu. Şi după aceste 
dăruindă Vodă pe Paşa şi pe toţi a lui, au purcesu la Hotinu, petrecendu’lu 
Domnul cu alaiă şi cu boierii pentru câtă i-aă îndemnată Paşa,, şi aă găsită 
cu cale ca să facă arză de la t6tă ţăra către împăratul, arătândă tote faptele 
Lajiloră pre amăruntul, la care sta şi Domnul singură să le vie de bacă, 
căci mal cuprinsese totă Moldova, întemeiăţi cu case şi cu bucate peste semă 
de multe, şi stupi, şi arături, şi fînaţe care nu le putemă arăta cu scrisul. 
Şi filcăndă arzul cu iscăliturile tutuloră Episcopiloră şi a boieriloră şi a mazi- 
lUoră, puindu’şi toţi şi peceţele săle, scriindă jaloba şi moldovenesce şi tur- 
cesce, scriindă pricina pre largă şi Capi-kehaieleloră, arătându-le să stee cu capul 
la acăstă pricină, şi câtă chieltuălă a fi să mărgă, silindă ca să scotă hatibuma- 
iul de la împăratul, făcendu-se taină Ali-Paşa Hecbimoolu care se afla la Baba- 
da, fiindă vechiă prietină lui Constantină Vodă încă din filele lui Nicolai Vodă 
tatălă Măriei Săle. Şi aşa stândă Capi-kehalelele cu capul şi cu mare chieltuălă 
la Părtă, arătândă jaloba la însuşi împăratul, înţelegăndă şi din scrisorile Paşel 
de Hotină, îndată aă poroncită de li s’aă făcută ună hatihumaiună, scriindă 
ca nici de cum Turcă Lajă cu şederea, cu bucate, să nu se afle într’acestă 
pămăntă ală Moldovei, scriindă fermană la Aii Paşa Hekim-Zade ca să pue 
totă chipul de silinţă să scotă pe Laji, şi nici bucate nici case să nu lase 
Lajiloră în Moldova. Şi aşa isprăvindă aceste tăte de la Portă, le-aă trămisă 
Capi-kehaiele la Constantină Vodă în Moldova, şi îndată cum le-aă văţlută a- 
ceste, aă gătită mari peşcheşuri, şi pe ună boieră a Măriei Săle Antiohi, Ca- 
ragea, învăţăndu’lă şi din gură ca să mărgă la Babada să arete poroncile îm
părătesei Paşei lui Hekim-Zade, spuindu’i că se rogă Domnul şi totă ralăoa îm
păratului pentru aceste poroncl împărătesei, ca să pue totă chipul de silinţă să’i 
măntuăscă din mânile Lajiloră. Si mergendă aă închinată peşkeşurile pe o- 
biceiă, dândă şi poroncele împărătesei, aşijderea şi cele de la Domnul scrise; 
la care nu puţină rugă aceste eraă. Atuncea fără de nimica zăbavă aă pusă şi 
aă scosă sureturl de pe poruncele împărătesei, scriindă şi din partea Paşel 
la fiesce-care casaba, arătândă către, toţi Lajil cum este porohea Impărătăscă, 
să ăsă din Moldova cu tote ale loră, spuindu-le că ’l-aă orânduită. pe însuşi 
Măria Sa la acăstă trăbă, trâmiţândăşi suretă Impărătescă de ’l-aă cetită prin 
tăte casabalele, scriindu-le şi elă cu vade, până la vade nici unul să nu ră- 
mâe; scriindă pe de altă parte lui Constantină Vodă, mulţămindu’l pentru da
ruri, învăţândă şi din gură pe boerul Măriei Săle Antiohi Caragea în ce chipă 
să urmeze Domnul la tote, trămiţându’l şi 40 de delibaşl totă aleşi Bosnaci, 
care mare dragoste era a’i privi cine-va cu totă tacâmul loră, făcăndu’i tes- 
limă lui Caragea, (jicându-le Paşa din gură la tote ce va porunci Domnul să 
urmeze, şi lăfa loră şi tainul de la Domnul să’lă scie, şi făcendă slujba şi 
cu daruri îi va dărui; numai hatîră la acăstă slujbă nu încape, că’l mare ţ)0- 
roncă Impărătăscă, şi pe care’lă va simţi că aă făcută câtă de puţină hatîră, 
cu capul va da sămă. Şi mergândă delibaşii la Iaşi, i-aă priimită Domnul
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cu cinste, făcendu-le şi Idfă şi tainu, cu tote că era o scumpătate mare, mai 
aleşii pentru hrana cailoru, căci şi caiî domnesc! în locu de orzu mâncăii tă- 
riţe, deră acestora le găsise orz ă de agiunsu, dându-le şi câte unii bacşişu de 
chîeltuălă pentru bună venire. Şi împlinindu-se vadeoa care pusese Lajiloiii, 
trămiţendu de aă luată tote casele Lajiloru înscrisă, ah orânduită cu ală doi
lea poroncă ce venise de la Ali-Paşa, trămiţendă şi un Bumbaşiră ală s6ă ca 
să âmble împreună cu Caragea cu toţî delibaşiî, învăţândă întâiaşî dată să 
mărgă în târgul Vasluiului şi să nu mai întrebe a cui suntă casele şi de aă 
ceva într’însele, ce numai focă să le dee să ardă penă în pămentă cu ori ce 
va fi în ele, şi pe câţi Laji voră prinde să’i trămită la Iaşi, fiindă că li să de- 
dese beşlii şi amăuţi de agiunsă, şi bucatele loru să le vândă după preţul ce 
voră găsi acolo; şi de acolo la Bârladă, şi la Puţeni, şi la Focşeni, şi la A- 
giudă, şi la Tecuci, şi la Galaţi. Eră Lajii auţjindă că vină delibaşii şi cu Bum
başiră, fugea cine încotro putea, dâră şi el după poroncă urmaă că numai în- 
trebaă ce’i pricina, numai îndată daă focă caseloră de ardeaă până în pâmântă, 
şi ce găseau prin case jăcuiaă, şi bucatele cu câtă găseaă le vindeaă, şi din Laji 
pe carii prindeaă îi trămiteau Domnului; âră el aă âmblată tote casabalele ce 
amă ţUsă, de aă făcută casele Lajiloră pâmântă.. Constantină Vodă pe de altă 
parte aă răpeţjită boieri de ai Măriei Sâle cu Beşlii cu Arnăuţi, pe alţii în 
susă, pe alţii la munte, pe alţii la Trotuşă, la Bacăă, la Komanu, la Petra, la 
Nâmţă, la Sucâva, la Câmpu-Lungu, la Târgul Şiretului, scriindă şi la Beş- 
legi să mergă împreună prin tote târgurile, şi sâ nu lase o casă întrâgă; şi 
aşa aă urmată şi aceşti, urmândă şi cei de la Hârlăă, de la Cernăuţi, de la 
Dorohoiă, măcaru că auijindu ei de cele ce facă omenii Paşel, nu mai asteptaă 
ca sâ’i găsescă, ce aă trecută cu totul în raiaoa Hotinulul; ci le rămăsese 
numai casele, care dupâ poroncă le-aă râsipită de n’aă rămasă nici una, ^o- 
runcindă Domnul de aă făcută hanuri pin tote târgurile, ca să fie pentru co- 
năcitul neguţătoriloră şi a Turciloră musafiri, trecători, eră nu ca să mai co- 
năcăscă prin casele cu muieri ca mai nainte. Şi forte frumosă aă curăţită a- 
cele ţinuturi; âră Măriea Sa scrisese locuitoriloră: ori cine voră fi avută pagubă 
de Laji, să se scole ca să se judece aice; căci de aceea îi ţine Măriea Sa în 
pază, avândă şi ună Orta-Ciauşă> de’l ţinea în Iaşi. Şi năvălindă ţâra la Iaşi 
de se judeca cu el, îi da Domnul platnici, strigândă asupra loră cu mare 
pomitură, puindă de’l duceaă la casele de beilică, la Ceauşă, puindu’i în fâre 
până a doua ^ji, şi-a doua ^ âră îi aducea. Ei alta nu respundeaă foră de câtă 
(jiceaă; «de aă fîicută cui-va răă Sulimană, âră Aii ce’l vinovată?» La acâsta le ţji- 
cea Constantină Vodă: «voi aţi fostă capete la aceste târguri, şi voi i-aţi adusă 
aice de la locurile loră, şi de la voi voiă să împlinescă totă paguba săraci- 
loră;» şi âră striga să’i ducă să’i pue în fâre. Acâsta aă ţinută câte-va ţjile, 
până s’aă supărată şi loră şi aă începută a plăti, şi pe urmă să mârgă ei 
să’şi iee de la dânşii; şi atâta îi adusese pe Laji câtă îi prindeaă friguri cândă 
striga Constantină Vodă la dânşii; şi nu numai de Măriea Sa, ci şi de omenii 
Măriei Sâle, alesă de Antiohi Caragea, căci nu le da obrază nici de cum nici 
să şâdă josă înaintea lui nu’i punea, şi se răstea asupra loră ca cândă n’ară 
fi_fo3tă Turci, cii^se ruga cu aman loieru) care nu credă că a fi mai fostă alţi
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dată. Aceşti Lajl ce amil pomenită mal susă, s’au trasă 'toţi spre Tomarova, 
la Ismailu şi la Chiliea; ără o sămă s’aă dusă la Lăpuşna la Fălcii, şi la Or- 
hel la Soroca, fiindă că pe cel ce şedeaă într’acele părţi, încă nu’I supărase, 
fiindă că nu ţineaă case mari ci numai căşlele, şi veneaă şi se duceaă la Ben- 
deră la Hotină. Fră partea din susă s’aă trasă toţi în ralaoa Hotinulul; 4ră 
cel mal mulţi s’aă strînsă la Huşi. pică să fi fostă ca la 2700 'de Turci, cu 
gândă ca acela, că de va merge cine-va se’I supere, se se bată cu eî; eră Da- 
libaşil şi cu Bumbaşirul, întorcăndu-se la Iaşi, şl-aă luată Tăfa loră, şi tainul 
li s’aă dată deplină, dăruindu’I Domnul cu postajî şi cu alte daruri, mulţămin- 
du-le şi de slujba ce aă iăcută, dându le voie ca să mărgă la Paşa, eră cândă 
voră fi trebuincîoşî va scrie Măriea Sa de'I va aduce, trămiţendă de ală doilea 
şi Paşel peşcheş!, făcăndu’I şi căţluta mulţămită erăşl cu Caragea, care nu între
ba cu câtă frică mergea, că’lu pă^liaă Lajiî din tdte părţile ca să’lă omore. Duiu- 
ne^Ieu ’i-au ferită, spuindu Paşeî că s’aă scosă din tote tergurile cele mar! 
şi casele s’au răsipitu, ai'ătândă că au rămasă la o margine, aretându ţinu
turile care amă pomenită mal susă, găsindă cu cale şi Paşa ca să’î lase p’in- 
cetu, că se voră duce ei singuri, şi de acolo p’incetă îşi voră vinde buca
tele ; şi aşa aă ma! slăbită, treba, măcaru că Domnul pe boierii Ispravnici 
totă nu’I lăsa în pace. Pe acă.stă vreme au socotită Măriea Sa ca să facă cus- 
crie cu Mihal Racoviţă, să dee pe fiica Măriei Sele, Domniţa Smaranda, după 
Beîzade loriiţă ală doilea fecioră a lui Mihal Vodă, şi să lipsescă şi zavistia 
dintre eî. La care scriindu la Ţarigradă, făcăndu-se şi itlacă lui Mihal Vodă, 
căci era la surgunlîcu la Mitilinu, aă priimită amendouă părţile rămâindă ca 
să vie Beîzade la laş! se facă nunta. Care gătindu-se de tote cele trebuin- 
ciosc Beîzade de nuntă, agiuturându’lu şi Capi-kehaielele, aă purcesă la Mol
dova ; luând u şi câţ!-va boiernaş! de ni bătrânului cu Măriea- Sa. Fră Constan
tină Vodă s’aă apucată de mari gătiri a nunţeî; ce apropiindu-se de Iaşi Bel- 
zade, ’l-au trămisă alaiu Domnescă cu multe podobe şi boieri de i-aă adusă 
în Iaşi la curtea Domnescă, conăcindu'lă la cămară, şi a doua (ji aă începută 
nunta. Fră în Ţarigradă pe acea vreme mazilise pre Vizirul, şi aă făcută Vi- 
ziru pe Abdul-Paşa. la care agiungendu omenii lui Mihal Vodă cu daruri şi 
cu rugăminte ca se’lu miluîăscă cu Domniea Moldovei pe fiiul lui Mihal Vodă 
celă mal mare Constantină Beîzade, şi aşa i-aă slujită norocul că i-aă dată 
Domniea Moldovei, fâcendu Capi-kehaiele eră pe a tătîne-săă cei vechi; pe Ma- 
uole Spatară, pe Stavaraki celă bătrână, pe Arapaki Vlasto, pe Antiohi Gene- 
tul; şi îndată aă scrisă la Moldova, trămiţendă ună boiernaşă şi pe Fotaki, ma! 
pe urmă oronduindă şi Caimacami boieri de ţeră. Şi sosindă trămisul, aă ne- 
merită tocma în (jioa care s’aă cununată Beîzade, şi eraă toţi la masă, unde 
şi-aă camă stricată chîeful şi nunta amjindă de mazilie, ără pe urmă înţele- 
gândă cine aă luată Domniea, s’aă bucurată.



CAP. VIL
Domniea liiî Constantină Vodă, fecioru luî Mihaî Vodă Racovijă Cehanu.

Dup6 ce "au luatu Constantinu Vo!lă Domniea Moldovei, la leatu 1749 Av- 
gustii 20, aşe^lându’şî Capi-kehalelele, au începută a se găti de mergerea în ţeră, 
răpeţ^lindu maî nainte Başu-Calmacamu pe lordake Spătarul fecîoru lui Stava- 
raki, şi sosindu .la Iaşi au conădtu în curtea Domnescă, la cămară, prin^endft 
trebele cu mare tărie şi nebagatoru în seină, pene şi Ciubodarl cu bărăţi îşi 
făcuse, care ac.estu lucru altă data n’a maî fostu ca se facă altu boîeru, fora 
de Domnie şi Beizadele, mândrie peste seină, care nu se pote arăta, socotindu 
că elu este în lume şi nu’i altul.

Constantinu Vodă Mavrocordatu au lăsată mare pomenire în ţei’ă cu 
scosul Lajiloră; şi fiindă că au domnită numai douS-(16cl de luni, n’aă 
putută ca să ispravescă treba deplină, căci i-aă venită maziliea, şi aşa s’aă 
dusă la Ţarigradu luândă şi pe ginere-săă împreună, lîra Spătarul lor- 
daki Stavaraki aă scosă vadrărită, raăcară că apucase mulţi bani din 
desetină; maî pe urma aă scosă şi goştina întreită, câte unspre-ţlece pa
rale (le oaie, care nu se arătaă semne bune, ca’lă blestema ţera, cad se uitase 
acesta slujbă întreită, ără acum ăra aă găsit’o de aă scos’o la meidană. fîră după 
ce s’aă apropietu Domniea la Galaţi, i-au eşită câtă-va boierime înaintea Dom
nului; la care şi Măriea Sa s’au arătată prea straşnică, grăindă cu boierii 
prea turburată; ci la Dechemvrie în şepte ţlile au intrată în Iaşi, eşindu'i boie
rii înainte după obiceiii. L’aă dusfi ânteiă în sfete Neculae de i-aă cetită mo
lifta Domniei Mitropolitul Nikiforă; maî pe urmă au mersă la curte cetindă fer- 
manul Impîrătescu, îmbrăcândă pe Caimacami cu caftane, şi pe Divan-efendi 
şi pe Spătarul lordald Stavaraki cu blană. A doua ţji au chiămată de aă dată 
boierii, făcendiî pe lordaki Cantacuzino vel Logofătu, pe Costalei Hazul Vor
nici de ţera de giosă, pe Bogdană Vornică de ţera de susă, pe Toderă Pa- 
ladi Hatmani, pe Radul Racoviţă Visternicn, pe Alistarbii vel Spătară, pe lor
daki Genetă vel Postelnică, pe Dumitraşcu Calmăşă vel Bană, pe Ion Todiraşcu 
Cantacuzino vel Paharnicu , pe loniţă Cantacuzino Camăraşă mare' pe Lupul 
Stolnică mare, pe lordaki Mană vel Agă, pe Lăscăraki Genetă vel Comisă şi 
pe Leinţă Franţuzul Sulgeră mare; şi cele-l-alte boierii fiesce care după obi
ceiul şi oronduelele loră. Şi ispraviudă boieriile şi ispravniciile, îndată aă fă
cută mare sfată cu tota boierimea, arătându greutăţile şi datoriile Ţarigradu- 
lul cum că le ceră bani; atuncea au găsită toţi cu cale ca să sc6tă văcăritul 
câte pol leă de vită bani vechi, şi răsură patru parale de vită, care mai pe 
urmă scoţendă şi adăoşagă câte două-(jecI parale bani vechi de vită, s’aă fă
cută 92 (le parale de vită, scoţendă şi sferturile de agiunsă, încă şi îndoite, 
venţlendă şi alte slujbe : ocnă, vămi, mortasăpii, şi de vară eră coniţă câte ună 
'eă bani vechi, şi pe urmă şi adăoşagă câte doue-ţleci parale eră bani vechi.
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care făcea ş^pte-ţlecl parale de vită, care săracilor^ nu le păreai» bine că le 
era greă, căci nu încetau birurile şi totu mari.

Totă pe acăstă vreme Turcii LajI, carii rămăsese nescoşi din ţinuturile de 
peste Prutu, vărlându altu Demnă nuou în Moldova care nu mal stăpânise altă dată, 
aă începută a se făli către săraci ^icendă că el aă stătută de aă mazilită pe Con
stantină Vodă Mavrocordată, pentru căT supăra pe el, şi pr’incetă se întindea; la 
care vă^tndă şi cel ce se aflaă în ralaoa Hotinulul, aă începută a’şl scote bu
catele în Moldova pe Harlăă şi pe Dorohoiiş şi la Botoşenl. Care aceste tote sim- 
ţindu-le boierii, le-aă spusă Domnului pre amăruntul, arătândă cu câtă necază şi 
chieltuălă s’aă căutată acăstă poroncă, şi trebue ca să nu’I lăsămă în slabă că ără 
se va âmple ţâra de el. Aceste au^ndu-le Domnul aă începută a scrie Capi-kebale- 
leloră, arătândă ca să ceie de la împărăţie peEnicer-Agasi de Hotină bumbaşiră,au- 
(;lindă Domnul că’I prea keşkină arnăută; şi aşa T-aă cerută şi aşa ’l-aă rânduită, cu 
mare poroncă şi străşnicie, dândui-se lui Casim-Aga Inicer-Agasi de Hotină mare 
poroncă, să âmble prin totă Moldova, şi după poroncă Impărătăscă să nu lase 
puiă de LajI, nici bucate, nici nimica. Atuncea Domnul aă trămisă fermanurile cele 
împărătesei la Casim-Aga, scriindu’l şi Măriea Sa, trămiţânduT câte va peş
cheşuri ; făcândă răspunsă Domnului căT mulţămesce ântâiă de daruri, şi ală 
doilea să nu porte grijă, că va urma la tote poroncile împărătesei. Ci fiindă că 
era mulţime de LajI strânşi la Hotină, au mijlocită Enicer-Agasi de s’aă prinsă 
Eniceril de Hotină cu LajiI ce eraă acolo, şi aşa aă începută a se tăia, care 
nu puţină tăiere s’aă făcută în LajI, câtă ce apucase Eniceril ca să nu lase 
picioră de Iiază, şi câţi aă rămasă de nu s’aă omorită aă fugită toţi în Mol
dova, dâră prea puţini. Şi îndată Casim-Aga aă încălecată după poroncă şi aă 
purcesă în Moldova după dânşii, intrândă în ţinutul Doroholulul, şi pe unde 
găsia Lază, îlă prindea şi îlă punea în fere, pân’ îi mărturisia şi pe ceilalţi 
şi apoi le lua totă ce avea, vânţlându-le bucatele în dară; mal pre urmă ÎI şi 
omora. Şi aşa aă trecută şi la Botoşenl şi la Hârlăă, dândă mare strinsâre 
şi mazililoră şi boleriloră de locă, ca să arăte fiesce care de aă ascunsă vite 
de a Lajiloră în bucatele loră, puindă la bătae pe văcarii Lajiloră, ca şă spue 
unde aă Lajil bucate ascunse; şi le măturisiaă. Şi aşa isprăvindă acele trei 
ţinuturi, aă venită la Iaşi Casim-Aga de s’aă împreunată cu Domnul, căruia 
mare prieteşugă i-aă arătată Domnul, şi elă aşijderea trăgândă şi uuă ată 
(cală de şea) Domnului peşcheşl. Aşijderea şi Domnul multe daruri i-aă tră
misă, şeţjândă câtă-va vreme de aă vorbită cu Domnul pentru căşlele de peste 
Prută a Benderliiloră şi pentru Lajil ce şedeaă în Huşi cu şederea, căci se 
strinsese prea mulţi dându-le îndămână şi locul. Pe acăstă vreme trămiţândă 
pe Lupul Stolnicul cu aşeijarea baniloră,'la trei ţinuturi: Orheiă, Lăpuşna şi 
Soroca, avândă poroncă de la Domnul ca să calce odăile turcesci şi pe vă
carii Turciloră să’I pue pe toţi la biră; ci âmblândă omenii Lupului pe la o- 
dăile turcesci, aduceaă pe văcari la Lupul, cărora le făcea mare silă să prii- 
măscă să le puie bani; ără el avândă mare răzămare în stăpânii loru, nu se 
supuneaă; încă staă şi împrotivă, care pe unii ca acel ÎI punea Lupul la fa
langă, de ’I făcea de priimiaă bani fără de voia loră, şi pe multe locuri punea 
de răsi^ea odăile, şi pe văcari llj punea la biră cu satele, La care mergândă
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văcarii şi jeluindu-se la stăpânii lord, Benderliil, suduiau şi se lăudaii că voră 
omorî pre Lupul unde îld voru găsi; care la cea de pre urmă s’aă invitată 
vr’o şdse-^eci de Benderlii şi s’au înarmată, purcedendă unde voră găsi pe 
Lupul sS’lă facă bucăţi. Şi aşa aflându-se Lupul la ună sată singură, căci îşi 
trămisese omenii pin sate cu trebi, încă şi elă era gata a merge la altă sată, 
şi cândă s’aă suită în rădvană, dtă aă sosită şi Turcii acolea, care poţi socoti 
câtă frică aă trasu că’lă suduiaă de la ochi, şi’i băgaă săbiile şi puscele în ochi, 
ţjicându’i că’i voră bea sângele. Luându’lă aşa cu rădvanul ’l-aă dusă la Ben- 
deră, cale de 18 cdsuri, ^icendă pe drumă ei în de el că voră da 500 de 
lei celui ce va da ânteiă în elă ; deră ’l-aă ferită Dumne^eă că n’au îndrăsnită 
nici unul sS deie într’âusul. Eră Sărdarul Măzăraki îndată aă rSpeiJită la Iaşi 
de aă dată scire Domnului, şi Domnul îndată aă scrisă la Eniceră-Agasi de 
Benderă, şi la Paşă, şi la Cadiu, scriindă şi Găsim-Aga; trămiţendu-le şi 
daruri, poftindu'i pentru Lupul, ca să’lă mântudscă; pe carii scoţându’i la ju
decată cu Lupul, după Fermanul Impărătescă, i-aă biruită Lupul; mântuindu-se 
s’aă dusă la Iaşi.

In Domniea acesta fiindă că Grecii se apucase de mare înfruntare boieriloră 
şi pămenteniloră, cercândă lucruri trecute vechi de la alţi Domni, care u- 
nele ca aceste nu le puteaă suferi boierii, ca să nu se facă obiceiă ca acesta 
într’acăstă ţără, aă începută boierii a se pune la cale, ţjicăndă : «Trebue pre 
Greci să’i gonimă de aice, căci n’aă gândă bună, nici asupra nostră, nici a- 
supra săraciloră, şi voră să ne desbrace foră de voia nostră.» Atunce aă gă
sită toţi că aşa va să fie, şi vorobindu-se aă pusă la cale ca să facă acestă 
lucru-cu o bună socotelă, să nu pricăpă nime ; şi agiungăndr-se cu Ispravnicii 
de la ţinuturi, i-aă învăţată ca să scrie la Domnul şi la Vistemicul celă mare 
să cee scăijămentă ţinuturilofă, aretândă că vină satele de ceră scădere, şi 
de nu le va face câte ore ce, s4 voră sparge satele, şi atunce vomă păgubi 
mai multă. Şi găsindă Domnul cu cale, aă poroncită ca să facă; şi făcăndă 
şi astăţli şi mâne la tote ţinuturile, aă găsită rămaşi, cândă s’aă trezită ei, 
cinci-spre-^ece mii de lei la totă sfertul, la care scăţlăndă şi rădicăturile 
boieriloră dintr’acăstă somă, nu rămăsese nimică. Atuncea văţjendă Miniştrii 
Greci una ca acesta, se miraă ce voră face; alesă Spătarul Manolaki socru lui 
Stavaraki, aă mersă de aă arătată Domnului la ce stare aă rămasă sfertul 
Moldovei, şi Ispravnicii încă ceră scăţjămentă, ţlicendă: cu ce voră urni ha- 
valele acestui locă?» Domnul încă aă chiămată pre boieri şile-aă arătată, ţii* 
căndu-le ca să se adune la ună locil cu toţii şi să găsăscă lăcă să adaoge 
sfertul. Aă priimită boierii cuvântul Domnului, şi strângându-se în două*trei 
ronduri la ună locă cu toţii, fiindă de faţă şi Miniştrii, aă (jisă multe feluri 
de vorbe fiesce care. Eră cea de pe urmă aă găsită cu cale să mergă boieri 
mari pe la t6te ţinuturile, şi să âmble prin tote satele, să le puie bani nuoi, 
galbeni, la fiesce care sată, după starea şi putinţa loră; unde a fi de încăr
cată sâ încarce, şi unde a fi de scăţjută să scaţjă, şi acei bani să steie te- 
meiă până la anul să âmble, neavăndă voie Ispravnicii,' nici să’i adaoge, nici 
să’i scadă. Acestă sfată aă plăcută Ministriloră Greci, şi aă mersă de aă 
spusă Domnului, care i-aă plăcută şi Domnului, şi aă (jisă «aşa să fie.» Atun*
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cea au stătutu de s’au orânduiţii toţi boierii cei mari afară din Logofătul 
celu mare şi din Visternicul, fiindu că aceşti doi boieri 'erau în trebile ţârei 
nelipsiţi, firă celorlalţi încă le-aii datu şi cbieltuâla drumului purcegendu fiesce 
care la ţinutul seu, încependu a căuta slujba, după cum se hotărise, ca să 
se audă şi la Domnie. Ci acolo fiindu au începută a’şi trămite unul altuia 
răvaşele şi a’şi pune ţji şi sorocu ca să se rădice toţi de o dată se fugă la Tatari| 
netăcendu nimică zăbavă; şi împreunându-se câte patru câte cinci boieri la unu 
locu, au începută a trece Prutul. Pe acea vreme ’şi-aă cerută şi vel Visternicul 
voie ca să mdrgă vr’o cincl-spre-(lece <;lile se’şi vddă bucatele, şi i s’aă dată voie; 
care şi elă împreunându-se cu o seină de boieri de la Bacăă, aă fugită la 
hotarul ţârei Unguresc!. Ură Domnul şi Miniştrii Greci de acesta nici o sci- 
inţă nu aveaă; ci fiindă Ispravnică la ţinutul laşiloră Enăcaki Căminarul fra- 
t le lui Stăvăraki, aflându-se în satele de peste Prută, numai ce aă vâ^utu 
fora de veste mare calabalîcă, rădvane cu muieri, omeni mulţi, şi îndată au 
răpeţjitu sâ vedă ce este; ci viindă trămisul, i-aă adusă răspunsă că’I Vor
nicul Costalei Piazu, şi Hatmanul Palade, şi Spătarul Alestarhu, şi Stolnicul 
Lupul, şi alţii. Şi îndată aă încălecată Ispravnicul şi s’aă luată dupâ el, şi a- 
giungendu’l i-aă întrebată unde mergă. Aă răspunsă că li s’aă supărată aice, şi 
mergă ca să vedă şi pe vecinii loră. Le-aă ^isu: «deră p6te-se acesta?» Răs- 
puns’aă boierii: «se pote, şi de poţi fă şi alminterea.» Şi aşa s’aă întorsă, scri- 
indu înd ită la Domnul, făcendă scire cum s’aă întâmplată pricina. Atuncea în
dată aă chiăniată la curte pe Logofătul lordaki Cantacuzino şi pe Logofătul 
Sturza de i-aă întrebată ce suntă aceste. Atuncea Logofătul Deleanu <aă spusă 
dreptă, de ce aă fugită şi cum că aă fugită toţi boierii; ci numai noi amen- 
duoi am a rămasă, căci amă luată veste astă-ţli; eră de ară fi zăbovită pe 
mâne, în astă seră eramă şi noi gata să fugimă; că de Măriea ta suntemu 
mulţămiţi, eră de Miniştrii Măriei tele nu sfintemă mulţămiţi, căci n’apucase 
drum'i bună. Atuncea nu întreba câtă mâhniclune aă avută Domnul, câtă nu 
se scia ce va face; aşijderea şi Grecii, căci nu era puţină lucru; că eşise la 
patru-^lecl de boieri mari şi bătrâni, şi eraă pe atâţia şi mai bine tineri, carii 
treceaă peste sută. Atuncea au răpeţlită Domnul cu mare olacă pe afară pe 
la casele boieriloră ca să vedă cu adevărată cine şi cine aă fugită, şi însci- 
inţându-se Domnul şi Grecii că n’au rămasă nime din cei bătrâni, îndată aă 
chiămată Domnul pe lonită Paşcanu, şi aă vorovită multe vorbe în taină ca 
să mărgă la boieri şi să giică lui Toderă Palade cu giurământă despre Mă
riea Sa, arătândU'l că ori-ce va pofti, îi va fi pre voie, grăindă elă şi cu alţii 
din boieri, cu care va socoti, scriindu Domnul şi o carte către toţi boierii ca 
să arăte Măriei Sele ce le este plânsul, şi Măriea Sa le va tocmi, măcară că 
le-ară fi tocmită şi mal-nainte, dără nu i-aă făcută scire Măriei Sele. Şi aşa 
aă răpeţlită pe Paşcanu cu mare olacă la boieri, la CăuşenI, la Sultanu, căci 
acolo se strînsese toţi. Pe de altă parte, lordaki Stăvăraki Spătarul şi Postel
nicul lordaki Genetă, aă plecată cu mare mezilă la Ţarigradă, crăpândă două 
părechî de telegari penă în Galaţi; eră pe Manoli Spătarul şi pe Fotaki i-aă 
răpeţjitu la boieri, ca doră îl va pute îndupleca cu giuruinţă ca să’i întorcă. 
Şi mergendă de la Kişinăă dincolo, apropiindu-se de CăuşenI, şi înţelegendă
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boierii cel tineri că vinii acel duol Miniştri - Greci, s’aii înarmaţii câţl-va, eşin- 
du-le înainte ca să’I omore. Ce norocirea lorii de nisce slujitori, că le-aii dată 
Bcire ca să se întorcă că vinii ca să’l ucigă. Şi atunce îndată s’aii întorşii în- 
napol la Kişinăii, cu carii s’aii întorşii şi Paşcanu cu răspunsă de la boieri la 
Domnu. Atunce din gură ’l-au bucurată puţinelă pe Domnul boierii, alesă Pa- 
lade că era văni primare Domnului; şi erăşî fără de zăbavă aă mal scrisă 
Domnul Iul Palade, încependă a scrie şi Iul Costalei Vornicul; şi însciinfându- 
se Domnul de la mine Enaki Kogălniceanu, ce eramă comisă ală doile atun- 
cea, cum că ună frate a Iul Palade a nume Constantină este la casa Iul în 
ţinutul Vasluiului, aă trămisă de ’l-aă dilămată la Iaşi, şi după ce aă venită 
aă vorbită Domnul multe vorbe de taină cu elă, la care ’l-aă trămisă şi pe 
elă. Şi aşa încredinţându’I prin aceşti duol boieri, la tote cererile loră, ţjicen- 
du-le şi Sultanul ca să se întorcă, căci scrisese Vodă şi la dănsul, trămiţen- 
du’I şi multe daruri, arătându’l că Grecii aă fostă pricina, şi Măriea Sa n’aă 
sciută, eră acum i-aă gonită la Ţarigradă. Atunce s’aă întorsă boierii înapoi, 
de care nu putemă scrie cată bucurie aă avută Domnul de venirea loră, şi 
viindă, cu mare dragoste şi cinste i-aă priimită Domnul; şi îndată aă schim
bată tote boieriile loră, afară de Logofeţiea cea mare, făcendă pe Manolaki 
Costaki Vornică de ţăra de glosă, şi pre Ridul Racoviţă Vornică la ţera de 
susă, pe Costaki Razii Hatmană, pe Toderu Palade vel Visternică, şi pe Va- 
sili Cilibiu Rusetă vel Spatară, pe lordaki Mamanu Paharnicii, şi pe lordaki 
Cantacuzino Paharnică, şi pe Bălăsaki vel Agă, şi pe cel-alţl fiesce-care după 
orouduiala lui, după cum aă găsită cu cale acel duol boieri de ţeră, şi la Is
pravnicii şi la tote, făcendă boieri aglunşl de capă, petrecendă Domnul cu 
mare linisce şi blândeţe.

Acum erăşl să venimă la scosul Lajiloră din ţeră care amă pomenită mal 
înapoi, că şeţjăndă Casim-Aga în Iaşi aă gătită pe ună Eniceră Efendi a Iul, 
dându’l şi suretul fermanului Impărătescă şi ’l-aă trămisă ânteiă la Huşi de 
aă cetită acelă suretă a fermanului, grăindu-le Lajiloră şi din gură, întrebândă 
de voră să se supule fer anului Impărătescă, cerendă răspunsă de la dân
şii; eră de sijntă supuşi fermanului, să aibă atâtea ^ile orânduite puindu-le 
aorocă să se rădice cu bucatele loră. Atuncea le-aă căutată a priimi; ceren- 
dii-le şi scrisore de la mâna loră, care aă priimită şi aă dată; şi de acolo 
aă trecută Prutul de ceea parte, şi aă mersă la târgul Lăpuşnel, făcândă şi 
acole aşeminea; şi de acolo la Kişinăă şi la Soroca şi la alte târguri şi Ca- 
sabale; carii fiind-că auţ;lise cum aă priimită cel-alţl, le-aă căutată şi loră a 
priimi, dândă toţi scrieri cu vadele la mâna Iul Eniceră-Efendi, fiind-că scia 
şi aurise cine este Casim-Aga Eniceră-Agasi de Hotină, şi cum că nu şugu- 
esce, ce’I omoră şi le la totă ce aă. Şi .aşa şe^ândă C.asim-Aga în Iaşi până 
la sorocele loră ca să vedă de ce se voră apuc.a, aă începută a veni veste la 
Domnul de la Ispravnici, aretnndă că’şl rădică bucatele şi se ducă; carii până 
la sorocă s’aă rădicată toţi, poroncindă Domnul de aă arsă odăile şi bordeile 
loră ca să nu mal rămâle culbă de a loră pe acolo. Atunce dăruindă Domnul pe 
Enicer-Agasi după cum se cade, s’aă rădicată şi s’aă dusă la sărhatul lui la Ho- 
tiiiă, curăţându-se ţăra ca de mare rîle ce avea, mulţămindă toţi Iul Dumneţjeă
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că i-aă mântuită de LajI, domnindă Domnul cu mare linisee, cu grele dări 
pe săraci.

In anul ală doilea a Domniei Sâle, aă trecută şi ună Paşă cu trei tuiurl, a- 
nume Numan-Paşa, care venia de la Salonică mergândă la Hotină, şi pentru 
sâ nu vie în Iaşi, aă pusă Domnul totu chipul de silinţă de ’l-aă trecută pe 
Prută, făcândă mare chleltuele cu trecerea lui, fiindă omă mare, ţiindu şi 
Sultană, avândă mare tacâmă cu elă şi mulţime de 6menl, trăgendă mare 
supărări locuitorii cu trecerea acestui Paşă, atâtă săracii câtă şi boierii, fiindă 
că la ună conacă s'aă fostă tulburată Kebalaoa Paşei că nu se afla gblaţă, şi 
fiindă Banul celu mare, Dumitraşcu Kalmăşu, şi elă orânduită cu alţii, şi pri- 
lejindu-se acolo de faţă, aă pusă de ’l-aă bătută, care nu puţină necinste i-aă 
făcută. De care auţţindă Domnul, îndată ’l-aă rădicată de la acea slujbă, oron- 
duindă pe Hatmană Costaki de aă purtată de grijă la tote conacele penă ce 
’l-aă trecută peste botară, imbrăcându’lă Paşa cu blană, şi deosebită kereke 
nouă, i'ămâindă mulţămită de elă.

In ţjilele acestui Domnă aă fostă mare belşugă în tote, şi eftinătate, dâră 
şi dări multe pe ţâră: văcăriturî mari, sferturi îndoite şi altele; lăcustele cu 
mila lui Dumneijeă aă perită, dâră cu tote nevoile ce eraă se aflaă toţi voioşi 
şi îşi plătlau dările loră. In ală treilea ană a acestei Domnii, la luarea muca- 
relulul, s’aă orânduită pe Antiohi’Capi-kebale de au venită cu mucarelul Măriei 
Săle, eşindă Domnul la Tărguşoră, puindă salvană, întrândă ciTmare alaiă în 
Iaşi, îmbrăcândă pe Antiobi Genetul cu blană de sobolă. A doua (ji ’l-au boe- 
ritu făcându’lă vel Postelnică, în locul frăţîne-săă lui lordaki.

firă cându aă fostă ală 4-le ană, 1753 Ghenari 1, s’aă săvârşită MărieaSa 
Dâmna Soltana, fiindă bolnavă încă de cu vară, (jicendă că este grea, ci aă 
fostă o enfracsis care nu o aă putută pricepe doftorii. Ci a doua ţji cu mare 
cinste şi jale aă rădicată boierii cel mari âsele cu mare adunare de Vlădici, 
Egumeni şi preoţi fără de numără, mergândă şi Domnul cu tote glotele pe 
glosă până la mănăstirea Goliel, făcândă mare obidnuire Domnul pentru Domna, 
la care cetindă âsele cu mari cântări şi împărţiri de bani la săraci, şi la totă 
norodul ce se afla acolo, aă îngropat’o acolea d’înaintea Precistel. De acolea aă 
luată boierii cu toţi pe Domnul şi ’l-aă dusă la curte, mângăindu’lă cu multe 
cuvinte dulci şi blănţjl, puindă Domnul strae cernite şi totă curtea Măriei Săle, 
rămâindă mare jale- în totă curtea.

Eră după acăsta n’aă trecută multă vreme la mijlocă şi aă arsă şi vama 
domnâscă, ar^ândă multă marfă domnescă şi neguţitorăscă, şi a Vameşului 
celui mare Lefteră. Şi ărăşi după acăsta, la Marte 9 ţlile, ărăşi s’aă tâmplată 
ună focă despre rîpa Priviţâel la o casă prâstă, şi tâmplându-se o furtună 
mare, aă sărită focul la feredeul celă mare ără pe o casă prâstă, şi de acolo 
aă sărită pe uliţa boleriloră pe grajdul dumisele Alistarhă Spătară, şi de a- 
colo aă luată uliţa d’a rândul spre curtea domnâscă, ajungândă la haznă; de 
acolo aă sărită pe sfete Neculal, şi de la sfete Neculal aă sărită în patru 
locuri pe curtea domnâscă, pe casele de la baremă, pe casele cele ’nalte de 
la cămară, (cucinile), pe ceasornicul de pe pârtă, pe biserica cea mare domnâscă, 
de aă arsă tâte aceste într’ună câsu, câtă nu scia nici unii a curţii ce să
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facă, atâtii omenii câtu şi Domnul, arţ^ându multe lucruri a tuturorfl. şi a Dom
nului, care nu se p6te pomeni ce urgie a lui Dumneţ^eii aii veniţii într’unii 
ceasu, mergându focul penă pe eazu, arţlendii şi ărba în grădina cea mare dom- 
născă, şi câte-va case proste de pe eazu. La care neavendu Domnul unde şedă, 
au mersă de au şeţ^utu în casele surorii Măriei Sele Domniţei Rucsandei de 
lungă hazne, pănă au făcutu curţele. Şi îndată au făcută oronduială de câtă 
lemnă trebuie, ca să se facă curtea la locă, făcendă mai mare asupra acestei 
trebi pe Lăscăraki Genetă velă comisă, cu totă taifaoa grajdului gospodă; şi 
îndată cum aă trecută postul celă mare, s’aă şi apucată de lucrul caseloră 
despre salamaică, lăsândă haremul mai în urmă, împărţindă zapcii la tote 
trebile, care şi eă amă fostă orânduită asupra acoperământului bisericii cei 
mari, de amă acoperit-o după cum se vede penă astăţli.

Aice ne vine rondul de a pomeni o templare ce s’aă tămplată lui Spătarul 
Stavaraki celui vestită, că întămplându-se în Ţarigradă o jalobă din ţeraRo- 
mânescă pentru câţi-va Greci că suntă spărgători acestoră două ţări, la care 
pe lîngă alţi Greci, ce aă fostă arătată neprietinii loră, ară fi arătată că ară fi 
şi elă unul dintr’acei spărgători acestoră ţări. La care Impărăţiea, Sultană 
Mahmudă, îndată aă poroncită să’i facă surgună pe toţi la ună ostrovă ce se 
chiamă Tenedos, şi pre cei-lalţi i-aă prinsă pre toţi, adecă pre Hatmanul 
Mihalopă, pre Spătarul Neculaki Rusetă şi pe alţii; ără Stăvăraki aflându-se 
în Moldova, nu ’l-aă găsită de o-dată, ci îndată aă răpeţlită Porta ună olacă 
cu fermană Impărătescă cu Tătară , la ună Capigi-Başă ce se afla la Iaşi cu 
alte trebi, ca să’lă prinţjă şi cu bună pază să’lă trămită unde eraă şi cei-alţi. 
Şi sosindă Tătarul la Iaşi în de sără, aă mersă dreptă la casele Capigi-Başei- 
de aă dată cărţile, la care Domnul şi boierii Greci ce avea, nesciindă ce este 
pricina, âmblat’aă cu totă chipul de silinţă ca să afle într’acea sără ce este 
venirea acelui tătară, şi nu s’aă putută ca să se , afle. Ci Stăvăraki fiindă că 
şedă la Frumosa cu şederea atunce, şi fiindă şi tină, şi înnoptândă ca să afle, aă 
rămasă în Iaşi într’acea nopte de aă dormită la cumnatul săă Postelnicul lordaki 
Genetă in casele lui Stavru Sulgerului lungă sfântul Neculal. Dără Capigi-Başa 
încă aă pusă pe de altă parte de aă căutată unde rămâne, şi a duoa fii cândă se 
răvărsa ţllori de ţliuă, aă sosită ună ciobodară a Capigi-Başăi acolo, întrebândă pe 
Stăvăraki: «sculatus’aă?» I-aă răspunsă că dorme. îndată aă ijisă să’lă scole, că’lă 
chiamă Capigi-Başa. La care întrândă sluga să’lă scole, aă intrată şi ciohodarul, şi 
sculându’lă, i-aă ţjisă că’lă chiamă Aga, şi şeţjândă acolo într’ună scaună ciohodarul, 
i-aă dată ciubucă şi cafe, ără Stăvăraki cum s’aă sculată din a,şternută, numai cu 
izmenele şi cu camzolă şi cu cuşma cea de nopte, i-aă dată ună ibrică cu apă 
în mână, şi aă intrată la âmblătore, acole înaintea ciohodarului, căutând cio
hodarul cu ochii la uşa âmblătorii. Fră Stăvăraki aă încuietă uşa âmblătorii 
pe din lâuntru; lăsândă ibricul aă eşită pe ferestră aşa desculţă, şi s’au dusă 
tocmai la casele Hatmanului Kostaki şi’lă sculâ din somnă, şi că^endă la pi- 
ciorele lui ţlicendă: «ţlilele mele în mâna dumitele suntu, şi ce sciî fă cu mine!" 
Atunce i-aă răspunsă Hatmanul: «Nu te teme, dăcă te-aă adusă Dumne^eă 
la mine, nu te voiă lăsa.» Şi îndată ’l-aă ascunsă, răpeţlindă de aă chiămată 
ună Mîrzacă, ce avea musafiră într’o casă la portă, ţjicendu’î: «amă ună amanetă
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ca să'ţl dafi, d^ră voiii să’tl pul capul şi amanetul din mână să nu’ţî dai.» Şi 
îndată aQ priimitu, ţjicăndu’l să fie gata; şi îndată aii îmbrăcata pe Stiva- 
raki cu strae slujitorescl, gătindu’I şi unQ calu, şi dându’l de chieltulală, viinda 
şi Mîrzncul gata cu şăse TatarI, făcăndu-se cu Stăvăraki şi cu Mîrzacul şăpte, 
până a nu răsări serele aa plecata din Iaşi. £ră bietul ciohodara a Kapigi- 
Başel, vă^ânda atâta zăbavă la âmblătore, aa mersu şi aa stricata uşa; la 
care aa găsită numai ibricul, şi îndată cunoscenda că aa fugita, s’aa dusa Ia 
Capigi-Başa la mormenturile Turcilora, că acolo era conăcita, de i-aa spusa 
că an fugita. Şi tulburândii-se Capigi-Başa, îndată aa încălecata cu trel-ţjeci 
de ciohodarl la Domnul mergenda şi cerânda pe Stavaraki. Respun(Jenda Dom
nul că nu’ia scie, i-aa strigata Capigi-Başa: (^omul tiu este;» ără Domnul i-aă 
răspunsa: «Dăcă ’la scil că’I omul mefi, de ce nu ’ml-al spusa mie, şi atunce 
de ara fi lipsita, îţi dama sămă de eliî!» Şi îndată aa data mare poroncă 
numai de câta să’la găsescă, trămiţenda şi Capigi-Başa omenii săi în tote păr
ţile, întrebânda pe fiesce care de elu. Atuncea nu scia cine s’aa găsită din 
prostime şi aa spusa Turcilora că ’l-au văţluta întrânda în casa Hatmanului 
Kostaki; aceste au(Jindu-le Capigi-Başa s’aa întorsa de ala doile la Domnul, 
spuindu-le Domnului; îndată aa chiămata pe Kostaki la curte, apucându-ia să 
mărturisăscă; care aa arătata casa ca să cerce, dără eia nu scie nimică. Şi 
vă^ându’ia că se apără tare, ’l-aa lăsatu ; eră Mîrzacul pe acea vreme tre
cuse Prutul, şi încă tălasă funiile podului ca cine va veni în urma lorfi să se 
zăbovăscă cu trecătorea. Ci răpeţlinda şi pe afară ciohodarl şi boleranaşi pe 
tăte drumurile, mergânda şi spre Prutfi, întrebânda de aa trecuta cineva, re- 
spuns’aa că altă n’aa trecuta fără de şepte TatarI; aa cunoscuta boierul An- 
tiohi Căpitanul, căci eia era cu Baş-ciohodara s Capigi-Başel, şi s’aa întorşii 
înapoi.

Atuncea în Ţarigrada pîreaa boierii de ţera Eomânăscă pe Domnul lord Ma- 
teiu-Vodă de multe răutăţi ce le făcea, la care îla adusese ca să’ia mazilăscă; 
ci împreunându-se Capi-kehalelele amândurora ţăriloră la una locu, căijânda cu 
rugăminte la Manoli Gelepul Capi-kehaîăoa Moldovei ca să priimăscă să facă 
schimbul Domniilora, căci de s’ard mazili sunta stinşi de pe faţa pământului, 
fiinda domniea Iul Matei Vodă nouă, fiinda că nu murise de multu tatăia său 
Grigori Vodă, şi după morte aă silita socrul săfi Mihalopul de ’l-aa făcuta 
Domna în locul tătine-săa, lăsânda pre fratele săa cela mal mare Scărlata în 
urmă; şi fiinda că doria Manoli Spătarul de una ca acăsta, îndată aa priimita 
alergânda la Porţi şi unii şi alţili avânda amândouă părţile trebuinţe, dăruinda 
în tăte părţile. Fiinda toţi al Porţei prietinii loră, aa silita şi aa isprăvită, 
una ca să lipsăscă şi gâlcăva din ţera Românescă, ala doilea ca să nu se stin
gă şi Capi-kehalelele; şi aşa s’aa făcuta schimbare amândurora Domniilora, şi 
în ^iua care fugisă Stăvăraki, aa sosită mal în de sără şi Domnului veste cum 
că aa îmbrăcata Capi-kehalelele căftanu de ţăra Românăscă. Atunce nu putemă 
arăta câtă bucurie aa luata Domnul şi totă curtea Măriei Săle, oblicinda şi 
a lui Stăvăraki pricină că ah fosta să’ia prindă, să’la trămită la surgunlîca1 
care şi Capigi-Başef îl venise poroncă să rădice pre Domnul şi să’la ducă în 
ţăra Munlenăscă; aşijderea şi pe Matei Vodă in Moldova,
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Domniea acestui Domnii aii foştii trei ani şi (Jece luni, şi după venirea ve
stei de domnie nouă, s’aii mutatu în curtea Domnescă căci se isprăvise totii 
salămlîcul şi’lu aşternuse frumoşii; eră partea haremului aii rămasă nefăcută. 
Şi aşa gătindu-se de tote ce’i trebuia, peste puţine ^ile au plecată din Iaşi.

CAP. vm.
Domniea luî Matei Ghica Vodă.

Viindă Domnă la Moldova Matei Ghica Vodă, ală doilea fecioră lui Grigorie 
Ghica Vodă, i-au eşită totă boierimea înainte, întrându în Iaşi cu mare alaiă, 
ânteiă în sfeto Neculai de i-aă cetită molitfă după obiceiă Mitropolitul lacovd, 
mal pe urmă aă mersă şi în curtea Domnăscă la letu 1753, Iulie, Cetindă fer- 
manul după obiceiă, aă îmbrăcată pe Capegi-Başa cu ferege cu samurii, şi pe 
cei-alţi boieri cu caftane, pe fiesce-care după oronduiala boieriei lui. firă a doua 
^i strângendu-se boierii la curte, aă începută a’i boieri, făcendu Logofătă mare 
pe Radul Eacoviţă, şi pe Ion Bogdană Vornicu de ţera de glosă, şi pe Dumitraşcu 
Paladi Vornică de ţera de susu, şi pe Kostaki Razu vel Hatmană, şi pe -Vasili 
Rusetă vel Visternică, şi pe Dumitraşcu Kalmăşă vel Banu, şi pe Ion Sturza 
vel Spatară, şi pe. loniţă Cantacuzino vel Paharnicii, şi pe loniţă Paladi vel 
Stolnică, şi pe lordaki Alistarhă vel Comisă, şi pe Petraki Duculeţil vel Cămă- 
raşu. Şi aşa petrecea cu mare mărire Domniea lui, fiindă Domnul măreţă, şi iute 
la mânie, şi iubitoră la bătăi; la giudecăţi nu prea scia rondul, şi ce’i (Jicea 
aşa găsia şi Mâriea Sa cu cale. Avea şi boieri Greci de trebă cu Măriea Sa; 
avea pre Spătarul lacovaki Rizu 4 pe Hatmanul Mihalopulo, şi pe Alexandru 
Dracu Postelnică, şi pe Neculai Dracu Postelnicu, şi alţii, carii acest! boieri 
îlu chivirniseaă, avăndă tote trebile în mâna loră. Hră Domnul făcea zăfchiuri 
cu ţlicăturl, cu primblări, cu jocuri, iubindă şi partea muierescă. De multe ori 
poroncea Cămăraşulul Petraki de făcea masă boleriloră pămentenl la cămară 
în Divanul celi^mare; şi după masă mergea Vornicul Domnii cu catastifă ce 
avea pecetluită cu pecetea gospodă în mâna lui, la câteva giupânese mari de 
le poftea ca să vie la curte, arătândă că este poroncă gospodă, şi aducea şi 
ovreice şi giucaă cu totele la curte, şi Domnul cu Domna făcea privălă.

In (jilele acestui Domnă, pră multă medeană aveaă boierii cei mari, fiindă bo
ierii Greci înspăimântaţi din tăra Românescă, şi aşa, atâtă Domnul câtă şi boierii 
Greci, arătaă o mare dragoste asuprapă mentenilor, făcând tuturor boierilor veni
turi şi leii îndestule şi rădicături, şi alte daruri ce eraă pe ascunsă, ca să rămâie 
boierii mulţămiţi de Domnul şi de Greci, ca să astupe hula ce luase în ţăra 
Românăscă, căci dobândise nume prostă; care nu le părea bine Greciloră a- 
vendu Domnă tânără. Scos’aă şi multe biruri într’acăstă Domnie, alesă văcări- 
turl mari şi grele, scoţândă şi ierna şi vara, care era forte greă lăcuitoriloră.

Intr’acestă Domnie s’au săvârşită duoi boieri mari, cării putemă să ţlicemă 
duol stîlpi ai ţărei, bătrâni şi vrednici de laudă: Sandul .Sturza Logofătă mare 
şi Razu Kostaki Hatmană.



228

Văţjându Domnul pomenile ce făcuse tatălu Măriei Sele, Grigorie Vodă in 
Moldova, s’aă îndemnată şi Măriea Sa de au făcută o hazne mică în trei col
ţuri la porta curţei Domnesc!, d’inaintea haznalei cei mari a tătâne-săă, cu 
trei şuruburi, mai fâcândă şi ună schitu de pietră mică în fundul Socolei, în 
deală lungă poiana lui Păună, care schiţă mai ’nainte era de lemnă vechiă şi 
se numia schitul lui Tărîţă, la care de multe ori mergea Domnul în prim
blare, fiindă locă naltă şi frumosă; făcSndă şi la Copoă unu foişoră mai în 
deală, care fusese şi mai nainte foişoră făcută de părintele Măriei Sele şi se 
stricase; şi drăşi nelipsită mergea la primblare cu (picături, şi cu mese mari 
făcândă boieriloră. Ce cu tote că era boieriloră bine şi în mare cinste de că
tre Domnul, 6’ă nu’lu aveaă în dragoste cel mai mulţi pentru cele multe lu
cruri necuviose ce le urma, cu care îşi necinstea numele, şi nu numai la pă
mânteni ce şi la vecini, atâtă la creştini câtă şi la Turci; care la cea mai de 
pe urmă multă pagubă şi sărăcie i-aă venită, că mersese cuvântul din omă 
în omă, până aă mersă şi la urechile celoră mari, stricându’şi numele de că
tre porţele cele mari.

Cându aă fostă la letu 1755 Dechemvrie, aă venită veste de la Ţarigradă 
cum că s’au sevârşitu Sultanul Mahmudă împăratul, şi s’aă făcută Impăratu 
Sultanul Osmană fratele lui Mahmudă mal mică, şi îndată aă poroncită Dom
nul de aă făcută mare dunanma în totă laşul şi pin tote tîrgurile de pe a- 
fară, o septemână în tote nopţile, podobită tote porţile şi'dughenele, cu felă 
de felă de podobe, şi cu mare lumină de candele pe tote uliţile, şi cu me- 
terhanele, şi cu totă felul de (picături. Aşijderea aă împodobită şi curtea şi 
tote porţile curţei, cu ogliiMji, cu felă de felă de verdeţuri, cu candele şi altele.

Pe acestă vreme fiindă Constantin Vodă Mavrocordată în Ţarigradă mazilă, 
şi vă(^ându că se schimbă totă devletul, aă găsită şi elă vreme ca sâ âmble 
după Domniea ţârei Românescî, dăruindă şi giuruindă în tote părţile. Pe a- 
cestă vreme şi Constantin Vodă Racoviţă din ţera Românescă nefiindă mulţă- 
mită de boierii Munteni, silea în totă chipul ca să se mântuiescă şi să scape 
din manile Munteniloră, fiindă că se tămplase câte-va pricini cu vicleşuguri; şi 
oronduise pe Stavaraki la acesta ca să stee cu capul la Portă. Fiindă şi Vi- 
ziră Mustafa Paşa cu ală doilea vizirlîcă, bună prietenă lui Racoviţă, aă luată 
Constantin Vodă Mavrocordată Domniea ţărei Românesc!, mutândă era pe Con
stantin Vodă Racoviţă in Moldova, eră lui Matei Vodă i-aă venită mazîliea 
de la Portă,

In Domniea acestui Domnă, s’aă sevârşitu şi Beizade loniţă Cantemiră, care 
era cu ti aiul lui aice în Moldova de câţi-va ani. Fră Matei Vodă mergândă 
la Ţarigradă, s’aă apucată de giudecăţi cu boierii lui şi cu socrul săă, tră- 
gându’i la giudecată, cerândă semă de la dânşii, la care ’l-aă mai mestecată 
şi ei pe la Porţi, scornindu’l multe cuvinte, stricându’şi numele de peste totă 
locul, trăgândă şi pre fratele Măriei Săle la giudecăţi turcesc!, lăsându-’lă şi toţi 
boierii Greci ce avea, aşijderea şi socrul săă, căci remăsese de ’lă trăgea fil- 
că-sa, Domna, la giudecăţi turceşti; şi cu aceste fapte aă rămasă la rea stare, 
care n’aă mai văzută Domnie, trăindă cu milosteniea crestiniloră.



CAP. IX,
AIQ doilea Domnie în Moldova a luî Constantinii Vodă Racdviţă Cehanu,

fecîoru luî Mihaî Vodă.

Luându alu doilea Domnie în Moldova Constantinii Vodă Cehanu la letii 1755, 
după maziliea lui Matei Vodă, care domnise duoi pol ani în Moldova, au 
purcesti de aii venitu cu Domnie în Moldova, şi agiungendu la Focşeni, au şe- 
(Jutu trei ^lile oturacă, căutândii giudecăţile săraciloru, mergendu şi la o bi
serică de lemnu a Măriei Sele, Profitul Samuilu, de au auţjitii liturghiea, la 
care acea mergere aii foştii pricina de s’au făcuţii de pietră cu mâna Epi
scopului de Eomanu. Acuma aii făcuţii şi câte-va boierii, făcendii pre Hri- 
stovergbi Staroste de Putna fiindu Vornicii mare, pe Enaki Costate Banii 
mare şi Părcălabu Galaţilorii, pe Tbeofilii Gramaticul Căminarii mare şi 
Capi-kebaie la Ţarigradii, şi pe Stefanu Buhăescul Staroste la Cernăuţi, şi 
pe Enaki Kogălniceanu Vătavii de Aproiji, şi pe alţii. Şi de acole mergendu 
la Komanu, intrândii după obiceiii cu cântări în Episcopie, şi a doua-^i fiindu 
sărbătorea Precistei, (Blagoveşteniile), aii mersii Domnul la o biserică de pie- 
tră a Precistei, care o făcuse Episcopul, de aii ascultată liturghiea, care din- 
tr’acea mergere au dăruită şi Domnul multe lucruri: veşminte, candele şi moşii, 
vii, ţigani şi altele, făcendu-se şi Măriea Sa ctitoră d’impreună; îmbrăcăndă şi 
pe Episcopul ’l-aă purcesă cu ferege blănită cu samură. Şi de acolo au mersă 
la Iaşi, eşindu’i boierii la tote conacele în tempinare, şi cu mare alaiu, d’im
preună cu salahorul celă Impărătescă care era orânduită, aă intrată în curtea 
Domnescă, cetindă fermanul după obiceiu, îmbrăcândă pe Divană Efendi cu 
blană de samură, şi pe boieri cu feregele şi cu căftane. Eră a doua ^i aă 
chlămatu pe boîferi, şi i-aă boierită, făcăndu pe Lascaraki Genetă Postelnică, 
şi pe Ion Bogdană vel Logofătă, şi pe Manolaki Costaki Vornică de ţăra de 
glosă, şi pe lordaki Balşu Vornică de ţera de susă, şi pe Vasilie Razu Hat- 
manu, şi pe Dimitraki Paladi vel Visternicu, şi pe Vasili Rusetu vel Spatară, şi 
pe Constantină Sturza vel Pahaimicu, şi pe lordaki Venină vel Stolnică, şi pe 
loniţă Canta vel Agă, şi pe lordaki Hrisosculeu Alistarhă vel Comisă, şi pe 
Manolaki Genetă Sardară la Kişinăă. Şi aşa aă trecută sărbătorile Pasciloră 
cu veselie.

£ră după acesta, vă^ăndă Domnul casele despre Domna stândă nefăcute 
după cum le lăsase Măriea Sa încă din cea Domnie învălite cu răgoză, ca să 
nu se strice boitele, îndată aă chlămatu pe Visteriul celă mare, şi aă poron- 
cită ca să scrie pe la ţinuturi să taie chierestă, şi să chiâme şi calfa să facă 
isvodă, după cum este ca să se facă, oronduindă Domnul pe Constantină Ko- 
gălniceanul vel Medelniceră, chieltuitoră, şi pe frate-săă Vatavul de apropii 
Bumbaşiră asupra acestei trebl. Şi aşa s’aă apucată de lucru, care cu mare
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peire, până în iernă abia s’au gătită, după cum se vădu, fâcăndu şi feredett, 
casă minunată, formă şi Grecăscă şi Moldovenăscă. Care în ^ioa de sfete Ni- 
colae s’au mutată Domnul în ele.

Intr’acăstă Domnie s’aă săvârşită Lascaraki Găne Postelnicul celă mare, care 
fără de pică de bălă aşa sănătosă fiindă s’aă dusă; ^ică să fi fostă otrăvită 
şi pricina să fie fostă ună franţuză a nume Leinţă, care era pe lungă Dom
nul, căci la multe lucruri nu’lă putea suferi Lă'scăraki, că luase multă obrază şi nu 
băga pe nime în semă. pică că acestă Franţuză aă fostă pricina de aă mu
rită şi Domna Domnului în Domniea de’ntâiă, cu ună doftoră ce adusece elă 
şi îlă curtenise dându’I mare laudă de învăţată; măcară că pe la cea de pe 
urmă, ’şl-aă luată şi elă plata în Ţarigradă, că i-aă tăiată capul Sultanul Mus- 
tafa, neîntrebându’lă că este Ffranţuză, scoţendu’lu înaintea Iul, la Eălăkioşcbiă, şi 
acolo aă pusă de ’l-aă tăiată. Şi adusese şi pe Domnul la cumpăna morţii, la care 
s’aă plătită cu surgunlîcul ce ’l-aă făcută atunce la Lemnos. Intr’acăstă Dom
nie, iăma, aă trecută pin ţeră ună Paşă cu trei tuluri, de aă mersă la Hotină, 
la care aă trămisă Domnul înaintea lui la Galaţi pe loniţă Cantacuzino vel 
Agă, de aă fostă purtătoră de grijă până ’l-aă trecută peste hotară cu mare 
nevoie şi chieltuială, strămutându-se totă ţâra, perindă şi mulţi 6menl de a 
Paşel de frigă ce era, care nu stătuse de mulţi ani, scoţândă pe Domnul din 
mulţi bani.

Int’acâstă Domnie, âră aă scosă coniţă şi văcărită iârna, căci nu putea să 
lupte cu alte dări ce eraă. Şi după acăsta aă socotită şi aă făcută sfat.u cu 
t6tâ boierimea ca sâ lege văcăritul să nu mal fie într’acestă pământă. Şi aşa 
găsindă cu toţii că’I cu cale, aă scrisă la Ţarigradă la Biserica cea mare de 
aă scosă ună testamentă cu iscălituriie a totă soborul, scriindă în elu cu mare 
afurisenie, ca să nu mal potă de acum înainte nimene din Domni scote acăstă 
slujbă a văcăritulul; şi aşa aă pusă Domnul de aă scrisă la tote ţinutui’ile 
de aă venită câte şepte lăcuitori la Iaşi mazili şi ruptaşi. Şi după ce s’att 
strînsă 'mulţimea de norodă, aă pusă pe Mitropolitul de aă slujită sfânta li
turghie la Mitropolie, oronduindă Domnul pe Kogălniceanul Vatavă de aproţjl 
de aă strînsă totă boierimea şi mazilii, şi neguţitoril, şi totă ţera ce se adu
nase de aă mersă la Mitropolie la sfânta liturghie. Lră cândă aă fostă eşi- 
tul cu sfântele Daruri şi cu sfântul Potiră, ai stătută toţi câţi slujiau la 
liturghie cu sfântele Daruri în capă şi în mână, scoţândă acestă testamentă 
părintele Mitropolitul lacovă, afurisindă de patru ori a patru PatriarşI: a Ţa- 
rigradulul, Alecsandriea, Antiohiea şi Ierusalimul, cu toţi Arhiereii a sfântu
lui soboră, a sfântel biserici cel mari a răsăritului, strigândă norodul la fiesce- 
care cuvântă; Aminu. Care nu putemă arăta ce huetfi era în biserică de stri
garea norodului, arătândă în lăuntru ori-cine ară numi, ori cine ară îndemna, 
ori bani ară lua, ori la slujbă ară merge : '^afurisită să fie în veci, ferul şi pe
trele să putreţjăscă eră trupul lui să râmâie în veci!» Asijderea scoţândă şi 
Mitropolitul o carte a lui făcută cu toţi Episcopii şi Egumenii, afurisindă şi 
pe Domni, şi pe boieri, şi pe partea bisesicăscă, erăşî strigândă norodul: Aminti. 
Şi aşa stîrşindă de cetită, aă intrată cu sfântele Daruri în altară. Care acele 
cărţi şi blestemurî aă pusă Domnul de le-aă pusă în stampă, numindă ântâiă
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hotărîrea ce aii făcuta Măriea Sa cu totu sfatul boieriloră ţSreî, cu iscăliturile 
tutulora şi a Măriei Sele; de care nu putema areta câtă bucurie aa luata totă 
ţera după ce aa auţ^litu, scriinda şi cărţi pe la toţi 16cuitorii de mila ce aa 
făcuta Măriea Sa cu ţăra.

Pe aceste vremi, la Ţarigrada, Stavaraki se mânca cu socrul săa Manoli Spă
tarul, nelăsânda pe socrul săa să se amestece la Capi-kehalelîca, şi Domnul 
iubinda mal multa pe Manoli de câta pe lordaki, îl trămitea bani şi daruri 
lui Manoli, pe ascunsa de ginere-săa Stavaraki; dără eia oblicise tote şi le 
scriea Domnului, ş> văţ^enda că nu se părăsesce Domnul de ela, aa pusa gânda 
răi ca să strice Domnului. Şi scoţănda Impărăţiea din Vizirlîca pe Mustafa- 
Paşa, făcendu Vizira pe Eagub-Paşa, n’aa vruta casă steiesă domnăsccă Dom- 
niea, încă arăta druma altora. Care pe acea vreme fiinda Belzede Scarlata 
cu mare eătă de boieri Greci gata, au mersa şi i-aa isprăvita Domniea Mol
dovei.

Acesta Domna, Constantina Vodă, era orna întrega la minte şi învăţata, şi 
blânda şi nemăreţa; iubitora de bani nu era, pe omeni îl iubîa, şi dorla să’I 
vădă chivernisiţi; la care pe toţi i-au chivernisită, care nu creda că ara fi mal 
fosta alta Domna să’şl chivernisăscă omenii aşa bine. Şi domninda într’acăstă 
domnie numai unfi ana, i-aa venita maziliea la Mart. 9, care gătindu-se cu 
mare gătire, aa purcesa la Ţarigrada cu toţi omenii Măriei Săle.

CAP. X.
Domniea luî Scarlatu Grigorie Vodă.

După ce aa îmbrăcata Scarlata Vodă caftana de Domniea Moldovei, şi afi 
întemeîăta trebile la Portă la anul 1757 Mart. 2, strîngendu şi boieri Greci 
de trebă pe lungă Măriea Sa, ţota aleşi: pe Banul Moruza, pe lacovaki Bizui, 
pe Grigorie Gbica Postelnicul, pe Alecsandru fiiul Postelnicului Constantina, 
pe care ’l-au făcuta şi Postelnica, pe Spătarul Dumitraşcu Sturza, pe Spătarul 
Manolaki Gene, pe Costaki Moruza pre care ’l-aa făcuta Comisa mare, şi pre 
Panaitaki Banul, răpeţlenda îndată pe Spătarul Dumitraşcu Sturza Calmacamfi 
mare la Moldova, şi aşa gătindu-se Domnul de t6te câte trebulafi unul Domna, 
luanda tulurile şi cuca, ronduinda şi Capi-kebalelele în Ţarigi-ada : pe Spătarul 
lacovaki şi pe Spătarul Manoli Găne , aa purcesa Domniea cu mare alaia şi 
calabalîca. Care sosinda la Galaţi, aa făcută oturacu trei ^lile, eşindu’I câta-va 
boierime înainte, făcenda divanurl lăcuitorilora, făcenda şi părcălabu Galaţilora 
pe Leona omul Măriei Săle. De acolo aa purcesa la Iaşi şi i-aa eşita toţi boierii 
înainte la Şanta cu mare alaiă, aşijderea şi glupănesele înaintea Domnel, în- 
trânda în Iaşi cu.mare pompă; mergenda după obiceia mal ântăia în sfete 
Neculal, de i-aa cetită molitfa Mitropolitul lacova, şi de acole aa întrata în 
curte, cetinda fermana de Domnie, îmbrăcânda pe Salahorul cela Impărătesca 
şi pe Divan-Efendi cu blană de samura, şi pe Visternicul şi Caimacamii cel 
mari cu blană de singăpa, ără pe cel-lalţl boieri cu feregele, şi cu căftane;
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4ră pe Logofătul lordaki Cantacuzino, fiindu că se călugărise încă din Domniea 
lui Cehanu Vodă, ’l-au îmbrăcată cu rasă, şi în capă cu camilaftă, fiindă că 
era cam căită că se călugărise. Atunce aă mersă tote glotele de s’aă împreu
nată cu Domnul ce venise; ără a duoa ^i aă începută a boieri: făcendă pe 
Ion Bogdană Logofătă mare, pe Manolaki Costaki Vornicu de ţăra de glosă, şi 
pe lordaki Balşă Vornică de ţera de susă, şi pe Dumitraşcu . Sturza vel 
Hatmană, şi pe Vasile Rusetă vel Visternică,' şi pe Alecsandru vel Spătară, 
şi pe Alecsandru vel Postelnică, şi pe loniţă Canta vel Bană, şi pe cel-altă 
loniţă Canta vel Paharmcă, şl pe lordaki Costaki Yenină vel Stolnică, şi 
pe Costaki Moruză vel Comisă, şi pe alţii, fiesce-care după rondulăla Iul. 
Mândrie peste sămă era la acăstă Domnie, atâtă Domnul câtă şi omenii Măriei 
Sele apucândă trebile cu mare străşnicie şi jăcuiri, căci nu puţini bani aă 
luată de la Dumitraşcu Paladi ce fusese vel Visternică la Cehană, şi de la Bosie 
ce fusese la Visterie; ţ^lică să fl luată peste trel-f^eci de pungi de bani, carii 
boieri s’aă stinsă de pe faţa pământului. Ruşferturi şi apucături nu se socotiaă 
câte luaă toţi în tote părţile; sferturi şi dăjdi mai pe tote lunile, şi mai de 
multe ori îndoite, avendă pe la ţinuturi omeni Greci, la carii cei de locă nu 
căutaă prea bine, că n’aveaă nici o chiverniselă. Şi aşa cu mare străşnicie pe
trecea acăstă Domnie; eră picături, jocuri şi primblări de agiunsă. Acestă 
Domnă, şi cu Miniştrii Măriei Săle, apucase pe părintele Mitropolitul cu felă de 
felă de cuvinte dulci şi cu multă gluruinţă ca doră îlă voră pută întorce să 
deslege văcăritul; dără în zadară s’aă ostenită, cu nimică n’aă folosită, că 
le-aă răspunsă că Sfănţiea Sa nu pote face una ca acăsta, ca să facă iină lucru 
ce singură ’l-aă legată cu atâte blăstemuri, nu pote ca să’lă deslege, rugân- 
du-se să nu’lă silăscă mai multă, arătându-le Mitropoliea şi cârja ^icendu-le: 
«luaţi-o şi faceţi ce sciţi 1» Şi văţlendă că n’oră isprăvi nimică, s’aă lăsată de 
acăstă socotălă. îlră de primă-vără luându’şi mucarelul de înnuoire, Domniea de 
h Portă, aă venită Spătarul lacovaki cu caftanul de înnuoirea Domniei făcăn- 
du-se mare alaiă după obîceiă; atunce Domnul aă poruncită lui Grigorie Ghicăl 
biv vel Postelnică ca să mărgă laŢarigradă, căci-rămăsese Manoli Găne singură; 
şi aşa peste puţine ţjile aă plecată la Ţarigradă, carele viindă la Portă s’aă 
împreunată cu toţi ai Porţei ca ună Capi-kehaiă ce’lă trămisese, şi mergendil 
şi la Vizirul Ragun-Paşa, ’l-aă priimită cu blândeţe văţjendu’lă omă de trăbă 
şi întregă la. minte, întrebându’lă cine este, numindu-se că’i fecioru lui Alec
sandru Terzimanul ce aă perită pe care îlă scia paşa, şi de atunce îlă luase 
la ochi buni.

In ţăra Românăscă încă luase Constantină Vodă mucarelul.
Pe acea vreme, la Crîniă, încă se scornise o mare gâlcăvă între totă tătărimea, 

căci se sculase toţi în piciore şi nu poftia pe Hanul loră, trămiţendă felu de 
felă de arzuri la Portă; Porta încă nu vrea să le deie ascultare, şi sta lucrul 
aşa. Pe acăstă vreme, Impărăţiea se mutase cu şederea la ună saraiă afară ce 
se chiamă Caralgaciă, şi fiindă că şedea acolo, mai în tote (jilele se primbla la 
câmpă schimbată la strae, şi cu puţini omeni, care jiu’Iă cunoscea fiesce-cine. Şi 
aşa într’o (ji viindă împăratul Sultană Mustafa, din saraiul ce se chiamă Daut- 
Paşa, care ce putemă a ţiice nenorocirea lui Constantină Vodă Mavrocordată,
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etă şi Capi-kehaîelele lui pornise călăraşi la Bucurescî cu cărţi, care călăraşi 
după obiceiul ce au ânteiu se îmbată, şi apoi plecă; eşindu şi ei beţi la câmpii, 
s’au întîlnitu cu împăratul, care stându împăratul i-aii întrebată ce omeni 
suntu. Răspun^lendu că suntu călăraşi de ţăra Românăscă, şi mergu cu cărţi 
de la Capi-kehaiele la Domnu, atunce au scosu împăratul câte-va parale nouă 
şi le-au datu (^icendu-le să beie vină, fiindu aprope înaintea loru unu satu cu 
crâşmă, firă ei s’au dusu la vinu după obiceiu; ără împăratul viindu spre 
Ţarigradu, la margine unde se chiamă Topcilaru, la unu saraiu vecbiă Impără- 
tescu, au chiămatu pe Usta care păzia acolo, şi ’l-au învăţată să mergă să 
prindă pre călăraşi, şi să’i aducă acolo la saraiă, şi să’i ţie ascunşi penă va 
trămite şi’I va lua. Şi mergendă după poroncă, i-aă găsită la sată la Litros 
bândă vină, şi i-aă rădicată luându-le genta, şi i-aă dusă de i-aă ascunsă penă 
au înserată ; ără decă aă înnoptată, aă trămisă împăratul altă Usta de la altă 
saraiă, de la Ipă, de i-aă luată şi i-aă ascunsă acolo cu cai cu totă; luândă 
genta cu cărţile aă adus’o la împăratul la Cara-agaciă, la care nime n’aă 
prinsă de veste, fîră împăratul aă deschisă genta, aducendă omeni, puindă 
pe taină de aă cetită tote cărţile, şi grecesci şi turcesci, înţelegăndă tote câte 
scriea în ele. Atunce cbiămândă pe Vizirul, i-aă arătată tote cele ce scriea; 
apoi aă învălită tote cărţile într’ună sandală verde, şi aă pecetluită sandalul 
cu turaoa; puindu-le în gentă, aă chiămată pe Usta dându’i gănta, ’l-aă în
văţată ca se iea călăraşii şi să’i ducă cale de trei căsurl, şi să le dee mare 
poroncă să nu se întorcă înapoi că’i va spănţ^ura. Atunce Vizirul îndată aă a- 
runcată pe Capi-kehaiele la închisorea lui Muzru-Aga, adecă pe Arăpaki şi pe 
Banul Enaki, rădicândă şi din Turcii cel mari pe câţi-va, alesă pe Veli-Efendi 
Uleama care stătuse Cazascheră şi pe urmă aă stătută şi Muftiă, ’l-aă surgu- 
nitu, şi pe Saingi-Başa, căci le găsise cărţi de scriea lui Constantină Vodă. 
Atunce boierii îşi perduse vieţa; ără Terzimanul Forţei, Enaki Calimahă, vă- 
ţjăndă una ca acăsta, au căţlută la piciorele Vizirului rugându-se ca să’lă facă 
şi pe elă ună ciracă. La care simţindă şi Capi-kehaielele Moldovei de una ca 
acesta, aă începută a âmbla şi ei pentru ţăra Românăscă, giuruindă şi dăru- 
indă în tote părţile, alesă la una' ce’i ţ^icea Agimă-Ali-Aga; şi aşa făcendă 
tote talhăză la împăratul, i s’aă dată voie să facă ce scie. Atunce Vizirul 
au făcută pe Terzimanul Domnă la Moldova, dândă şi Domniea ţărel Româ- 
nescl lui Scărlată Vodă, făcendă şi Terzimană Porţii pe Grigori- Ghica fiiul 
lui Alecsandru Ghica Tărzimanului. Şi îndată aă răpeţlită Capi-kehaiele, după 
ce aă îmbrăcată căftanul Domniei ţărei Românesci, de aă dată veste lui Scar- 
lată Vodă, atâtă pentru Domnie câtă şi pentru Tărzimănia Porţii, de care nu 
putemă spune câtă bucurie aă luată cu toţi ai curţei, răpeţjendă şi pe Spă
tarul lacovaki de olacă la Bucuresci Caimacamă ca să facă zaptă tote, 
începăndă a se găti Domnul cu totă curtea Măriei Săle. Ură pe Ion Vodă 
Calimahă, după ce ’l-aă îmbrăcată cu caftană de Domnie, îndată aă răpeţlită 
Caimacamă la Moldova pe Vidale, scriindă la boieri că ’l-aă miluită Impără- 
ţiea cu Domniea Moldovei.



o AP. XI.
Domniea luî Idn'Vodă Calimahu Teodorâ 1758.

După ce au luatu Domniea lou Vodă, au începută a’şl tocmi trebile la P6rtă; 
dără fiindu că era ca se dea câtă-va somă de pungi la Portă, şi fiindu în 
vîrsta bătrâneţiloru, se silea fieşi-care ca să’lu îndatorăscă, şi aşa se trăgiau 
boierii cel numiţi, şi nu vrea nimene ca să se amestice la acestă Domnie, şi 
trăgea mare nevoie Domnul fiindu că venise şi vadeoa baniloru, şi nime nu 
vrea să’lfi îndatorăscă. La care vă^endu şi Domnul una ca acăsta, s’aii rugată 
Vizirului ca să poroncescă lui Stavraki Spătarul să între în treba Domniei. 
Atunce au chlămatu Porta pe Stavraki, şi ’lu-au îmbrăcată cu căftanu, făcendu’lu 
Baş-Capi-kehală a Moldovei; atunce au găsită şi bani de aă dată, şi au gătită 
pe Domnă de tote câte îi trebuia cum se cade, încă arăta şi se fâlia că este 
vrednică.

firă gâlcăva Tatariloră numai contenia, la care auţlindă ună Sultană din 
Dobroge anume Crîm-Gberel, s’aă sculată şi elă cu câţi-va Tătari al luî şi 
s’aă dusă şi elă acolo, făcendu-se şi elă una cu ei, arătându-se pe de altă 
parte că elă silesce ca se’I potolăscă, ără pe de altă parte trămitea la Scar- 
lată Vodă încă fiindă în Iaşi, şi cerea o somă de bani, şi blane, şi altele. A- 
tunce elă aă răspunsă că’i mazilă din Moldova, şi s’aă făcută altă Domnă, 
grăbindu-se de aă purcesă la Bucurescl.

Acestă Domnă aă domnită numai ună ană şi jumătate; şi era ună omă 
prea fricosă de frigă, că şi văra âmbla cu două blane, şi aprindea şi mangală 
în odae, şi era şi scumpă.

£ră Crîm-Gherel, după ce i-aă mersă răspunsă de la Iaşi, de ală doile ărăşl 
aă trămisă la boierii Caimacami de le cerea, încă cu laudă că de nu le va 
trămite să scie că staă atâtea mii de Tătari gata în picore ca să între în Mol
dova să robăscă, fiindă totă tătărimea strînsă la Bugiagu şi la Căuşenl. Eră 
după ce aă văţjută boierii pământeni una ca acăsta scriindă, s’aă îngrijită 
cu toţii, căci întrase şi în prostime o mare frică, şi fugise satele pin pă
duri. Boierii încă s’aă strinsă cu toţii la ună locă, mergăndă la Caima
camul Domnului ce venise, la Vidale, (jicendu’I că : ^^să căutămă să’I dămă 
acea somă de bani, şi câte-va peşcheşuri să’I trămitemă, ca să nu aducă 
vr’o peire ţărel.« Eră Vidale n’aă priimită stândă împrotivă, ţjicendu-le că 
«nu pote ca să facă nemică, căci ţera nu’I haină, şi Domnul încă stă în 
Ţarigradă. Eră de vreţi să daţi de la dumneavostră, daţi, ără Domnul nu 
va ţine în sămă.» încă aă pusă de aă pornită cărţi pe la locuitori, pornindO 
BumbaşirI, scriindă să nu se temă şi să nu âmble fugari, ce să ăsă fiesce- 
care la casele loră, poroncindă ca să’î scotă cu Sila de pin păduri. Atunct 
au cbiămată şi pre trămisul lui Crîm-Gberel, şi i-aă dată răspunsă că «Dom-
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nul lorii este în Ţaiigradii. şi boîeril f6ră scirea Domnului nu potii ca să’I 
dea nimica, f6ră de câtii omii însciinţa pe Măriea Sa, şi ce răspunsă va veni, 
vomii urma poroncei Măriei Săle.» Atunce întorcendu-se trămisul f6ră de nici 
o ispravă, spuindu’I (fisele boleriloril, forte s’au tulburată, şi îndată au dată 
voie Tătariloră ca să intre în Moldova, şi aşa s’aă pornită atâta tătărime 
spre Moldova; ără cândă aă fostă la 1758, Septemvrie, în 14, în ^iua sfântel 
Cruci, aă lovită satele din câte-va ţinuturi adică: Lăpuşna, Fălciul, Covur- 
iuiul, Vasluiul, Tutova şi Putna, argiendă, prădândă şi robindă ce le-aă eşită 
înainte, de aă prăpădită biata ţără, robindă mulţime de suflete, făcendă ţărel 
mare stricăciune, din neagiungerea minţeî lui Vidale; căci putea cu ţjece pungi 
de bani să potole acea tulburare, care sciă că şi Domnul pentru atâta n’ară 
fi mal ţjisă nemică. Ce pe urmă aă dată scire Domnului, după ce aă mân
tuită Tătarii ţăra, arătându-le Domnul la Portă; pănă şi oile împărătesei ce 
le strînsese în părţile acele, câte-va sute de mii, le luase tote. -Atunce aă în
cepută a scrie Crîm-Gherel la Portă, arătându că aă silită câtă aă putută să’I 
oprăscă, şi nu s’aă putută, numai de’lă va milui Impărăţiea cu Hanlîcul Crî- 
mului, s’a apuca că totă paguba câtă aă făcută, atâtă în ralele câtă şi în bu
catele loră, le va împlini tote de la el, şi nu va lăsa pe nime păgubaşă. A- 
tunce... ce să facă şi Porta? şi aşa elă totă ca ună Hană era, i-aă trămisă că
ciulă, ' caftană, făcendu’lă deplină Hană, scriindu’I după adeverinţă ca să scotă 
t6tă paguba de la Tătari a săraciloră, trămiţendă şi ună Capegi-Başă, Bumba- 
şiră să stea pentru oile împărătesei. Atunce fiindă şi Domnul gata de tote, fă- 
căndă pe Cifută Mihalaki Postelnică mare, şi luândă şi omeni de agiunsă, fă
cendă alaiă frumosă, aă eşită din Ţarigradă, rămâindă Stavaraki şi cu Ste- 
fanaki Capi-kehalele; şi agiungendă Domnul la Galaţi, mare scârbă avea p'entru 
stricăciunea ţărel, căci câte jalobe veneaă la Domnă tote eraă pentru prada 16- 
cuitoriloră. Şi purcegăndă Domnul, trăgea şi supărare de rondul celoră tre- 
buitore la drumă; căci ţe'ra era mântuită câtă nici conacele nu le făcea cum 
se cădea, la care credea şi Domnul, firă după ce s’aă apropiătă de Iaşi, i-aă 
eşită boierii înainte făcendu’I alaiă frumosă, mergendă Domnul în sfete Ne- 
culal de i-aă*cetită molifta cea de Domnie Mitropolitul lacovă; şi de acolo în- 
trândă în curte aă cetită fermanul, îmbrăcândă pre Divan-Efendi cu blană şi 
pă boieri cu caftane, şi pe urmă mergendă toţi de s’aă împreunată cu Dom
nul şi Beizadelele Măriei Sele. A doua (^i aă începută a da boieriile, făcendă 
pre Ion Bogdană vel Logofătă, pe Manolaki Costaki vel Vornică de ţăra de 
giosă, şi pe Dumitraşcu Paladi Vornică de ţăra de susă, şi pe Vasili Rusetă 
Hatmană; ără Visterniciea cea mare aă rămasă, căci nu priimea nime fiindă 
ţăra stricată; făcăndă pe loniţă Cantacuzino vel Spatară, şi pe Andronaki de 
la Botoşenl Bană mare, ţiindă pe o soră a Domnului, şi pe lordaki Hrisos- 
culeă Paharnicu, şi pe feciorul lui Bastonu Stolnică, şi pe Enaki zăt lui Gu-X 
liano vel Comisă, şi pe lancu vel Agă, şi pe cel-lalţl fiesce-care după ron- 
duălă, silindă în totă chipul ca doră va pută chivimisi acăstă Domnie; dără 
era cu greă, căci bani din ţără nu eşiaă, şi se mirau ce voră face scriindă totO 
halul la Ţarigradă. Stavaraki, văglăndă una ca acăsta, s’aă grăbită, şi peste două 
luni aă purcesu şi elă la Iaşi, pre carele cu mare cinste ’l-aă primită Domnul,
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şi mergându au conăcitu în curte la cămară, luându t6te trebile în mâna lui 
potu s6 ţjicu că era alu doile Demnă. Atunce au orânduită boiernaşi de pe 
afară cu mazili, şi cu ţâră, ca să mărgă la Căuşeni, trămiţendă şi câţi-va 
boieri Greci pentru limbă, ca să scoţă robi, bucate, ce-oră găsi, şi aă scosă 
mulţi robi şi bucate. Vădendă Visteriea că n’o priimesce nimene. Domnul au 
adusă pe Constantină Kogălnicănu Medelniceră, şi ’l-au făcută văl Stolnică şi 
vechilă Vistemiciel cei mari, (^icăudu’i Domnul ca «să’lă vedă!» Atunce aă stătută 
cu totă silinţa, tocmindă Isprăvniciile pe afară, făcendă omeni de trăbă, în- 
văţându’I în ce cbipă voră urma la tote, care în puţină vreme aă îndreptată 
tâte ţinuturile şi Visteriea, de era cu mirare tuturoră încependă a veni bani 
la Visterie. Deră Stăvăraki fiindă lacomă la tote, şi grabnică, aă începută a 
pune bani şi pe boieri, şi pe Mănăstiri, şi pe giupânese cai de menzilă, po- 
denii, şi pogonărită, şi altele; care nu le părea bine la o semă, şi începuse a 
murmurisi, care le au^lise şi Stavaraki, trecendu totă ărna, aşa scbimbândă şi 
o sămă de boerl.

fîră cândă aă fostă de primăveră, la veletă 1759, aă purcesă şi Domna cu 
două Domniţe ce avea Domna Kaliţa din Ţarigradă, ca să vie la Iaşi. Stava
raki neputăndă suferi pe boierii cei ce murmurisiaă, trămitea o sămă de nume 
aceloră boieri înscrisă la Ţarigradu, scriindă ca să se scâtă ună fermană pe a- 
cele nume, ca să’i surgunescă la Anadolu, la Sampsonkalisi, şi să’i trămită 
şi duoi ciauşl pe ascunsă. Ce viindu’i fermanul, aă tăcută penă ce aă venită 
şi ciauşil, la care nesimţindă nimica nimene, într’o ţii aă ţlisă boieriloru 
cum staă cu toţii la ună locă : «Măriea Sa Hanul scrie la Domnă că nu va da 
jacurile ţărei în mâna aceloră ce amă trămisă, ce cere cinci-şese boieri mari 
de locă, ca să le facă tote teslimă în mâna pămenteniloră, şi să iea sinetu 
de la dânşii de tote câte a da în mâna loră.» Acesta vă este o primblare, 
şi vi s’oră da şi omeni cu limbă turcescă, şi Arnăuţi, şi chiăltuela drumului, 
picendă să mărgă cutare şi cutare, arătâudu pe lonu Bogdană Logofătu mare, Ma- 
nolaki Costaki biv Logofătu mare, Constantină Balşă Vornică, Dumitraşcu Paladi 
Vornică, Lupul Balşă Vornică, Filipă Catargiul Spătară, Constantină Banul, lo- 
niţă Sturza Vornică, Vasili Negelă Stolnică, Constantină Răşcanu Stolnică, Neculai 
Buhuşă, şi pe loniţă Cuza. Şi aşa dându-le şi de chieltuială ţlicendă că penă 
la Căuşeni aă să mărgă; ără pe acei boieri cu limbă i-aă învăţată că, cândă 
voră aglunge clauşii ş’oră vră să’i prindă, să (jică Arnăuţiloră să nu se ame
stece, încă să dea agiutoră. Şi aşa plecândă boierii şi trecendă Prutul, ătă 
şi ciauşii aă purcesă după ei; ără peste Prută i-aă agiunsă pe boieri, puindu’I 
în făre, i-aă dusă pe la Hanul, rugându-se Hanului ca să nu’I lase; încă giuruia 
în taină. Atunce le-aă ţjisă Hanul: «Ca să nu mergeţi nu se pote, dără voiă 
ppronci ca să vă ducă aiure.» Atunce aă chiămată pe ciauşi şi le-aă poroncită 
să nu’i ducă la Sampsoncalisi, ce să’I ducă la Enicalisi, şi elă curendă îi va 
mântui. Şi aşa i-aă pornită. Dără şi în urmă, la Iaşi, aă dată scire de câte le 
s’aă tâmplată, şi cum i-aă amăgită de i-aă scosă din Iaşi. Atunce au^indă cel- 
alţi boieri, forte s’aă tulburată de acăsta, şi îndată aă pusă gândă răă în âni- 
mele loră ca să strice acestă ohiceiit scârnăvii^ începândă unul cu altul a 
grăi, dândă scire pe la tote rudele aceloră boieri, ţlicândă ei de ei: «Acestă
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lucru pote să ni ’lii facă şi noă tuturoru, şi •vorii să ne stingă de pe faţa 
pământului pe toţi.» Atunce aii făcutu hotărîre să gonescă pe Stavaraki din 
Moldova, făcendu mare hotărire cu Mitropolitul şi cu toţi boierii, nesciindii 
nime nemică, încependă a scrie unii la alţii, la vremea ărmaroculul să se stringă 
ţâra la ermarocu, şi atunce orii să’iu omore, ori să’lu gonăscă. Şi făcendu-se 
ărmarocii la meţlul-nopţii, s’au strînsu mulţime de norodu, care credu că nu 
s’au mal strinsu altă dată la altu ărmarocu; şi trecendu câte-va câsurl din (^i, 
după ce s’au cinstită toţi cu băuturi, au intrată o vrajbă în el, îndemnându-se 
cu toţii, ţlicendă; «Plecaţi la curte, să vedemă pe cine avemu Domnă!» Şi 
pornindu-se câte-va mii de ţărănime, aă mersă la porta curţel de aă stătută, 
ără o semă aă mersă de s’aă suită in clopotniţa Treisfetiteloră, şi aă începută 
a trage clopotul celă mare. Atunce auţjindă cel din ărmarocă, s’aă pornită toţi 
câţi mal rămăsese, din care o semă aă mersă la Mitropolie de aă luată pe 
Mitropolitul, (jicendă să mărgă la Domnă despre partea ţăreî, să’l spuie că 
ceră pe Stavaraki să le ’lă dea; eră de nu’lă va da, nu va rămână nici unul 
cu vieţă. Atunce Stăvăraki aă pusă de aă încuiată porţile, puindă şi câte-va 
care de lemne pe din lăuntru, oronduindă şi toţi Simenii şi Arnăuţil, aducendă 
şi toţi Beşlii, luindu’i pe toţi la portă ca să o ţie; şi pe de altă parte aă 
trămisă de aă adusă pe ună Turnagiă ce era, şi pe ună Cadiă, aducendu’l 
pe porta despre Domna, spuindu-le că s’aă hainită ţera şi voră să’l ucidă pe 
toţi aice. Atunce Cadiul aă învăţată de aă adusă trei tunuri mari, şi le-aă 
pusă la scara cea mare, puindă de aă scoborită şi tulurile şi sânglacul, stândă 
trei Turci de a rondul: Cadiul, Turnagiul şi Divanu Efendi, îmbrăcaţi cu fere
gele, ţiindă-şi câte o carte în mână, stândă cu mare evlavie; eră Spătarul se 
gătea de drumă. Atunce prostimea striga cu toţii: «sâ ne daţî pe StavarakiŞi 
puindă cu toţii spetele în porta cea mare, cu tote că ţineaă pe din lăuntru, aă 
oborit’o glosă, şi întrândă norodul în lăuntru, aă începută a năvăli; ără Tur
cii strigaă în limba loră: glieri! gheri! Eră norodul năvălea. Atunce aă eşită Ar- 
năuţii de pin odăile loră, şi aă începută a da norodul afară împrăştiindu’l cu 
săbiile scose, şi slobo^lindă tunui’ile aă omorită vr’o duoi omeni. Eră Stava
raki îmbrăcândii-se turcesce şi caucă în capă, luândă câţWa Turci Arnăuţl, 
au încălecată şi aă eşită pe porta gi-ajdiulul, şi aă purcesă la Ţarigradă. Eră 
norodul ce striga, decă i-aă spusă că aă fugită, s’aă alinată puţintelă; eră a- 
pol s’aă alesă câţi-va, şi s’aă luată după elă, şi ’l-aă gonită duoă-spre-ţjece 
cesuri, şi neputându’lă aglunge s’aă întorsă înapoi. Atunce norodul aă începută 
a cere boierii; atunce aă căzută Domnul la Mitropolitul cu rugăminte ca să 
între chizăşă că’l va aduce într’atâtea «jile; şi aşa Mitropolitul aă începută a 
Intra chizăşă că penă într’atâte ţjile îi va aduce pe boieri; şi aşa s’aă poto
lită. pică că aă fostă âmblândă câţi va din boierii cel mari ca sâ’lă potole! 
la care ţlică că i-ară fi lovită prostimea, atâtă pe Vasilie Cilibiu, câtă şi pe 
Vasilie Razu. Dâră boierii nu s’aă lăsată cu atâta, ce aă făcută ună arză la 
Portă, şi aă alesă pe Arghiră Bostangiolu, făcându’lă Paharnică, şi ’l-aă tfă- 
misă la Ţarigradă sâ dea acea jalobă despre partea ţârei, jăluindu-se de Sta
varaki ca sâ’l mănânce capul. Atunce simţindă Stavaraki, aă mersă la Con
stantină Vodă Cehană, că^endă Ia piclorele Iul; deci elă îndată aă trămisă
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la ’Antiohi Genetul, că pe elă şi pe Banul Enaki îl făcuse Capi-kehalele 
atunce, de ’l-aii chiămatu şi ’l-aij mustrată forte rău, arătându’l că «de ce 
va premejdui Spătarul elu ce pune în punga Iul?» rjicendu’l că nici de cum să 
nu le ardte la Portă. Pe de altă parte aă trămisu răspunsă şi Iul Arghiră, 
cu frate-săă Armaşă Toma, arătându’l «cum de nu s’aă găsită altă magară a- 
colo în ţără să vie cu acea jalobă afară de elă ?« (Jicendu’l «să se întorcă înapoi, 
căci apoi elă scie.» Macară că şi el eraă bucuroşi să’l dea pace Iul Stavaraki, 
ără se temeaă de elă ca să nu le facă vr’o pîră mincinosă asupra loră ; şi aşa 
aă oprită arzul de nu s’aă dată 1 şi s’aă întorsă Arghiră *la Moldova. Care 
trecândă câte-va luni la mi^lllocăi n’aă putută suferi Stavaraki, căci îl poprise 
toţi omenii şi tote calabalîcurile, încă şi banii ce’i strînsese, avendă şi mare 
somă de bani ca să iee, care bani îl dăduse cândă aă luată Bomniea. Atunce 
arătândă la Portă prin prieteni că are atâta soma de bani ca să iee de acolo, 
aă făcută ună fermană scoţăndă şi ună bumbaşiră pe ună Kisidară-Efendi gi
nere Iul Viziră-Kehaesi, ca să mergă. acolo să’l scotă toţi omenii, şi să’l rădice 
şi totă calabalîcul, şi să’l împlinescă şi banii ce’l rămăsese. Şi aşa viindă aice, 
i-aă împlinită toţi banii; scoţindu’l şi omenii din închisore, i-aă trămisă la 
Ţarigradă cu calabalîcul. Şi aşa rămâindă Domnul în pace de tote cele ce se 
templase, sosindă şi Domna Măriei Săle Ealiţa din Ţarigradă, căci cândă 
s’aă fostă templată aceste era pe drumă Măria Sa; la care aă eşită multă 
boierime cu Belzedelele, şi cu glupânesele înainte, şi cu mare alaiă aă 
întrată în curţile Domnesc!; domnindă cu pace şi cu bucurie, schim- 
bândă şi multe boierii, făcendu-se mulţi din pământeni rude Măriei Săle. A- 
tunce aă găsită muştereă şi pentru Visterniciea cea mare, căci o pusese în bună 
stare Constantină Kogălnicănu vel Stolnică, cerându-o loniţă Cantacuzino 
Deleanu, pe care ’l-aă făcută vel Visternică. fîră pe Constantină Kogălnice- 
nu Stolnică, ’l-aă făcută vel Serdară la Kişănăă, dându’î totă marginea aceea 
în sămă şi ţinuturile tustrele, puindă totă chipul de silinţă de aă adusă acea 
margine la stare bună, căci forte se râsipise mal multă din pricina Tătariloru, 
căci făcuse mare pră^l într’acea parte de locă, şi se stremutase toţi locuitorii.

Acesta aă dăruiţă câtă locă aă fostă Domnescă despre Copou boleriloră şi 
rudeloră Măriei Sele, dându-le poroncă tuturora ca sâ’şl facă vil şi grădini; făcându 
Belzedelele o grădină mare, puindă felă de felă de pomi într’ânsa, făcândă şi 
ună foişoră forte frumosă, de era pentru eşirea Belzedeleloră la preâmblare; 
făcându’şl şi boierii fieşl-care foişoră pe acelă locă, după cum suntă şi se vădă 
până în ţlioa de astă-ijl.

Şi aşa nu peste multă vreme aă sosită şi boierii cari’l surgunise Stavaraki, 
bucurându-se cu toţii de venirea loră, priimindu’l Domnul cu mare cinste şi 
blândeţe, arătându-le că aceste le-aă venită din păcatele loră, ci să mulţă- 
măscă Iul Dumneţleă că aă fostă sănătoşi şi aă venită.

Atunce avândă Domnul ună frate la Ţarigradă anume Gavrilă ce era Arhie- 
reă la Salonică, i-aă scrisă Domnul ca să facă paretisă eparhiei şi să vie la 
Moldova, ca să’lă facă Mitropolită Moldovei; şi îndată aă găsită pe altul, şl 
aă făcută paretisă, luândă şi 30 de pungi de bani gata, şi s’aă gătită şi aă 
părcesă la Moldova; care viindă aă trămisă Domnul cu mare cinste înainte.
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aducându’ltl cu cinste în curte, împreunându’liî ca pre unii Mitropolitii şi frate 
de Domnu, mergendu tote rudeniile, şi tote surorile, şi cumnaţii de se împreu
nai cu sfânţiea sa; aşijderea şi boierii de locu, făcendu’I pe ani şi lefă, mân- 
cându nelipsiţi cu Domnul şi cu rudele.

£ră cândi ai foşti la veleti 17.59, ai luaţi mucarelul îmbrăcândi căf- 
tani Capi-kehalelele; atunce s’ai orânduiţi Banul Enaki de ai veniţi cu 
caftanul la Moldova, care aglungendi la Moldova i-ai eşiti Domnul cu mare 
alaii la Galata; intrândi la Iaşi în curtea Domnâscă, ai cetiti fermanul, îm- 
b răcan du pe Divani-Efendi cu căftani şi pe Banul Enache cu blană de samuri, 
aşijdere şi pe boieri îmbrăcându’I cu feregele, mergendi toţi de ai sărutaţi 
mâna şi pola Domnului; asemine şi glupânesele la Domna, petreceudi cu mare 
bucurie şi veselie, aleşi Beizedelele, că ori-ce nuntă sei zăefeti se făcea, tre
buia si mirgă. Eră cândi au foşti aii doilea ani a domniei sile, avândi 
mare trebuinţă de bani ca si dee la Portă pentru domnie, fiindi-că din ţeră 
eşiai bani cu grei, şi încă nu puteai cuprinde cu banii ce eşiai nevoile ţi- 
rel, şi datoriea se înglotia, se mira de ce se va apuca. Atuncea iră ai găsiţi 
cu cale ca si supere pe părintele Mitropolitul ca doră va deslega văcăritul, 
aritându’î multe nevoi a ţirel, că n’are cu ce le redica fiindi nevoi multe, şi 
banii eşiai cu grei. Ci vi^indi că se apără tare Mitropolitul, ai începnti 
Domniea a’I căuta cu faţă posomorită, peni ai cunoscuţi, începindi a veni 
rară la curte, pini şi în lăuntru la Domni a’li chiăma, dându’I a cunosce că 
suntu mânioşi pe eli.

La aii treilea ani a Domniei sile, în Ţarigradi s’ai sfătuiţi toti nimul 
Drăcescilori (Sugescii) ca si intre în slujba acestui Domni, şi scriindi la 
Domni ca si’i priimiscă, i-ai priimiti, căci n’avea nici omeni de tribă la 
Portă, şi îndată s’ai aritatu la Portă Capi-kehalele, rimâindi duol Capi-ke- 
halele, iră cel-alţl ai veniţi toţi în Moldova. Atunce fiindi că se apropiese 
înnuoirea domniei, ai începuti Capi-kehaîelele a âmbla peste toti locul, supă- 
rândi pentru mucareli; care era cu mare frică, căci Ragubi-Paşa Vizirul nu 
priimea pre alţii si âmble ca si’I vie, răgele. Ce timplendu-se o răgea de la 
o Sultană, ai cunoscuţi că Capi-hehalelele ai aglunsi, şi le-ai daţi mucareli 
care ’li-ai trămisi la Moldova cu fratele lori celi mal mare Enaki. Eră Ra* 
gub Paşa căuta vreme ca si le vie de baci, si se înveţe a mal pune altă 
dată bavali în spinarea Vizirului. Acum ce si glicemi ? pe semne picatele tragi 
pe omu! Etă atunce dintr’atâte sate ai alesă Sultani-Kehaesi a acestil Sul
tane ca si’I lucreze doui corăbii, la satul Terapia unde aveai Drăcescil doui 
case minunate alăture saraluri, una a lui Alecsandru şi alta a fraţilori celori 
mal mici, şi a mumă-sel. Şi lucrându-se corăbiile alăturea cu casa lui Alecsan- 
dru Dracu pe o virane ce era acolo alăture, oronduise şi uni ciohodari. Turci 
teniri, bumbaşiri asupra lucrătorilori, care şe^jindi acolo multă vreme, ai 
începuti a face cunoscinţă cu omenii Dracului, la cea mal de pe urmă şi cu 
robele, făcindu’şi pe ferestri feli de feli de semne unul altuia, şi stipânil lori 
nu sciai nimică de aceste. Eră într’o ţii viindi giupănisa lui Alecsandru pe 
taină în acea odae, neviţlindu’o robele cele ce glumîai cu clohodarul, ai stă
tută de le-ai priviţi tote. Atunce neputândi răbda o faptă ca acdsta, au puşi
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de le-au bătutu prea rău; ţ;liceau unii că, treî (Jile le-aii foştii ţinuţii închise 
Intr’o cămară, şi legate le totu bătea. Care ne mal putendu răbda, într’o nopte 
cândă dormlau cu toţii, la me^ul nopţii, au daţii focă casei şi apucându’şl r6- 
bele straele să fugă, aii găsitii porţile încuiate. Atuncea s’au ivita focul de ’l-au 
simţită tota satul, şi strigânda tota norodul, s’ad deşteptată văţjienda focul în 
spatele lora; şi mergăndu la uşă aa găsită robele cu straele ce aveaa a mână, 
silinda să descuie uşa să fugă. Atuncea le-au prinsa, descuinda şi uşa doiu vora 
scote ceva din casă; dără nimică n’ad putută scote. Şi au arsu acele două case 
până în pămănta, ar^enda şi acele două corăbii, ar^endu-le multă avere şi strae, 
şi cărţi, şi tota ce aa avuta; scăpânda numai cu sufletul. Care văţlenda una ca 
acăsta, aa adusa una ovreia isirgia de cari vănda robe, şi le-aa data să le 
vân^ă. Şi luându-le ovreiul le-au dusu la casa Iul, şi le ţinea acolo căutânda locă 
să le vân(^ă; atuncea aa găsită pe unul la Galata în mahalaoa Turcăscă, ca 
să le cumpere; ci ^icenda ovreiului ca să le ducă să le veţjă, şi ducendu-le 
acolo, le-âa lăsata două-trel (^ile. Şi lipsinda cela cu casa, d’inaintea casil lui 
era casa turcăscă a unui Voevoda, la care făcenda cunoscinţă cu turcolcele, 
aa începută a le întreba «de unde sunta, şi ce caută aice, şi cine le-aa adusa ?» 
Eră ele fiinda scârbite, căci scosese să le vândă după atâţea ani ce slujise, 
aa inceputa a se jelui ţjicenda că: «suntu fete de turca, şi le-aa cumpărata Dra
cul, şi după ce ’l-ama slujita atâţfea ani, acum ne scote să ne vânţlă!» arătânda 
că le-aa adusa una ovrea de la Galata. Si muierile au spusa aceste lui Voe
voda, şi îndată aa trămisa şi le-aa luata de acolo, ducendu-le în casa Iul, a- 
pucânda pe cela cu casa ca să dea pe ovrea; ără ovreul s’aa ascunsu. Voe
voda striga făcânda atâta gâlcăvă pentru ca să apuce ceva; eră ovreul ah 
mersa pe ascunsu la Alecsandru Dracul, şi i-au spusa totă pricina cum aa 
cursa, cerându’l cincl-şăse sute de lei ca să’l dea să mergă să astupe acea 
gaură, (^icându’I: «să nu ne aducă vr’o belea, căci ^ca că sunta turcolce, şi 
ără se vora turci.» Atuncea Alecsandru ah răspunsa că nu va da nici una bana, 
şi «de ^ica că se vora turci, să se turcăscă, ără banii lui nu se vora turci.» A- 
tunce ovreul s’au ascunsa; ără Voevoda acela văţ^enda că nu se arătă ni- 
mene, aa scrisa una arza despre partea robelora către Devleta, jeluindu-se 
de tote câte s’au (jisa mal susa, scriinda şi eia acăstă pricină la una Icirlia 
mare ce era Arcalia, dându’I scire pentru robe cum că le ţinea la elu, şi ce 
să facă cu ele, arătânda şi câte ţlicfl robele, şi asceptânda răspunsu. Atunce 
acela aa mersa la împăratul Sultana Mustafa, şi i-aa data arzul de ’l-aa ce
tită ; (Jica să fi fosta sălihtarul impărătesca acelu de ’l-aa data; şi cum ’l-aa ce
tită aa poruncită ca să aducă robele, ără pe de altă parte au trămisa arzul 
la Vizirul Ragub-Paşa, numai de câtu să prinţjlă pe Alecsandru, şi îndată 
’l-aa prinsa şi ’l-aa pusa la încbisore la Murzur-Aga. Pe robe încă, dăcă le-aa 
adusu şi le-aa întrebata, una au ^isu că aa fosta turcolcă şi ără vrea să fie; 
ără cee-laltă aa spusa drepta că nici aa fosta turcoică, nici să va turci. A- 
tunce le-aa data în săma unul Imama; ără Alecsandru aa pusa în tăte părţile 
de se ruga, alesa la Vizirul, căţjânda Târzimanul Grigorie Ghica; ără Rigub- 
Paşa le jjicea prea bine că va sta de’l va mântui, ără pe de altă parte îlfl 
pîra la împăratul, avânda pismă pe elfi, pentru mucarelul ce îlfi făcuse prin
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Sultanu-Kehaesi, căruia îl arsese corăbiile la Terapie. Atuncea foră de veste ati 
poroncittî în de sdră şi ’l-au scosu, şi ’l-aii dusu la Fenaru pe Alecsandru Dracu, 
la casa luî, de ’l-au spenţluratu sub sagnişul casei lui. Atuncea striga rugându-se 
sS’I ardte copiii; şi aşa deschi^Sndu toţi ai casei de o dată canaturile feres- 
trelorii, au începută a răcni cu toţii, cerendu’şi iertăciune de la toţi; şi în
dată ’l-au spenţluratu, pe care Dumneţleu să’lu erte. Era omu de trebă şi învă
ţată, şi agiunsă de minte, care stândă trei ^ile în vederea norodului^ aă tre
cută şi Sultană Mustafa împăratul tiptilă, şi văţjendu’lă, batea cu degetul ţ^icen- 
du’i duşmană, dândă şi bacşişu la Enicerii carii îlu păzlaă. Eră de casa lui seă 
de averea lui nu s’aă atinsă nimene. Eră peste trei ţ^ile luându’şi gelatul a- 
vaetul lui după obiceiă, aă dată trupul de ’l-aă îngropată la Hasikioi, pre care 
Duraneţleă să’lă pomenescă întru Imperăţiea sa. Eră robele una s’aă turcită 
şi aă dat’o după ună turcă, eră cea-laltă n’au vrută să se turcăscă, şi aă 
sloboţlit’o de s’aă dusă. Măcară că robele n’ară fi isprăvită nimica, pricina aă 
fostă totă Vizirul, căci căuta de multă să’i găsescă o pricină, care nu puţină 
frică intrase în boieri, atuncea la Avgustă cândă s’aă templată acăsta. Eră Ni- 
colai Dracul fratele mortului, trecendă câtă-va vreme la mijlocă, ’şi-aiî cerută 
voie să’lă lase să vie la Moldova, lăsândă pe Manolaki Sărdarul şi pe Antiohi 
Genetul, Capi-kehalele, isprăvindă de la Portă ca să dee Domnul celă bătrână 
Domniea fiiulul săă lui Grigoraki Beizade celă mai mare.

Eră cândă aă fostă despre tomna, au sosită şi căftanul Domnului cu Ena- 
kaki Suţul, după cum s’au pomenită mai înainte, eşindă Domnul înainte cu 
mare alaiă înaintea căftanului. Care viindă în curtea Domnescă, aă îmbrăcată 
Domnul căftanul, îmbrăcândă şi pe Divană-Efendi şi pe Suţul cu blane de sa- 
mură, şi pe toţi boierii cu feregele şi cu caftane după obiceiă, mergendă toţi 
de aă urată pe Domnă, ţlicăndu’i să’i fie într’ună ceasu bună. Eră a doua şli 
au începută a face boerii, făcendă pe Alecsandru fiul Agăi Enaki vel Postel- 
nicu, şi pe Enakaki Suţul vel Hatmană, şi pe M'halaki Suţul vel Căminară, şi pe 
Manolaki Vornicul Logofătă, şi pe Enakaki Constandaki vel Vornică, şi pe al
ţii, fiesce-care după oronduăla lui. Atuncea socotiră ce să facă ca doră voru 
găsi ună modosuTca să potă scote bani din ţeră; socotindu doră să se apuce 
eră de Mitropolitul căci totă se afla în urgiselă, după cum s’aă ţlisă mai îna
poi, apucendu’lă boierii Greci cu felă de felă de cuvinte. Deră în zadară se os- 
teneaă, că nemică nu isprăveaă. Atunce aă socotită ca să’lă facă să facă paretisă 
Mitropoliea, şi să facă pre fratele Domnului, şi elă atunce va deslega văcări- 
tul. Socotindă pe cine să pue la mijlocă să isprăvescă acestă slujbă, aă gă
sită cu cale ca să pue pe Vasile Ganea; şi aşa învăţându’lă, s’aă apucată de a- 
cestă trebă, adeverindu’i că de va isprăvi, multă căutare şi cinste va avea 
de la Domnul. Şi apucându’lă Ganea pe Mitropolitul lacovă de ţji de nopte, 
nelăsându’lă în pace, îndemnându’lă ca să facă paretisă, care nu’i da răsu
flare, arătându’i câte nici pin cugetă nu’l trecea, îndemnându’lă să iea câte-va 
pungi pentru paretisă peşină ; şi după aceea şi Domnul şi boierii îlă voră cău
ta cu rădicăturl, cu scutiri şi alte mili, petrecendu’şi vieţa cu linisce, păzin- 
flu’şl biserica, ueavendă cu nime- a împărţi nimică, şi’lă voră avea toţi în cinste 
şi evlavie ca pe ună Mitropolită vechiă şi bătrână ce aă fostă acestui pă-
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mfinttl a Moldovei. Aceste şi altele ca aceste auţjindâ Mitropotitul lacovti, aii 
priimită, şi dându’l banii paretisel, după cum ^icu, trel-^lecî pungi de bani, f/tcen- 
du’l şi tote cum s’aiz adeveritti; şi aşa fâcendti paretisti, ’şl-aii- luatu ^ua bună 
de la Domnu, şi de la toţi boierii Măriei Sele, şi de la toţi boierii pămân
teni, cerându’şl Iertăciune de la toţi, rugându-se ca să nu’lu uite, ţ^căndu-le: 
«ătă că m’amu lepădată şi de Mitropolie, şi de cinste, şi de tdte ale acestei 
lumi, numai focul jurământului să nu’lu Iau în capu şi în sufletu; şi socotiţi 
că suntemu toţi musafiri acestei lumi, şi în cea lume avemu a trăi şi a răs
punde la tote faptele nostre, şi fiţi sănătoşi.» ţ)icu că mulţi din boieri şi din 
giupânese ail fostă plângendă, şi îndată aă purcesă la mănăstirea Putna, de 
s’aă asceptată acolo. £ră Domnul aă adusă la curte pre fratele Măriei Sele, 
Gavrilă Tesalonicul, înaintea Măriei Sele, îmbrăcată cu mantie, stândă şi toţi 
boierii de faţă : «fită că mila lui Dumneţleă aă vrută să ne împreunămă în pămân
tul Patridei nostre, învrednicindu-ne Dumne^eă amândoi fraţii să fimu capi a- 
cestel ţări, unul asupra tagmei Preoţiei şi altul asupra Raielii împărăţiei. Ce 
de vreme că aă vrută Dumneţjeă, etă şi noi te-amă alesă şi te-amu făcutQ 
Mitropolită acestei ţări a Moldovei, şi’ţi dămă şi acestă sămnu a păstoriei a 
sfânteloră biserici şi a totă clirosul Preoţiei.» Şi îndată luându Domnul pa- 
teriţa, i-aă dat-o în mână, plecându-se de i-aă sărutată mâna. Atuncea s’au 
trasă puţină înapoi Mitropolitul, şi aă începută ântâiă a mulţămi Iul Dum- 
ne^eă, stândă în piciore cu cârja a mână; alu doilea aă făcută o oraţie forte 
frumosă Demnului, rugându pe milostivul Dumneţleă ca să’lă trălăscă întru 
mulţi ani buni şi fericiţi în luminată scaunul Măriei Săle. Şi şe^ândă giosă, 
aă mersă ântâiă Episcopii de i-aă sărutată mâna, apoi şi boierii cel mari cari 
s’aă fostă tâmplată acolo. Apoi i-au adusă cafe, dulceţl, şerbetă şi fumătdre; 
şi ărăşl sculându-se aă mulţămită Domnului, şi aă purcesă mergândă în bi
serica cea mare Domnescă, scoţindu’I Evangheliea înainte după obiceiă, cân- 
tândă acsionă, pomenindu’lă. S’aă suită şi în strană, mergândă Preoţii curţii de 
s’aă închinată. Şi de acolo ’l-aă pusă în caretă Domnăscă cu şăse cal şi cu 
clohodarl şi boieranaşî, şi mare alaiă de slujitori şi de preoţi, şi aă mersă la 
Mitropolie. Atuncea aă cbîămată Domnul pe Vasilie Ganea ca să’lă cinstescă 
cu boierie pentru slujba ce i-aă făcută; întrebându’lă ce poftesce, elă aă răs
punsă că «elă este omă bătrână şi nu i se cade; ără mila ce este să o facă 
cu elă, să o facă cu fiiul săă Ştefană că’l tânără.» Atunce aă adusă pe fiiul său, 
şi ’l-aă îmbrăcată cu căftană dându’î pală de Comisiea cea mare, rămâindu 
cu acea milă.

Intr’acăstă vreme aă căsătorită Domnul şi pre fiica Măriei Sele cea văduvă 
mal mare, ce o ţinuse fiiul dumisele Arăpaki şi aă murită, dându’o după Su- 
ţul Mibălaki fratele celă mal mică a Draciloră, cununându’I Măriea Sa, fă- 
cândă şi masă boleriloră de s’aă veselită.

Aice ărăşl vomă să ţlicemă pentru văcărită: Văijându boeril Greci că Mi
tropolitul este a loră, ără s’aă apucată ţjicândă «să ne strîngemă cu toţii la 
Mitropolie, chiămândă şi pe pământeni, şi să vorovimă, arătându-le şi cărţile 
care amă scosă de la Patriarhie, ţjicându-le: «de vreme ce dă voie biserica 
«cea mare cu totă soborul, se pote ca să’lă deslegămă.» Atuncea aă ţlisu: «forte
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bine!» Şi aşa spuindu Domnului, aii porniţii ca să se strîngă toţi Vlădicii, Egu
menii, boierii, de la mare pene la micu, la Mitropolie, mergendu şi Miniştrii 
Domnului cu toţii acolo. Au începutu ânteiă a arăta greutăţile şi chleltuelele 
Forţei şi a sărbaturiloru, că n’aii cu ce le rădica, şi se află în mare datorie ' 
la care trebue să se găsescă unii chipii să se pue la o cale, arătându că alţi 
Domni aii foştii luându câte două văcăriturl pe anii, şi ără nu puteau să lăsă 
de sub datorie, fiindii că cuprindea atâtea pungi de bani. Dără noi cu ce vomii 
să urnimu nevoile acestei ţări? Eră Măriea Sa Vodă văţlăndu atâtea datorii, au 
scrisă la Ţari gradă la Patriarhul, şi au cerută voie şi blagoslovenie de la totă 
soborul ca să deslege văcăritul, şi aă dată voie pin cărţi Mitropolitului ca 
să’lu deslege. Scoţendă şi cărţile iscălite de toţi Patriarhii şi Arhiereii, de 
le-aă arătată tuturora boieriloră în videlă. Atuncea multă vreme aă tăcută 
boierii de n’aă răspunsă nimică; apoi aă răspunsă : «Noi la acăsta nu ne a- 
raestecămu, nici putemă să o facemu, nici este cu putinţă a întră într’ună 
blăstemă ca acesta; ără câtă pentru trebuinţele ţărel, avemă datorie să găsimă 
chipu ca să lăsă acel bani ce ieşiaă din văcărită.» Şi aşa rămăindă boierii a- 
colo, multe cesurl vorovindă el în de el, aă găsită cu cale ca să scotă o slujbă 
pe casă de trei mâni, adecă unu-spre-^ece lei, şi cinci i pol lei, şi trei lei. 
Insă pe ogiagurl, şi să se număscă ajutorinţă, şi să lăsă în ană o dată, şi să 
ajute cu toţii să nu fie nimine scutită la acestă slujbă, făcendă şi tahmenă, 
că pote ca să cuprindă mare somă de bani. Atuncea făcendu-se acăstă hotă- 
rii'e cu totă de-adinsul, aă mersă la curtea gospodă şi s’aă' împreunată cu 
toţi Miniştrii, arătându-le ce chipă aă găsită şi câţi bani p6te să cuprindă. 
Atunce au mersă şi aă arătată Domnului tote acele ce aă socotită, ţjicendu’l 
că văcăritul pote să dea mare tulburare în ţeră, eră acestă slujbă nu va cădă 
cu greă ţărel, şi voru agiuta şi mănăstirile şi fiesce care. La care priimindă 
şi Domnul, aă pusă de aă scrisă cărţi pe la tote ţinuturile, arătândă şi pen
tru văcărită că ’l-aă iertată şi Măriea Sa; ără fiindă că suntă multe dări a 
Porţii, şi nu potă cu alte feliuri a le cuprinde, aă socotită, cu totă sfatul Mă
riei Sele, şi aă scosă acăstă slujbă a ajutorinţei ca să ajutoreze cu toţii; şi 
etă că trămite Mâriea Sa şi boieri cu slujba pe la tote ţinuturile; cai’e slujbă 
mal pe urmă le-aă eşită mai bine de câtă văcăritul, că cuprindea două săml 
a văcăritulul, şi încă n’ajungea, că o scotea o dată Ierna şi apoi şi văra; şi 
celelalte slujbe deosăbită.

lîi'ă 'mergendă Neculaki, aă socotită ca se căsătorăscă pe Beizade celă mare ; 
după|^cum s’aă fjisă mai înapoi, au găsită pe fiicalui Beizade Alecsandru Mavi'o- 
cordatu, şi aă aşeţjată vorba cu părinţii el luândă-o cu totă zestrea ei şi cu bla- 
goslovenia părinţiloră ei şi a fraţiloră el; şi aşa aă adus’o la. Moldova, şi a- 
giucgendu Neculaki Postelnicul la Iaşi, cu mare cinste’l-aă priimită ca pe ună 
Baş-Capi-kehală ce era, luândă tote trebile Domnului pe mâna Iul, păzindă ca 
mai de grabă de aă însurată pe Beizede Grigorie dându’l pe- cucona Ileana. 
Şi aşa făcendă nuntă cu totă boierimea, cununându’i părintele Mitropolitul, 
făcăndă mare veselie între totă norodul, mai pe urmă vorovindă cu Domnul 
celu bătrână, spuindu’l că aă luată voie de la Portă ca să dee Domniea fiu-săă, 
de vreme că este Măriea Sa aglunsă de versta bătreneţiloru, la care i-aă



părută bine, şi au mulţămitu că ’l-au învrednicită Dumnezeu de ’şî au vC(Jutu 
copiii în cinste.

CAP. XII.
Domniea luî Ion Calimahu Vodă.

După ce ad venita fermand de la Portă ca să fie Domnd Moldovei Grigorie 
Calimahfi în locul tătâne-sSd luî Ion Vodă, fiindd că tătâne-sSd era trecută cu 
vîrsta bStrâneţilora, ad fostd socotita Porta ca să’ld lase ca pe und betrânu 
să se odihnăscă. Atuncea Ion Vodă chiămândd pe toţi boierii la curte, şi pe 
Divand-Efendi, şi pe toţi Vlădicii, şi pe Mitropolitul, stringendu’î pe toţi în Spă
tărie, ad adusd Domnul pe Belzedăoa Măriei Săle Grigoraki, şi după cum 
sta bătrânul în scaund, ad pusd pe Divand-Evendi de ’l-ad îmbrăcata cu căf- 
tand, şi apoi s’ad sculată bătrânul în piciore, ^licendu’l: «Etă fătul meu, Dum- 
neţled ad vrutd ca să fid ed stăpând acestui locd penă astă(^î; eră acum au 
miluita pre tine cu stăpânirea acestui locd. Şi ed de astăţ;li înainte numai suntu 
Domnd, ce pre tine te-ad alesd Impărăţiea ca să fii Domnd şi purtătoru de 
grijă acestui pământd. Şi etă şi ed cu cea părintăscă blagoslovenie te blago- 
slovescd şi te întemeiezu, puindu-te în celd înaltd scaund a acestei ţări.» Şi 
luându’ld de mână ’l-ad pusd în scaund la 1761.

Deci părintele Măriei Săle ’şi-ad luatd ţjioa bună de la toţi boierii şi s’aă 
dusd în lăuntru; şi cum ad şeţjutd în scaund nuoul Domnd, ad începută a da 
din tunuri, şi a Şice meterhaneoa •; şi îndată părintele Mitropolitul i-aă făcută 
o engomie, după cum se cade unul Domnd nuod, îmbrăcândă pre Divană-E- 
fendi cu blană de samurd, mergendd şi toţi boierii de s’ad închinată ca la unu 
stăpână a lord. Şi de acole ad mersă în Biserica cea mare de i-ad cetită 
Mitropolitul molitfa de Domnie, cântândd şi Polihronion, mergendd Domnul 
de s’ad închinată pe la Icone, mulţămindd lui Dumneţjed că ’l-ad învrednicită 
de ad aglunsd la acăstă stare a Domniei; mai pre urmă ad sărutată mâna 
Mitropolitului. Şi de acole au mersă în Spătăriea cea mare cu toţi boierii, 
şeţlendd cu părintele Mitropolitul şi cu toţi Arhiereii, scoţendd cofeturi, vutcă 
şi cafă. De acole ad adusd căftane, şi ad îmbrăcată pe toţi boierii cu căftane, 
îndoindu-le tuturord boieriile, Şicendu-le; «după cum aţi slujită părintelui med, 
aşa să’ml slujiţi şi mie." In lăuntru la Domna, erăşi ad făcută Domna Raliţa 
asemenea; luândd pe noră-sa Domna Ileana, ad pus’o în scaund şi ad urat-o după 
cum s’ad căţlutd unei Domne mal mari, ijicendu în auţjul tuturord glupăne- 
selord: «De astăzi înainte acăsta vă este Domnă», facendu’l şi alte ţereraonil, 
mergăudd tote glupănesele de i-ad sărutată mâna, ţjicendu’l să’I fie într’ună 
ceasd bună, să trălescă până la adânci bătrâneţe în luminata scaunul Măriei Săle.

Atunci domnia Domnul cu pace şi lua mulţime de bani din ţără, avăndă 
şi Miniştrii Măriei Sele multă medeand, făcăndd ce le era voia, căci Măria Sa 
nu pre scia rondul ca să cârmuească; şi de aceea stăruia totd norodul la 
boierii Greci, alesd la Postelnicul Alecu. Eră Domnul celd bătrână s’ad gătită
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cu totă casa Măriei Sele, de tote cele trebuitore eră de nuntă, ş’au trămisu 
în ţ.era Romândscă la Constantină Vodă Mavrocordatu, căci elu era Domnii, 
de au adusti pe Beizeddoa Măriei Sele celii mai micii, pe Alecsandru, de ’l-aii 
făcuţii ginere cu fiica Măriei Sele Domniţa Maridra, făcendii nuntă Domnescă, 
puindii pe Grigorie Vodă cu Domna Ileana de i-aii cununată.

Isprăvindă Măriea Sa Ion Vodă tote acestea, aă purcesă la Ţarigradă cu 
Domna Măriei Sele, scoţendu’i cu mare alaiă din Iaşi, petrecendu’lă toţi boierii 
şi ginerele şi Beizedeoa Măriei Sele celă mai mică.

In Domniea bătrânului, fiindă ună fecîoră de boieră mare a nume Ilie Canta, 
camă nebună şi semeţă, fecioră lui Toderaşcu din Români, vSră primare cu 
loniţă şi lordaki Delenul, şeţ1lStoră la ţinutul Nemţului, o slugă a lui vrendă 
să se însore după obiceiu, ’şi-aă cerută voie de la stăpâne-său acesta Ilie, şi 
i-aă dată voie. Eră cândă aă fostă în săra care s’aă cununată, şi era gata 
ca să şădă la mesă cu nuntaşii lui, ătă aă trămisă ună fecioră stăpâne-săă 
Ilie de chiamă pe mire să mărgă la elă; mirele aă ţ;lisă să’lă ierte că nu 
pote să mărgă, fiindă gata să şădă la masă, rugându-se să nu’lă supere; 
la care mergendă trămisul, i-aă spusă pricina că nu pote veni; ără aă tră
misă şi de ală doilea, şi ără n’aă venită; trămiţendă şi de ală treilea, i-aă căutată 
săracul a merge. Cum aă mersă, aă început a’lă sudui şi a’i (^ice «de ce nu vrea 
să vie cândă îlă chiamă elă?» începând a’lă bate. Atunce se (Jice că i-ară fi răspuns 
săracul ceva. Elă îndată scoţendă cuţitul, ’l-aă lovită sub ţîţă, şi răcnindă o dată, 
au căţjută mortă; care văţjendă Ilie că ’l-aă omorită, şi fiindă nopte, ’l-aă ascunsă; 
dără nuntaşii şi părinţii mirelui vă^endă că nu mai vine, aă mersă să vădă ce face, 
şi mergândă ’l-aă întrebată pre Ilie; elă au şlisu că nu’i multă vreme de cândă s’aă 
dusă; ci întorcendu-se el a casă să-lă vedă, ătă aă fugită şi Ilie. Negăsindu’lă pă
rinţii, eră s’aă întorsă la Ilie; atunce n’aă găsită nici pe elă; şi văicărindu-se cău- 
tândă în tote părţile, aă dată peste mortă; carii strigândă aă sărită totă satul şi aă 
mersă de ’l-aă văzută, şi îndată s’aă stricată nunta, rămâindă biata miresă cu 
lacrimile pe obrază. Atuncea aă dată scire Ispravnicului de ţinută, şi încăle- 
cândă au venită să vedă pre mortă; care veşlendu’lă toţi aă cunoscută că ’l-aă 
lovită cu cuţitu* găsindu-se şi de al casei de aă mărturisită. îndată Isprav
nicul aă scrisă la Domnul totă pricina cum s’aă întâmplată, trămiţândă şi pe 
părinţii ucisului la Iaşi; de, cai’e auşlindă Domnul, îndată aă scrisă la Isprav- 
uicu se prindă pre Ilie şi în fere să’lă trămită la Divană, scriindă şi pe la alte 
ţinuturi să facă cercătură. Şi găsindu’lă Ispravnicul ascunsă la o rudă a lui, 
’l-aă pusă în fere şi ’l-aă trămisă la Iaşi; care agiungândă la rude n’aă vrută 
nime să se amestice. Şi scoţându’lă la Divană, aă mărturisită dreptă că elă ’l-aă 
ucisă. Atunce ’l-aă mustrată Domnul şi toţi boierii, şi tote rudele lui; şi după 
acesta ’l-aă trămisă la închisore la părcane; care peste câte-va ţjile, făcândă 
jalobă părinţii mortului, ără ’l-aă scosă la Divană la boieri, pre care ’l-aă 
rânduită boierii cu pravila ca să iea morte pentru morte, puindu’lă eră la în
chisore. Agiungândă şi rudele lui la Domnă, ca să’lă pedepsescă cu închisore, 
eră vieţa să’i dăruăscă; şi aă trămisă şi pe rudele mortului de s’aă dusă ără 
la casa loră; ţlică că le-aă d:itu câte ore ce. Şi aşa pe Ilie cândă şi cândă 
îlă scotea la Divană, care şe^ândă câte-va luni la închispre, ş’au întâmplată
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de s’att făcuţii Beizadd Demnă, şi sciindu’lă că’l la închisore, aă poroncitu de 
’l-aă scosu la Divanu; dră hotărîndu’lu boierii de morte cu anafora, ca pe unii 
ucigaşă de omeni, ’l-aă pusă eră la închisore. £ră cândă aă fostă într’o di‘ 
min4ţă, fără de veste aă poroncitu Domnul de ’l-au scosă de la închisore, 
’l-aă scosă la porta cea mare, şi ’l-au tăiată, stându’I trupul penă în nopte 
acolo. Forte rău au părută rudeloră, dără ce să facă ? şi puindă rudele de 
’l-aă rădicată, ’l-aă îngropată ca pe o rudă a loră; şi în puţine ţlile le-aă 
trecută mîhniciunea, mântuindu-se şi el de unu nebună; căci totu-d’auna se 
necinsteaă şi el cu faptele Iul cele scârnave, cari nu lipslaă nicl-o-dată de la elă.

Aice ne vine rondul să arătămă ce s’aă mal întemplată- într’acestă Domnie. 
In Domniea Iul Constantină Racoviţă, se afla pre lungă elă ună frâncă anume 
Linţul, care intrase în rondul boleriloră, căci îlă făcuse Sulgeră mare, şi Va- 
meşă mare, şi vechilă cămărăşiel cel mari la Bucurescl. Dără pe lungă aceste 
•âmbla şi cu neguţătorii, cu căra şi cu altele, fiindă că avea şi trei fraţi mal 
mici de’l amesteca în neguţătorii. Şi cândă au venită maziliea Iul Constantină 
Vodă, avăndă multă cără nevendută, aă vendut’o unul neguţitoră din Iaşi, puindă 
o mare vadă la mijlocă peste ună ană, şi elă s’au dusă cu Constantină Vodă 
la Ţarigradu , lăsându duol fraţi a Iul în Iaşi ca să şădă şi p’incetă să lea 
bani, şi ori poliţă se’I tragă la Ţarigradă, ori altă neguţitorie să’i facă. Şi 
mergendă Scarlată Vodă la Moldova, aă găsită pe aceşti duol fraţi a Linţu- 
lul în Iaşi, şi înţelegendă cine suntă şi unde este fratele loră, s’aă temută 
de vr’o înşelăciune, şi au poroncită de i-au gonită în ţăra Leşăscă; şi şeţjăndă 
acolo penă cândă aă venită vadăoa baniloră, atuncea aă trămisă pe ună ci- 
racă a loră ca să le lea banii cu scrisore; şi ară fi scosă o somă de bani, 
şi i-aă mâncata acelă trămisă, şi pe urmă l’ară fi trasă la judecată în ţăra 
Leşăscă; şi acolo aă tăgăduită banii, rămâindă buni mâncaţi că se ajunsese 
cu judecătorii cei de locu. Care văţlendă şi el una ca acăsta, nu sciaă de ce 
să voră apuca; atuncea aă începută a scrie la fratele loră la Ţarigradu de 
tote câte li s’aă tămplată, trămiţendă scrisore cu posta la Viena, şi de acolo 
la Ţarigradu. Şi aşa luândă Linţul sciinţă de tote câte s’au scrisă, le-au fă
cută sciinţă învăţându’i cum voră urma; şi aşa scriea unul la altul tocă cu 
posta, făcendă luni la mijlocă, pănă lua unul de la altul scrisorea. Care In- 
tr’atâta îndelungare s’aă fostă mazilită şi Scarlată.Vodă; şi sosindă şi vadăoa 
baniloră, s’au sculată şi el din ţăra Leşăscă, şi aă venită la Iaşi; şi şeţjenclă 
câtă-va vreme în Iaşi tocma pe cândă era şi Neculai Suţu Postelnicul acolo, 
ătă s’aă tămplată de le-aă venită şi acestora cărţi cu posta în ţăra Leşăscă, 
care sciindu’I de acolo că suntă duşi la Iaşi, s’aă trămisă şi cărţile loră cu 
posta Domnăscă la starostele de Cernăuţi, la Enakaki Milu, frâncă şi acesta, 
însurată în Iaşi, şi elă să le trămită la Iaşi. Care văţlendă plicul deosebită la 
acestil, cine scie ce aă socotită, şi îndată aă pusă de aă scrisă la Neculaki, 
arătândă că «aă venită cu mare grabă aceste cărţi, şi suntă a cutănila, şi 
ce sciă ce scrie, şi ătă că le trămită dumităle.» Nekulaki vă^ăndu acea scri
sore, îndată aă deschisă plicul de aă cetită acele cărţi; puindă îndată gândă 
reă ca să facă Iul Constantină Racoviţă din Ţarigradă, aă şi pusă de aă sur- 
gunită pe acel doijl fraţi a Linţulul din Iaşi la ţăra Leşăscă, şi fiindă că se
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gătea şi Neculaki ca să mergă la Ţarigradu căci se apropia primăvăra, vedeţi 
ce aii făcută elu aice. Uitase că cu şese luni mal nainte spănijurase pre fra- 
te-săă Alecsandru; ţ^icu că aru fi chiămată pe lordaki Veninu, fiindu iscusită 
la condeiă, şi ’l-ară fi întrebată: «Ce felă de slovă avea Constantină Vodă Ea- 
coviţă? poţi să faci slova Iul?» Aă răspunsă că o scie şi pote să o facă. A- 
tuncea ’l-aă pusă de aă scrisă ună pitacă fără de nume îutunecată, scriindă 
într’acesta chipă : «Multă sănătate vă poftescă de la Dumne^eă, etă vremea 
au sosită, şi căutaţi cum mal în grabă să ne răperjiţl duol ceapcânl, (duoî cal 
âmblătorl buni), şi mal pe urmă patru telegari suri; căci acmu este vreme, 
şi suntă forte trebuitdre, cum mal îu grabă, şi fiţi sănătoşi.» Atuncea acestă 
pitacă ’l-aă pusă în senă Neculaki, Invăţândă şi pe ună pisără de aă scrisă 
o carte despre partea Domnului Franţuzescă, la solul Franţuzului, ară- 
tându’i într’acestă chipă : «Noi Domni pămentului acestui, dintru’ncepută 
amă avută cu toţi elciil Franţiel dragoste şi prieteşugă, păzindă unul al
tuia batirul ori la ce s’ară fi întâmplată; acmu vedemu că pi semne aă lip
sită acea dragoste dintre noi, la care eă totă o păzescu; şi fiindă că o pă- 
zescă, îţi facă scire pentru ună Lenţă omă ală curţii dumitele, ce se află pre 
lungă fratele nostru Constantină Vodă Racoviţă; care avăndă duol fraţi a Iul 
aicea în Moldova, nu contenesce a lipsi cu scrisorile la ei ca să îndemne pe 
pământeni să facă totu chipul de amestecături în ţeră, ca să’mi pue capul de 
către Impărăţiea nostră. Care scrisore amă prins’o, şKeramă ca să facă por
nire asupra loră; deră păzindă batirul Celenţiei tăie, amă socotită ca să’ţl 
daă scire, sciindă că nu vei lăsa a mai pune amestecături între Domni.» Şi 
pecetluindu-o de la Domnă, aă strins’o Neculaki, şi peste puţine ^ile aă ple
cată la Ţarigradă. Care sosindă la Ţarigradă şi împreunându-se cu Porta 
într’acea vreme, aă găsită Porta tulburată, ţlicândă Ragub-Paşa că este ună 
Francă, ori Frâncolcă, de merge la o Sultană, şi face răgea pentru ună Patri- 
arhu, şi Sultana supăra pe Vizirul, şi Vizirul âmbla să oblicescă: Francă este 
ori Frâncolcă? Aceste au^ndu-le Neculaki, forte i-aă crescută anima că aă 
găsită vi’eme, şi îndată pune de face pitacă turcescă, făcându’lă după cum i-aă 
fostă voia,- şi ţfămite şi cartea Domnului la Elciă, care cetindu-o, îndată aă 
trămisă de aă adusă pe Linţul la elă, şi i-aă dată cartea de aă cetit-o, por- 
nindu-se Elciul asupra lui, ^icându’i multe cuvinte proste. Atuncea Linţul aă 
^isă către solă : «Trămite de cere scrisorea mea, şi de voiă scrie unele ca 
acestea, să mă pedepsesc! cu ce pedepsă a fi mai mare, ca pre ună vinovată; 
fără de câtă scrie numai pentru negustoriea mea.» Atuncea aă trămisă solul 
la Neculaki ca să se trămită cartea să’lă pedepsescă ; atunce ’l-aă urnită (Ji- 
cândă că nu’l în de-mână, deră va capata-o şi a trămite-o. £ră pe de altă parte 
aă mersă la Vizirul, (Jicândă că acela ce se amestecă în trebile Porţel este 
Frâncă ără nu Frâncolcă, care nu numai aicea se amestecă, ce şi pin ţeră face 
amestecături, pentru boieri, şi scrie la eî, arătândă şi suretul pitacului, spu- 
indă că se află pe lungă Constantină Vodă, şi aceste voră fi cu învă
ţătura Iul, căci nu se astâmpără. Acestea văţlându şi aui)indu Ragub-Paşa, 
îndată aă socotită că acesta este care merge la Sultana şi face răgea 
pentru Patriarhul Calinica; şi îndată chiămă pe Agim-Ali-Aga, căci îlă
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tăcuse Voevodu la Galata, şi’I poroncesce, cum a trece Linţul la Galata 
să’ia prindă şi să’lu trămită. Şi aşa trecendu a doua (Ji, ’lu-au prinşii şi 
’lu-au trămisu puindu’lu îndată la Muzur-Aga în butucu; pe de altă parte Vi
zirul îlu pîresce la împăratul Sultanu Mustafa, arătându câte au vrutu. Atuncea 
au făcuta hotărire pe Linţul să’ia omore şi pe Constantina Vodă să’la facă 
surguna, căci acesta poftia şi Dracul, ca să’l strice numele, că ayea nume mare 
la Turci şi la Portă, şi se temea pentru Domnie. Atuncea Elciul Franţiel, au- 
ţţinda că ’l-aa pusa la închisore, trămitea câte de trei ori pe <Ji de’la cerea 
de la Vizirul; că de aa făcuta ela ceva, să’ia pedepsescă eia. îia tota urnia 
Vizirul din ţii în ţ^i ţlicenda: «că va găsi vreme la împăratul şi’ia va măntui.’> 
Eră cânda aa fosta Vineri Martie în 3, s’aa pogorita la împăratul la Eali-Chi- 
oşca, trămiţenda de au rădicata pe Constantina Vodă şi ’l-aa dusa Chiuntruca, 
şi pe Linţul ’l-aa dusa înaintea împăratului; şi fiinda că avea băratul, ela vă- 
ţlănda pe împăratul, aa scosa băratul, care îndată aa apucata şi ’l-aa datu 
la împăratul. Şi acolo unde îlu cetia, aa făcuta cu mâna, şi ’l-au rădicata, şi 
’l-aa tăiata capul, şeţlendu penă în seră trupul acolo. Eră împăratul după ce 
’l-aa tăiata, s’aa dâsa de acolea; eră Constantina Vodă, şeţlenda câte-va cesurl 
pănă ’l-aa gătita caicul ca să’lu ducă la surgunlîca la Limnu, aa avuta vreme 
de aa vorbita totă povestea cu Ghimbrucciu Isac-Aga, fiindu’i vechia prietină, 
ţlicendu’i că nici unele ca aceste ce aa mestecată la Devleta nu sunta, şi fără 
de pica de vină s’aă omorîta omul. Atuncea ’i-aa ţlisa să nu porte grijă, că 
ela va spune tote Vizirului, şi’la va face să le cunoscă tote; şi adevărată că 
’l-tau făcuta că în patru-ţiecî de ţlile ’l-aa făcuta itlacul. Atuncea aa pusă 
Dracul de 1-aă ţlisa că va da ela chleltuela itlacului, deră n’au priimită Con
stantină Vodă Kacoviţă, ce s’aa îndatorita de pe la străini şi de la omenii lui 
şi aa dată acel bani, opta-ţlecl de pungi, fără de chîeltuăla ce aa făcuta, mer- 
genda şi viiiuia de la surgunlîcă, şi câta aa şeţjutu acolo. La care nu putemă 
arăta câtă hulă aa luatu Suţul de la toţi cei mari, atâta de la Turci câtă şi 
de la Creştini.

Eră cânda aa fosta ala doilea ană a Domniei acestiea, 1763, fiinda că se a- 
propiese înnuoirea Domniiloră, şi ca să nu mai agiungă unde-va să mai supere 
şi pe Ragub Paşa, căci îlă supăra foră de vreme, aşa s’aa tulburata într’o ţii 
şi aa rădicata Capi-kehaielele amăndorora ţărilora la închisore la Banio, însă 
pe Neculahi Suţul şi pe Arapaki Vlasto; pre carii ’l-au ţinuta trei-ţlecl de 
ţlile la închisore, şi atuncea aa chieltuita mulţi bani penă au eşita de acolo.

Constantina Vodă Mavrocordata din ţera Românescă, au gătita pe fiică-sa 
Domniţa şi aa trămiso la Moldova de aa măritate după lordaki feciorul Lu
pului Balşa cela mal mare, că abia răsuflându-se şi elu de multe amestecă
turi ce făcuse o semă de boieri, că fugise prin Ţarigrada şi dedese şi jalobă 
la Portă pentru ela, din care jalobă ’i-aa cursa şi mazilie după cum vomă 
arăta mai giosă. Eră după ce aă scosă pe Capi-kehaiele de la Ccatargă, i-aă 
chlămată Vezirul la Portă şi le-aa dată mucarelul îmbracându’l cu caftane; şi 
îndată aă orânduita şi duol Capigi-başi ca să ducă căftanele Domniloru, însă 
unul la Moldova şi altul la Bucuresci; la caro au stătuta Capi-kehaielele, 
ca să le dee lorfi cele orânduite şi să nu mergă Turcii în ţeră. Dără nu s’aă
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pututu, căci era poronca Porţel ca să mergă; şi încă celui de se oronduise 
în ţera Eomânescă, îî dedese Vizirul şi altă fermanu, foră de scirea nimăruî, 
ca săUa mazilescă şi să facă şi scrisore pentru totă averea lui, căci îlu pîrîse 
Muntenii la împărăţie, cum că au luatu din ţeră, în 11 luni, (Jece-mil de pungi 
de bani, şi cerea acei bani împăratul, fîră Vizirul Ragub-Paşa, pe cându au 
făcută socotălă, că ară fi agiunsu Capigi-Başa la Bucuresci şi ’l-aru fi ma
zilită după poroncă, atunci aă adusă Porta pe Constantină Vodă Racoviţă, 
şi ’l-aă făcută Domnă la Bucuresci, 1763 Martă 9. La care boierii, atâtă Greci 
câtă şi pământeni, aă trasă multe închisori mai peste ună ană, fiindă că lui 
Mavrocordată nu i s’aă găsită nimică; care ’l-au trămisă la surgunie la Limnă, 
firă pe boierii lui, pe Greci, puindu-i în fere, i-aă adusă la Ţarigradă; a nu
me aceştia eraă: Spătarul Alecsandru fiiul Postelnicului Constantinii, Spăta
rul Arapaki Vlasto, Spătarul Ştefană Mişolu, şi Alecsa Aga fratele săă, duoi 
fraţi a lui Mihalaki Mânu, Manolaki şi lordaki, şi Fotaki Doftorul.

firă în Moldova, după ce aă venită caftanul Domnului cu Capigi-Başa,, forte 
s’aă sperietă Grigorie Vodă de mazilie, căci auţlise, cu puţine (Jile mai nainte, 
ce aă păţită Constantină Vodă în ţâra Românăscă. Şi eşindă cu mare alaiă 
Domnul cu totă boierimea, aă intrată în curtea Domnescă, îmbrăcândă pe Dom
nul cu caftană, cetindă şi fermanul. Atunci aă îmbrăcată Domnul pe Capigi- 
Başa cu ferege blănită cu samiiră, şi pe Divană-Efendi, şi pe boieri cu caf
tane, dăruindă pe acelă Capigi-Başă cu multe daruri şi bani, după ce aă vă- 
(^ută că Du’i nimică de rău. Şi peste puţine ^ile, după ce aă întrebată şi pe 
boieri, de suntă mulţămiţl de Domnul loră, erăşi s’aă întorsă înapoi, petreceu- 
du’lă Domnul cu mare cinste şi alte daruri multe.

In Ţarigradă pe acesta vreme s’aă îmbolnălită Ragub-Paşa Vizirul, şi aă 
murită; pentru care tuturoră le păreaă răă, căci era omă cu mare minte şi 
învăţată, avendă şi mare dragoste asupra legel creştinescl; căci stătuse cu 
capul de s’aă făcută multe biserici, altele din nuoă, altele s’aă tocmită, câtă n’aă 
rămasă biserică să nu se tocmescă, atâtă în Ţarigradă câtă şi pe afară la 
sate; mal făcendă şi altă bine creştiniloră, că se sculase Frâncii în (filele lui, 
cu mare chlelţplală şi rugăminte din tote părţile, ca să scotă nămul creşti
niloră de la Ierusalimă, ţjicendă că Sfântul Mormentă a Domnului nostru li- 
susă Hristosă este a loră, dăruindă mulţi bani în tote părţile, lllră Ragub aă 
stătută şi aă îndreptată pre creştini, făcendu-le şi mari sineturi la mână, ne- 
priimindă nici ună .bană de la dânşii, pentru madelele bisericeloră, rămâindă 
şi Frâncii ruşinaţi. Atunci aă făcută Viziră în locul lui pe ună Nesange-Başa, 
care era omă de nimică; şi peste ună ană de ţlile, după ce ’l-aă cunoscută 
împăratul, aă scrisă ca să vie eră Abdula-Paşa să’lă facă Viziră.

In Moldova domnia Domnul cu pace, neavândă nici o supărare; numai ce 
aă trecută Damat-Hamza-Paşa la Hotină, viindă pin Iaşi; cu multă chieltuială 
şi daruri ’l-aă trecută. £ră în Ţarigradă viindă Mustafa-Paşa, cu ală treilea Vi- 
zirlîcă, avea mare cunoscinţă Stavaraki cu elă, încă din cele-alte Vizirlîcuri. 
In ţâra Românăscă pe atuncea s’aă bolnăvită Constantină Vodă Racoviţă Cefiană, 
şi la letă 1764 Ghenirie 27, s’aă săvârşită, îngropându’lă cu mare cinste la 
Mitropolie. Dumne^eă să’lă pomenescă întru împărăţiea sa; care la acea vre-
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me avea Capi-kehald în Ţarigradu pe Stavaraki; şi simţindu mortea Dom ■ 
nuluî efitt, au stătuta prin toţi prietenii la Portă, atâtu prin Mustafa Paşa că’î 
era prietena, câta şi prin Geanîm-Aga şi prin Naccia, omeni împărătesei iu
biţi, câta şi prin Grigorie Ghica, Terzimanul Porţei, silinda prin toţi ca să 
facă pe una frate a mortului, după cum aa isprăvita făcendu-se cu Terzima
nul una, avănda pismă pe Neculai Suţul; aa vorovita amândoi ca Să mazilăscă 
pe Grigori Calimaha din Moldova şi să se facă Terzimajiul; şi sciinda că avea 
impărăţiea la ipolipsă pe lordaki Caragia pentru că era învăţata, căci îla pu
sese de tălmăcice nisce cărţi; care sciinda acestea Stavaraki, aa căţ^uta la Mus- 
tafa-Paşa, şi la acei icirlii Împărătesei, ţ^icându-le, ca să facă pe Ştefana Pa- 
coviţă ia'ţăra Românăscă, şi pe Ghica Terzimanul la Moldova, şi pe Caragia 
Terzimana Porţei, Şi aşa s’aa isprăvita, arătânda că aa rămasa multă datorie 
şi o va plăti frate-săa, şi va chivernisi şi pe omenii mortului, căci aa rămasa 
nechivernisiţi; care şi Impărăţiea şi singura Vizirul şi la mulţi din cei mari, 
le-aa părută răa, atâta pentru Domnul câta şi pentru omenii lui, puinda şi 
tota chipul de silinţă ca să lipsăscă Neculaki din Capi-kehaielîcul Moldovei, 
căci eraa duşmani unul altuia de morte, care s’ah cunoscuta toţi penă în 
sfîrşita.

Domniea acest»! Domua aa fostu şese ani cu a tătâne-săa, şi aşa i-aa ve
nita maziliea de la împărăţie.

CAP. XIII.
Domniea Iul Grigorie Alecsandru Ghica Vodă

După ce aa luata Grigorie Vodă Ghica Domniea Moldovei, leta -1764 Fe- 
vruarie, şi ah îmbrăcata căftana la Portă, îudată aa răpeţlita cu olaca în 
ţără, de aa data scire, oronduinda şi boieri Caimacami; şi Domnul se găti 
de tote câte trebuiab unui Domna. Intr’acele ţjile s’aa făcuta Domna şi Ra- 
coviţă Ştefana fiul lui Mihai Vodă la ţera Românescă, avenda purtătora de 
grijă şi Başa-Capi-kehaiă pe Stavaraki, şi Grigori Vodă îla punea la multe 
trebi, avendu-se prea bine; încă se numia “şi singura Capi-kehale amândurora 
Domnilora. Şi după ce ’şi-aa aşeţjata tote trebile, cându "era să purcedă, ătă 
şi Neculaki aa căţjuta la Porţi mari de s’aa rugata ca să’ia facă Grigori Vodă 
Capi-kehaiă ; la care neputânda într’alta chipa, ’l-aa făcuta Capi-kehaie, care era 
peste voia lui Stavaraki. Şi purcegânda Domuul din Ţarigrada cu mare alaia, 
şi agiungâiida la Galaţi, i-aa ieşita câţi-va boieri înainte, pre carii i-aa priimita 
Domnul cu cinste, şi pre carii întrebându’i Domnul de pământa şi de cei-alţl 
boieri, atunci aa răspunsa că «toţi i se închină cu sănătate, şi forte s’aa bu
curată de Domniea Măriei Tăie; numai pe de altă parte toţi s’aa întristata, 
auţlinda că Măriea Sa ard fi luata pe Stavaraki pe lungă Măriea Sa.» Atuncea 
îndată n’aa lăsata ca să trecă şi aa scrisa la Stavaraki, cum că nu’ia voru pă
mântenii ca să le fie Capi-kehaiă, şi se păzăscă Capi-kehaielîcul ţărel Românesc!.



251

Acolo au şe^Juta Domnul trei ^ile oturacu făcând mare Divantt săracilorfl cu 
mare dreptate. Deci viindu la Iaşi, ’i-au eşitu totă boierimea înainte cu mare 
alaiu; şi aşa au intrată în Iaşi mergendu ânteiu în sfântul Nicolae de s’au în
chinata şi i-aa cetită molitfa după obiceia părintele Mitropolitul Gavriiia, fra
tele lui Calimaha Domnul. Şi de acolo aa intrata în curtea Domnescă şi aa 
cetită fermanul îmbrăcânda pe Schimni-Agasi cu ferege blănită cu samura, şi 
pe Divana Efendi, şi pe toţi boierii Caimacami, mergenda toţi boierii de aa 
serutata mâna Domnului, ^icânda: «SS fie într'una clasa bunat şi sS trăîesci 
Măriea Ta până la adânci bătrâneţe, în luminata scaunul Măriei Tele; toţi he- 
ama bucurată de buna numele Măriei Tăie, şi suntema toţi datori a sluji cu 
tota sufletul nostru Măriei Tăie. Numai una lucru ne rugăma Măriei Tăie; de 
vrei să albi Măriea Ta odihnă 4 şi să fimh şi n'Oi odihniţi, pe Stavaraki să’ia 
lipsesc! de Ifingă Măriea Ta.» AthncI ah răspunsa Domnul că este atâta vreme 
de cânda s’au lipsita; şi aşa aa începută a da boierii, făcânda vel Logofăta 
pe Vasili Cilibiu, Vornicu de ţăra de glosa pe loniţă Paladi, Vomica de ţăra 
de susa pe loniţă Sturza, Hatmanu pe loniţă Delănu, lordaki Costaki Vister- 
nica, Vasile Negeia vela Bana, lordaki Bălăsaki vel Postelnica, Ilie Costakî 
vel Spatara, Manolaki Bogdanu vel Paharnicu, Manolaki Firali vel Stolnica, 
Alecsandru Sulgeropoia vel Comisa, lordaki Panaitaki vel Cămăraşa, Panaio- 
dora vel Căminara, şi cele-alte fiesce-care după oronduelele lui, alegânda şi 
boieri de ispravă de aa făcuta Ispravnici pe la ţinuturi, dându-Ie mare poroncă, 
ca să fie cu mare dreptate săracilora, neîngăduinda pe nime ca să’I calce şi 
să’I năpăstuăscă ; căci de va aui;li câta de puţina, că au păzită hatîrul cul-va, 
şi va veni vre una săraca să jăluîăscă, atuncea cu mare pedăpsă îi va pedepsi, 
făcânda mari drepţăţi tuturora; arătânda tuturora boierilora, ca să se păzăscă 
fiesce-care de a lua mită de pe la săraci câta de puţina; şi de va veni la 
urechlele Măriei Săle, să fie în sciinţa tuturoru, că se va pedepsi cu mare pe
dăpsă, iiecăutându’I nici pM de hatîra, de va fi boiera mare ori şi rudă; de 
vreme că Dumneţjea ’l-aa trămisa într’acesta pământa, ca să păzăscă pre să
raci şi să’I fie milă de dânşii.» Sateloru de pe la ţinuturi, încă le-aa pusa bani 
după putinţa Ier a, dându-le ţidule de câţi bani să deie pe ana, şi de câte ori 
într’una ana, şi pentru ce să deie acei bani, atâţia pentru haracia, atâţia pen
tru sărhaturl şi atâţia pentru zaherele, cherestele, meziluri şi altele, dându-le 
poroncă ca să ’şi strângă fiesce care satfi, câţi omeni vora pută, şi între el 
să se uşureze, şi Ispravnicii să nu aibă voie nici a’I scădă, nici a’i adăogi, nici 
să vândă nimărui una capa de aţă. Şi aşa leşlaa o mulţime de bani, şi ţăra forte 
se tocmia, şi se âmplea de locuitori, şi le era forte de uşurare, câta nu le 
fusese de multă vreme nici la unu Domna de cei ce aa fosta mai ’nainte, cari 
se mirafi singuri pământenii la acăsta. Aa scosfi şi o vamă acesta Domna, de 
lua de tota carul ce venia în Iaşi câte o pară de boa, şi câţi boi avea carul 
atâte parale da, şi oronduise omeni de trăbă de strîngeaa aceşti bani, şi cu 
banii acestil plătia podelele şi făcea poduri pe tote uliţele.

Văţjânda Domnul aice în Iaşi o mândrie Ia pământeni, purtând'! fiesce-care 
cumaşuri scumpe şi blane, care nu era fiesce-care harnica de agonisire după 
straele ce purta, şi sta Domnul de gândea ce agonisită pote ca să le dee, ca
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s6 cuprindă chleltuiala loru, şi nu putea găsi cu gândul Măriei Sele, şi cuno- 
scea că se stingă cu straele loru şi a femeleloru, şi sta de se mira ce va 
face. Socotea ca să dee poroncă să nu porte fiesce-ce straie; deră eră se lăsa, 
căci mulţi puteau ca să nu ţie acea poroncă în semă, şi apoi trebuia să se pe- 
depsăscă şi să se arăte Domnul răă către norodu. Deră socoti Domnul mal 
pe urmă şi ’şl-au făcută singură Măriea Sa ună rondă de straie de postavă 
libade şi glubă, şi într’o ^li fără de veste aă eşită îmbrăcată cu ele la Divană; 
care într’aceeaşi ^i, văţlăndă omenii Măriei Săle, s’aă ruşinată cu toţii; căci 
luase şi el ore-care învăţătură de la pământeni, şi aşa peste două-trel ţlile 
aă începută şi ei fiesce-care a pune libadele de postavă şi giubele. Aceste 
vă^lendă boierii pământeni, aă începută şi el a’şl face; şi aşa în scurtă vreme 
s’aă rădicată acea chieltuială nebunăscă a straieloră, ne^icândă Domnul nimă- 
rul nimică; încă mulţămia Domnului că aă făcută una ca acăsta, căci mulţi 
rămăsese săraci, alesă din cei ce eraă însuraţi.

Intregă era acestă Domnu la tote, plină la minte, învăţată, scia tote tre- 
bile cum le va purta, alesă Porţile Turcescl, că nu putea nimine din Capi- 
kfihalele ca se’lă înşele câtă de puţină, căci cândă vrea ca să trămită peşkeşă 
la vre o Portă mare Turcescă, pecetlula peşkeşul şi mehtupul, şi le trămitea 
la Neculaki Suţul, şi’I scriea să le dee la cutare şi să’I scotă răspunsul, şi să 
ilă trămită; şi luândă răspunsul îlă trămitea şi nu scia ce scrie, şi pentru ce, 
şi ce ’l-aă trămisă. Care nu era puţină lucru, căci numai făcuse altă Domnă 
aşa; şi avea mare părere de răă Capi-kebaleoa, şi slujia numai cu o lăfă, căci 
cui făcea lăfă nu le făcea mari, deră în tote lunele le plătea; nu putea să (Jică 
cineva, căci nu ’şi-aă luată lefa şi emiclicul. Nu era omă împrăscietoră; tote 
sămile le căuta înaintea Măriei Săle; şi cuvântul ce grăia era g”ăită, şi era 
lăudată de către toţi, şi plăcută prostimel. firă boieriloră nu atâtă, căci nu 
putea să mănânce pe cel mici şi săraci, că nu’I suferea Domnul nici de cum.

Acestă Domnă aă cumpărată şi ună locă mare lungă Mitropolie, şi au 
pusă de ’l-au îngrădită, şi aă făcută case mari şi frumose, oronduindu-le trei 
scole pentru învăţătura copiiloră, oronduindă şi trei dăscăli cu bună lăfă, de 
învăţa Elinesce, şi Kinogrecăscă, şi Moldovenăscă, rămâindu’I mare pomenire. Aă 
mal făcută şi alte pomeni multe. Vă^lândă că s’aă înmulţită norodul în Iaşi, şi apa 
le este puţină şi peste mână, aă socotită să aducă apă să albă săracii îndestul. Şi 
aşa aă adusă din trel-patru locuri, cu mare chieltuială, făcând două cişmele 
minunate şi frumose pline de apă, la Porta Sfântului Spiridonu, şi altă cişmă 
la Porta Goliel, şi aceea şi mai frumosă şi cu mare hazne, care adăpa totă 
norodul, şi auijea în totă cesul rugendă pre Dumneţ^eă ca să Ierte sufletele 
şi păcatele părinţiloră Măriei Sele, care nu puţină pomenire şi odoră aă lăsată 
acestui pământă, de se va pomeni în totă vecul acestei ţări. Şi ărăşl nu se 
odihni Domnul nici cu acesta; Ce căuta în totă chipul, ca să potă găsi o mi
jlocire, ca să facă ună lucru, care să nu fi mai fostă altă dată în ţăra acăsta; 
şi aşi aă socotită că se va putea, ca să facă postavă aice în ţeră; şi îndată 
aă scrisă pintr’alte ţări, pe la prieteni, în ţăra Leşăscă şi în ţăra Nemţăscă, de 
i-aă trămisă vr’o duol meşteri, ca să vădă locul şi apele, şi să vorhăscă cu el, 
ca do se va putea să facă chirhana, adecă postăvărie. Şi aşa trămiţându’I aă
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vorovitu cu eî, dându-Ie şi omeni de i-au purtaţii peste totii locul de aft vS^utii 
locurile şi apele; şi din tote locurile le-au plăcuţii la ChipărescI unde întră 
Bahluiul în Jijiea, care este şi Jijiea ezită, căci erau şi morile unei monăstiri 
Hrişcăi, care măcina făină. Mai adusu-le-au şi lână de totu felul de oi mari şi 
de cârlani de le-aii arătată, ^licându că se pote. Şi aşa puindu Domnul de au 
luatu înscrisă tote câte trebuia fiesce-care lucru, mademă cu preţul ei, aă 
priimită Domnul ca să cMeltuiescă o sumă de bani să facă acele tote câte 
trebuescă, grăindă şi cu meşterii ce să le deie pentru ostenelă şi munca loră, 
făcendu’i de aă scrisă şi au venită şi alţii, aducendu-le tote meşteşugurile. A- 
tunce aă pusă Domnul de aă cumpărată acele mori de la Chipăresci, şi aă o- 
ronduitu boieri credincioşi a Măriei. Săle, dându-le şi câţi bani le-aă trebuită 
ca să chieltuiescă d’impreună cu meşterii, să. facă tote cele trebuinciose după 
cum voră arăta meşterii că le trebuie. Şi isprăvindu-le aceste tote, şi strin- 
gendă şi lâna, s’au apucată de lucrul postavului, şi aă începută a face felă 
de felă de postavă, şi au făcută şi o bală de postavă pre frumosă, de aă 
trămis’o la împărăţie la Sultanul Mustafa peşkeşă, ca să vădă ce odoru s’aă 
făcută acestui pămentă. Deră la Turci aceste nu trecă, că ei sciă numai bani 
să ceară; ără de acolo mai multă nu vrea ca să scie. Ci şi acestă lucru aă 
rămasă o pomenire pămenteniloră, căci nu mai fusese altă dată în ţeră, şi se 
bucuraă cu toţii văţleudă nisce lucruri că se facă în pământul loră, că eraă 
pentru folosul loră.

Pe acăstă vreme, în ţera Românescă, domnia Ştefană Racoviţă, după cum 
amă ţlisă mal înapoi, şi fiindă că avea Capi-kebaiă la Ţarigradă pe S]»atarul 
lordaki Stavaraki, avea pre Domnul ca pre ună vechilă ală lui, şi la tote din 
cuvintele lui să nu iesă Domnul, avemlă şi câţî-va omeni a lui trămişi acolo, 
şi ţineaă tote trebile în mâna loră; şi ori ce ^iceaă ei era ţjisă şi de Domnul, 
şi încă îlă făceaă de arăta o mare străşnicie în lume cu atâte bătăi, şi închi
sori, şi morţi, cari nu mai stătuse la altă Domnă, fiindă că omorise şi" duoi 
boieri: pe Ştefană Stolnicul şi pe lordaki Medelnicerul Băljescul, încă în ţlioa 
ce era să între cu alaiă Măriea Sa în Bucuresci. La care nu se pote scrie, 
câtă nevoie trăgea biata ţeră; şi nu numai ţera, ci şi fiesce-ce obrază; că 
ori pe care îlă socotea că are ceva chivernisălă, îndată trebuia ca să’i găsescă 
ună mijlocă ca să’lă desbrace de averea lui; ori boierie îi da ca să chiel
tuiescă, ori Ispravnică îlă făcea cu sila. Mulţi s’aă stinsă şi din boieri, şi pe 
mulţi îi ducea la Ţarigradă de’i supăra; şi încă nu se îndestula cu atâta, şi 
se apuca şi de. capul Turciloră de pe marginea Dunărei. Şi aşa desbrăcândă 
ţăra răă, căra banii la Ţarigradă; care neputendu mărginenii Turci a suferi, 
în tote (filele agiungeaă prin prietini de’lu pîreau la Ţarigradă, alesă Emacil de 
Vidină, că’lă pîreaă pe Stavaraki la Paşa Moldovangiu, şi la Eniceră-Aga; şi 
aşa scriindă şi la Ţarigradă, la ioldaşii loră, trămiţendă şi arzul la Eniceră- 
Agasi de Ţarigradă, şi nimică nu isprăvea câte le arătaă ei. Elă le îmbuca cu 
darea baniloră; care văţlendă tovarăşii loră că nu potă isprăvi nimică, aă în
cepută a scrie teşkerele, şi a se jălui de elă, şi lipia teşkerelele la geamie, 
şi încă scriea şi Moldovangi1! de’lă pîra. Şi aceste tote mergendă la urechile 
împăratului, şi pe semne şi filele luî cele sfârşite, că’şi eşise din minte, apu-
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cându-se cu mulţi Turci mari de se pricea, şi avea pe toţi duşmani şi’lu pîreaii. 
firă cândii aii foştii 1765 Avgustu 12, Vineri climineţă, ’l-aii chiămatii Vizirii 
Gapi-kehalesi la Portă, şi îndată ’l-aii rădicată la închisore la Muzuru-Agasi. 
£ră la 9 cesurl din ţ;li, au adusă Porta pe Scarlată Vodă Ghica şi ’l-aă îm
brăcată cu caftană, dându’i Domniea ţărei Românescl, şi mazilindă pe Ştefană 
Vodă Racoviţă; şi rădicândă şi pe omenii luî Stavaraki în fere, i-aă dusă la 
Ţarigradă, adecă pe Stati şi pe feciorul lui Fotnki, ca să mărturisescă totă 
averea lui Stavaraki, căci el o sciaă, atâtă banii câtă şi altele a Iul, făcendă 
şi pe Ştefană Vodă surgunu la Mitilini. Fră cândă aă fostă marţi noptea, fiindă 
că’lă dusăse la Bostangi-Başa, înlăuntru, la 5 cesurl de năpte, aă pusă împă
ratul de ’l-au sugrumată acolo în lăuntru şi ’l-au' trămisu mortă noptea la casa 
lui la Arnăută-Kio, unde se cbiamă Megarema, şi ’l-aă spenţ^urată d’inaintea 
casei Iul, de aă şeţ^ută trei ţlile spenţjurată. La care s’aă răsplătită păcatul 
Iul Stefânaki şi a Băljesculuî, pre carii îl omorise fără de pică de vină, după 
cum s’aă ^Jisă mal înapoi. Şi îndată aă trămisu Impărăţiea de i-aă călcată 
casele, şi i-au rădicată totă ce aă fostă acolo, scăpândă gîupânesa numai cu 
sufletul la soră-sa, la Cenghla-Klol, puindă de i s’aă răsipită casele penă în 
pămăntă. firă peste trei rlile, trupul lui ’l-aă aruncată în mare, de nu ’l-au 
mal găsită nime. pică unii că ară fi fostă şi Neculaki Suţul îndemnătoră la 
BDortea luî, cumpărândă de la Miri şi locul casei lui de aă făcută case frate- 
săă Enăcake, rămâindă Neculaki mare şi tare la Portă. Nefiindă mulţămită 
de Domnul Iul, de Ghica, fiindă că nu’Iă putea mânca, după cum mâncase pre 
alţi Domni, totă âmbla cu marafetă de’lă scăpa pe Ghica pe la porţi Tur- 
cescl, arătândă pe Grigori Calimahă de vrednică.

Iq ţlilele Ghicăl Vodă s’aă zidită aice în Iaşi o mănăstire a sfântului Gheorghie, 
care se numesce Mitropoliea cpa vechie, făcăndu-se mare şi frumosă, după cum 
se vede. pică că s’ară fi făcută de Mitropolitul lacovă, căci elă aă fostă în 
vidălă"; ără în taină pote să fi fostă altul.

Eră Domnul, după ce apropiese trei ani a Domniei Sele, ascepta din ţii în 
ţii ca să’l vie maziliea. Pe acestă vreme, în ţera Leşescă eraă multe ameste
cături pentru Riga, căci nu’lă primla Zapproca, şi altele, pentru care Domnul 
trămisăse omă în ţera Leşescă, cu mare chîeltuielă, de felul Iul Franţuză, ca 
să’l scotă havadişurl, să dea scire Porţel Turcesc!, încă învăţăndu’lă ca să nu’l 
scrie elă, ci să’l scrie acel ce i le voră spune. Şi aşa făcea pe acel de scrieaă 
carii eraă adevărată LeşI; şi Domnul strîngea cărţile loru şi făcea sureturl 
turcescl, şi le trătnitea la Portă de le cetla, la care nu le părea bine, căci 
le arăta adevărul.

Şi fiindă şi Capi-kehalăoa după cum s’aă ţ^isă, şi plinindu-se şi cel 3 ani, 
’l-aă mazilită Impărăţiea, nenorocirea hîeţiloră săraci a locuitoriloră.



CAP. XIV.
A doua Domnie a iul Grigori Vodă CalimahQ.

Grigori Vodă CalimaM au îmbrăcaţii căftanu de la Portă pentru Domniea 
Moldovei, fiindu Viziru Melimetii-Paşa Musunolu, fiindu că pe Mustafa-Paşa 
na tăiese Impărăţiea. Şi îndată au alesă omu de trebă şi au răpeţjiitu la Mol
dova de au făcuta Caimacami pe o semă de boieri de loca, făcânda şi la 
Ţarigrada eră Capi-kehaîe pe Neculaki Dracul Suţul; şi îndată aa începută 
a se găti Domniea de tote cele trebuitore, la leta 1767. Au purcesa cu mare 
pompă, luanda pe mulţi boieri Greci a Fănarulul cu Măriea Sa, luându’şl ţlioa 
bună de la părinţii Măriei Sele, şi de la toţi părinţii Archierei, ca cânda scia 
că nu’l va mai vede, luându’şl şi Domua cu Măriea Sa; şi aglungendu la Galaţi 
au şezuta trei ţjile oturacu. Eră Grigorie Vodă Ghica, după ce aa venita 
Skimni-Agasi ce era oronduitu ca să’ia ducă la Ţarigrada, s’aa gătita cu totă 
curtea Măriei Săle, petrecendu’lu toţi boierii. Adevărata acestu Domnu au 
eşita chivernisită, care nu socotescu altul că va fi eşita aşa chivernisită, ce 
încă şi Domna Măriei Sele, Catrina, fiica Spătarului lacovaki; căci erafi singuri 
stăpâni, nu’i stăpâniaă alţii. Şi mergenda la Ţarigrada, şedea de se odihnea ca 
una Domnă cu minte ce era, şi’la iubiaă cu toţii. Eră Domnul Calimahă aă 
purcesu la Iaşi, şi i-aă eşitu toţi boierii înainte şi rudele, că se bucurase boierii 
de venirea Măriei Sele, că’lă mâncau toţi şi nu vreaa ca să’lu scie că le este 
Domna, şi cu mare alaiă aa intrată în Iaşi, mergendu la sfete Neculai de 
i-aă cetită molitfă de Domnie nouă. Mitropolitul Gavriilă; de acolea au intrata 
în curtea Domnăscă, în Divanul cel mare, şi au cetită fermanul celu de Domnie, 
îmbrăcânda pe Skimni-Agasi cu feregă blănită, asemenea şi pe Divană Efendi, 
şi pe toţi boierii, şi pe Caimacami cu feregele şi cu căftane după obiceiă. A 
doua (Jii s’au strînsu cu toţii de aă dată boieriile, .fâcendă pe Lupul Balşuvel 
Logofătu, şi pe loniţă Paladi Vornică de ţăra de glosă, pe loniţă Sturza Vor- 
nicu de ţăra de susu, pe Costaki Kazu Hatmanu, pe lordaki Alistarhu vel 
Visternicu, şi pe Milu vel Spătară, pe Costaki Bibică vei Postelnicu, şi pe 
Arghiri Bostangiu Bană, pe Calmăşu Cârnul velă Paharnică, pe fiul lui Antiohi 
Caragea vel Agă, şi pe Cuza vel Stolnică, şi pe fiul lui Alecsandru Beizede 
Mavrocordatu vel Cămăraşu, şi pe Dumitraşcu Capolană vel Sărdară, şi alte 
boierii fiesce-care după oronduela lui.

La Ţarigrada fiindă că făcuse Impărăţiea pe lordaki Caragea Terzimanu 
Porţei, după cum s’au ţ,lisu mai susu, cândă au scosu pe Ghica, şi trecăndă 
puţină vreme la mijlocu, cânda au fostă la lătă 1765 Septemvrie 5, s’au lovită 
cu boia ciumei şi s’au săvârşită. Era şi Logofătu mare la Patrierşie, care ţinea 
de Domniea lui Ion Vodă Mavro cordatu; şi fiindă că forte aă părută răă 
împărăţiei de mortea lui, c ăcl e învăţată şi blândă la fire, sciindă că i-aă
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rămasă şi câţl-va copil mici, s’au făcută milă împăratului de casa Iul, şi aă 
adusă pe tatălă săă, Scarlată doftorul, şi ’l-aă făcută Terzimană Porţel, fără de 
voia lui, omă bătrână şi slabă, dându’l poroncă ca să caute pe copiii mortului 
pră bine, făcăndu-le Impărăţiea şi nacanfa de la Bucurescl şi de la Moldova, 
de li se da pe totă anul.

Eră Domnul acesta se silla în totă chipul ca să urmeze Ghicăl în tote, 
vrendă să se arăte şi straşnică ca să’lă lee boierii de frică. Atunci aă. începută 
pe o sămă ce nu’l bolerisă a’î înfrunta şi a le grăi cuvinte proste, vrendă ca 
să nu’l scie cine suntă, arătendu-le şi o mândrie nespusă, care nu mal stătuse 
la altă Domnă, făcendă şi mare nedreptate ţărel şi săraciloru. Atuncea aă în
cepută boierii a se face totă una şi a vorbi el în de ei, şi a i;lice: «Ce va să ^că 
una ca acesta I acestil n’aă pusă gândă bună asupra nostră, şi voru să ne stingă 
şi pe noi şi pe ţără!» Socotindă numai să facă arzul la împărăţie, şi să fugă 
câţl-va la Tătari, şi aşa aă făcută trei arzuri către împărăţie de către totă 
ţăra şi boierimea, ^i aă răpeţlită unul pre ună turcă la Ţarigradă ca să’lă 
dee la împărăţie. Atuncea s’aă sculată şi o sămă de boieri de aă fugită, 
anume acestil: Enaki Costaki Vornică, lordaki Costaki Venină Visternică, 
Ilie Costaki Spătară, Filipă Catargiu Visternică, Sandul Sturza Paharnică. 
Arghiră de la Tecuci Stolnică, Buhuşă Stolnicu, Miclescu Paharnică şi Cuza 
Stolnică, şi alţii penă la 18 boieri; carii îndată aă găsită cu cale ca să mal 
răpădă şi altă arză la Ţarigradă, temendu-se ca să nu le facă Turcul care 
trămisăse, vr’o smintălă, cum le şi făcuse; că s’aă dusă de ’l-au dată la 
Capi-kebalele. Atuncea aă găsită boierii cu cale ca să trămită pe ună Constan
tină Logofătul Visternicului Venină; şi aşa ’l-au învăţată ca să mărgă singură 
la Ţarigradă, şi să lăsă într’o Vineri, cândă merge împăratul la geamie să se’n- 
chine, şi să’lă dee singură. După ce aă mersă de aă conăcită la Edecule, şi 
de acolo s’aă sculată într’o Vineri de aă mersă la Porta Impărătăscă, şi 
aă păzită pănă aă eşită împăratul, şi atuncea aă începută a striga; ffNazanil 
Nazară!» arătăndă arzul. Atuncea s’aă răpeţ^tă Baş-Clohodarul împăratului, şi 
i ’l-aă apucată din mână; ce rămâindă Constantină acolea în medeană, nes- 
ciindă unde se va duce, atuncea s’aă găsită ună creştină şi ’l-aă învăţată de 
aă mersă la Paşa-Capsi, la Ciauşă-Başa, să’i spue totă pricina. Şi aşa mer- 
găndă aă spusă t6tă pricina; chiămândă pe Terzimanul Porţel de i-aă făcută 
terzimanlîcă, întrebândă unde’I poronca ca să stee, ca de’lu voru întreba să 
scie unde’I casa ca să’lă lee. Atuncea aă poroncită Vizir-Kehalelil, căci îl spu
sese şi Iul să stee la Terzimanul. Terzimanul aă arătată pe Capi-kehală adecă 
pe Neculaki, la care chlămându’lă îndată de faţă, aă rămasă ca ună mortă 
dăcă aă au^tă că aă dată arzul la împăratul. Atuncea Neculaki îndată aă 
făcută trei nalmele către împăratul, arătăndă pe boieri de haini, (Jîcăndă că 
ceră mansupurl cu topuzul, şi ceră totă care suntă la margine, care Dom
nul nu se încrede cu dănşil. Pe de altă parte aă căţ^ută la toţi cu bani, dă- 
ruindă tuturoră ca să’l fie mână de ajutoră la împăratul, arătăndă în trus- 
tele năimelele cum că Moldovenii suntă vinovaţi la tote. Atuncea aă găsită 
şi prietenii cari’I mâncase, şi aă începută a-’lă agiutora către împăratul, dândă 
totă vina pe pamăntenl. Atuncea aă stătută cu toţii de aă scrisă Hanului ca
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sS’î trămită înapoi, şi se se aşeţle; şi aşa trămiţeadii şi Domnul daruri atâta 
Hanului câta şi Sultanului, ad începută a le poronci să se’ntorcă înapoi. Şi 
fiindu că se bolnăvise şi Visternicul lordaki Costaki Venind, pe care îld avead 
toţi capd, şi fiindd că i a’ad tâmplatd şi mortea acolo de ad muritd, la care 
vgţlendd şi cei-lalţi una ca acesta, s’ad lăsatd şi el, şi s’ad întorsd căci le scri
sese şi Domnul cu adeverinţă, asemenea şi Neculaki cu aceld Constantina Lo- 
gofătd, şi alte multe adeverinţi. Şi aşa mergendd la Domnul, cu mare cinste 
i-ad primita, începându a’i pune şi pe dânşii la ţinuturi şi la slujbe, firă şi 
Imperatului intrase în ânimă ca und cuid acestd arzd, şi păzia vreme.

In filele acestui Domnd, fiindd că totd ţinea gâlcdva Leşilord cu Riga lord, 
după cum s’ad (jisd mai susd, şi fiindd că nu se potolise, nici vra ca se asculte 
Zaporova de o sămă ce poroncea Rusiea prin Riga lord, la care văţjendd Rusia 
o mare nesupunere a lord, i-ad căutatu a trămite o semă de oste ca să’i 
facă să priimescă şi cam fără de voiea lord. Atuncea trebuia şi Domnul să aibă 
omd în ţăra Leşăscă ca să lee însciinţare de câte se lucreză, ca să dee scire 
Forţei turcesc!; şi socotindd pe cine ard trămite, eră ad găsitd cu cale ca 
să trămită pe Franţuzul care îld trămisese şi Ghica; şi aşa ’l-ad trămisd, 
dără nu i-ad ajunsd capul ca pe Ghica, şi ţjicea numai vesti să’i trămită. A- 
tuncea Franţuzul nu vrea ca să trămită scrisorile celord de’î trămitead vesti, 
după cum le trămitea la Ghica, ci numai scrisorile lui scriindd ce’i era voiea. 
La care şi Domnul acele scrisori a lui le trămitea la Neculaki Capi-kehaieoa 
la Ţarigradd; şi îi trămitea şi bieazuri cu pecetea Măriei Săle, ca să scrie 
după cum va găsi cu cale şi să arăte la împărăţie, şi aşa făcea. £ră Fran
ţuzul acela câtă vreme ad şeţjutd acolo, se agiunsese cu solul Franţiei ce era 
acolo, şi ce’i ^icea aceld sold, acele scriea şi eld la Domnul că ad auţjitd. 
Aceld sold o făcea acesta ca se potrivăscă scrisele ce va scrie Franţa la Ţa
rigradd cu scrisele săle, ca să potă să rădice pe Turci în piciore ca să facă 
oste cu Rusiea; la care Impărăţiea da credinţă Domnului. Acestea auţjindu-se 
la omenii Rusiei, ad datd poroncă în ţăra Leşăscă numai de câtd să’ld prindă 
pre aceld Franţuzd ce scriea vesti Domnului de Moldova; şi simţindd eld, 
îndată ad fugită la Moldova. Arătad omenii Rusiei către omenii Forţei tur
cesc! să nu crăţlă (jisele Domnului, că suntd totd minciuni, şi le vord cu- 
nosce pe urmă; atuncea Porta chiăma pe Neculaki şi ’ld întreba: «suntd cu 
adevărate ?» atunce eld se apuca pe capul lui că suntd tote adevărate, şi să nu 
dee credinţă Ruşilord.

Pe acăstă vreme fiindd că se apropiese vremea mucarelului, ad silitd Capi- 
kehalăoa prin toţi prietenii Forţei de ad luatd mucarelul la 1768 Iulie, şi 
i-ad trămisd caftanul la care ad făcutd frumosd alaid eşindd Domnul înain
tea caftanului; ad întratd în curtea Domnăscă, cetindd fermanul după obiceid, 
îpibrăcândd cu blane, şi cu feregele, şi cu căftane pe boieri. Fră Franţuzul 
fiindd pe lângă Domnul, şi avendd în scire că nu mergd lucrurile bine de 
eld, ad mijlocitu la Domnul ca se’ld trămită în ţăra Ungurăscă, şi de acolo 
pote să trămită mai multe vesti; căci se temea ca să nu’ld iee din Moldova, 
şi nime nu putea să’ld pricăpă. Atuncea Domnul nepricependd, ’l-ad trămisd 
în ţăra Ungurăscă, şi ărăşi şi de acolo trămitea vesti la Domnul pentru ţăra

heatopisieţele Tom. 8. 17



25â

Leş^scâ; la care în scurtă vreme ’l-att oblicită Rusiea, că sŞ află acolo, şi 
scrise la solul loru ce avea la Nemţi ca să’lu prindă; ddră fiindu că au sim
ţită elă, s’aă dusă la ţera lui la Franţa, şi aă scăpatu. Acestea au^indu-le Ne- 
culaki, şi sciindă şi câte îi ^lisese Porta pentru acele vesti, atuncea aă cre- 
ţlută şi elă că i-aă vihlenitu acelă Franţuză, şi aă începută a le scrie Ne- 
culaki Domnului pre amăruntul, arătendu cum că ăă înşelată Porta cu scri
sorile lui; Domnul încă le arăta frăţâne-săă lui Beîzadă, şi le cunoscuse Bei- 
zade tote câte s’aă tâmplatfi.

In ţără era forte cu greă, că angăriile şi chieltuelele eraă multe, şi banii ce 
eşiaă nu le ajungiaă, şi trăgia mari supărări Domnul şi fratele Măriei Săle; 
căci dintr’acele vesti se oronduise în câte-va locuri oste turcescă pentru paza 
marginel, la Hotină, la Benderă şi la Crîmă, care o semă de oste trecea pin 
ţără, dândă mare supărare Domnului şi locuitoriloru, căci se temea Impărăţiea 
de oştea Rusescă, ce era în ţăra Leşăscă, ca să nu trăcă fără de veste, să’l vie a- 
suprăi, neavendă nici o gătire Porta turcăscă; căci aşa îl plicea Franţuzii, că 
n’oră să le facă; asemenea şi veştile Domnului, măcar că pe Elciul îlă întreba 
adese Porta turcului, de este, să le facă scire; şi elă se apuca tare că nu 
este una ca acesta, care era cu adevărată; căci chieltuiea tare solul pe la 
Porţi turcesc! ca să’i oprăscă să nu facă oştire, şi sta şi elă cu capul la îm
păratul ca să’i oprăscă, alesă la Vizirul Mosun-Olu şi alţii.

In ţăra Românăsca pe acea vreme după ce aă domnită Scarlată Vodă ună 
ană mai bine, aă murită fără de veste; atuncea aă stătută Capi-kehaielele 
cu capul şi cu multă chieltuălă şi aă isprăvită de aă rămasă Domnă Belza- 
dăoa Măriei Săle Alecsandru, înlocui tătâne-seă, la lătă 1767 Dechemvrie în 2.

Eră în Moldova vă(,lendă Grecii atâtea amestecături în Turci, şi Domnul în 
mare stenahorie de a baniloră, aă începută fiesce-care a se duce la Ţari- 
gradă, până s’aă dusă şi Beîzadă fratele Domnului, rămâindă Domnul fără de 
omeni, numai cu cei mai mici şi cu pământenii. Eră pe la margine, mii de 
răutăţi făcea oştea turcăscă, căci nu' vrea să scie pre zapcii loră, până cei 
de la Hotină aă trecută şi în ceea parte la Zvancea de aă aprins’o, la care 
temându-se zapcii şi Paşii ce eraă cu dânşii ca să nu audă împăratul, apucaă 
ei mai înainte de scrieaă la împăratul mii de minciuni, ^icândă că fd-aă împre
surată duşmanul, şi vină la margine de ocărescă, şi oştea nu le pote răbda 
acestea; şi Impărăţiea Ta nu scii nimică de aceste, căci nu voră să ţi le spuie.» 
Şi acestea făceaă peimpărată ca să deschidă oştire, dără nu’lă lăsau cei-lalţia lui.

In ţăra Leşăscă vă^ândă ovreii atâtea oştiri în piciore, atâtu moskicescl câtă 
şi leşesci, şi fiindă bogaţi, s’aă sfătuită cu toţii, şi s’aă trasă totă ovreimea 
într’o lăture, cu tote averile loră, până se voră aşeţla vremile. Eră Cazacii 
din ţăra Leşăscă şi Rusăscă avândă între ei şi rudenii, s’aă vorovită ca să 
mărgă asupra ovreiloră să’i prade; şi sculându-se, ah mersă de aă ucisă pe 
ovrei, până şi pe muierile cele grele le spintecaă, luându-le totă averea loră.- 
Aeeste răutăţi ajungândă la urechile Craiului, îndată aă răpeţjită oşti ca să’l 
prindă, fâcândă scire la Itapărătăsa Moskului pentru Cazacii cei din ţăra Ru
săscă, şi îndată aă răpe^ită oste ca să’i omore; ci gonindu’i toţi din tote păr
ţile, şi ne mai avândă unde fugi, aă trecută dincoace în pământul Turcului, la
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Baltă, şi âindu aprinşi gonaşiî Rusiei, s’a't înşelată şi ei şi au trecută la Baltă, 
şi stâiidu-le Turcii împrotivă, nu i-aă dată, diG6ndu că au. călcată în hotarul 
loră. Acestea vă^^udă gonaşii, s’aă întorsă înapoi; atuncea Turcii aă propită pe 
Cazaci şi cu averea ce aveaă acolo; că nu era puţină a bieţiloră ovrei, aler* 
gândă de aă dată scire Paşei de Benderă de câte s’au teru^ată. firă la Baltă 
nemerindă nisce Mîrzaci cu câtă-va Tătărime, şi vădendă pe Cazaci opriţi a- 
colo cu atâta avere, aă omorîtă şi pre Cazaci şi pre Turci, şi luândă averea 
’şi-aă căutată de trebă. £ră Paşa îndată aă dată de scire la împărăţie, ară- 
tândă cum că aă călcată hotarul o oste rusăscă, făcendă mare pîră către 
Ruşi. Atuncea s’aă tulburată forte Sultană Mustafa Impărată, ţlicendu-le tote 
acestea Vizirului lui Obrescofă solul Rusiei; la care aă răspunsă, că nu va fi 
cu scirea împărătesei una ca acăsta, şi acei ce aă făcută una ca acesta suntă 
tâlhari, şi ca nisce tâlhari se voru pedepsi. îndată aă scrisă solul în lăuntru, 
şi îndată aă poroncită Impărătăsa de aă spânzurată opt-Zeci de omeni acolo 
la hotară, ca doră auZindă Turcii se voră mulţămi. firă împăratul nu se scia 
ce s’a face de mînie; şi văZendă că Vizirul îi stă împrotivă şi nu’lă lasă să 
facă oste cu Moskalul, atuncea aă.scrisă împăratul pe taină la Damat-Hainza- 
Paşa, ca să vie să’i dee pecetea; şi îndată aă purcesă, şi cum aă venită a- 
pr6pe de Ţarigradă, îndată aă rădicată pe Mosun-Olu, şi ’l-aă trămisă la 
surgunlîcă. Ci sosindă Hatman-Paşa, îndată aă Zisă: prea bine; aă socotită, şi 
îndată ’l-aă învăţată ca să rădice la închisore pe solă. După aceea ’l-aă îm
brăcată cu blană, şi ’l-aă făcută Viziră; dându’i şi pecete, aă mersă la Paşa- 
Capsi; şi aşa mergendă toţi solii pe rondă, ca să’lă ureze, aă venită şi ron
dul Moskalului de aă mersă şi elă, şi după ce s’aă împreunată, aă stătută la 
vorbă câtva, Zicându solului, pentru ce nu scote oştea loră din, ţăra Leşăscă? 
Atuncea aă răspunsă solul, că elă nu pote ca să o scotă. îndată aă Zisă Vi
zirul atuncea; «de vreme cît .nu o poţi scote, noi avemă oste cu voi pentru ţăra 
Leşăscă;» Şi îndată aă Zisă : «rădicaţi’lă şi’lu duceţi la Edecule;» şi îndată ’l-aă 
luată pe solă cu toţi Terzimanii lui, şi ’l-au dusă la Edecule de ’l-aă închisă 
la 1768 Septemvrie 25. Şi îndată s’aă arătată în publică că aă oste cu Ru- 
siea. Atuncea N^culaki Dracul, avendă cunoscinţă cu acestă Viziră şi cu 6- 
menii lui, încă de cândă trecuse pin Moldova de aă mersă la Hotină, aă că- 
Zută la piciorele lui ca să’lă facă şi pe elă ună ciracă; şi îndată ’l-aă făcută Ter* 
zimană Porţii, scoţendă pe Scarlată Caragia, arătândă la împăratul că aă slă
bită şi nu este de slujbă, fiindă că îndemnase şi Neculaki ca să facă oştire, 
ca să se astupe povestea vestiloră din ţera Leşăscă. Deră păcatul totă trage 
pe omă de’lă duce la sfîrşitul la care este să vie. îndată Neculaki aă dusă 
pe frate-săă Mihalaki, şi ’l-aă făcută Baş-Capi-kehaie în locul lui. Atuncea fiindă 
că se făcuse atâtea fermanuri la Domnul de Moldova, ca să trămită zaheră la 
Hotină, la Benderă şi la alte părţi, şi cherestă ca să facă podă la Isakce, şi 
altele nespuse angării, cari nu potă a se scrie, şi sciindă Neculaki că 
Homnul este singură foră de omeni, s’aă apucată de capul lui Beizade 
Alecu fratele Domnului, ca să’lă trămită înapoi la Moldova, căci nu venise 
de multă la Ţarigradă, sciindu’l că are credinţă la neguţători, şi va fi 
trebuitoră Domnului la acestă vreme, fîră Beizade nici de cum nu priimea



260

ca sS vie înapoi; şi vă^enclu Neculaki atâta împotrivire, făcuse de’I sta Porta 
cu BumbaşirI numai de câtă să’lu pornescă; care viindu la mare gâlcevă cu 
Neculaki, s’au şi pricită în câte-va ronduri amenduol, câtă venise lucru 
de âmbla Beizedd s6 mănânce capul lui Neculaki. Atuncea Beizadd aă scrisă 
ană arză la împăratul pe ascunsă, şi pîrla pe Neculaki: «ântăiaşi-dată, că po- 
prisă toţi banii ce se didese de la împărăţie pentru trebuinţele, ce suntă să 
se cumpere pentru oştire, care eraă la duoă-sute pungi; ală duoilea, că acmu, 
la nevoie şi la trebuinţă, s’aă trasă şi nu va să scie nimică, ără la vremile 
cele bune nu da altora rondă, ce elă era domnă, şi fratele meă numai cu 
numele era Domnă, şi la tote elă se amesteca , pănă şi vieazuri avea în mână, 
şi scriea ce’I era volea la Impărăţiea Ta, atâtă la altele câtă şi la pricina ţă- 
rel LeşescI, că ce vrea scriea şi arăta la Impărăţiea Ta.» Acestea şi altele multe 
sriea şi T-aă dată la unul ce grăia cu împăratul în tete (filele, a nume ună 
gluvaergiă, care îlă chiăma Tuzo-Olu; şi acela ’l-aă dată la Sultanul Mustafa. 
După ce ’l-aă cetită, atuncea aă stătută de aă socotită tote pre amăruntul, 
şi îndată aă (Jisă aceluia să’i ţlică să nu stee împotrivă, ce să mergă; şi mer- 
gendă acolo să facă pre frate-săă, pe Domnul, să’I scrie pentru tote acestea, şi 
acea scrisore să o trămită prin taină la elă, şi elă o va da la împăratul, şi 
atuncea în scurtă vreme îlă va aduce Impărăţiea la Ţarigradă. Şi aşa aă în
cepută Beizade a se găti, şi cândă aă fostă la purcesă, vrendă să’şl iee ţţioa 
bună de la ună Arhiereă ce’lă avea prietenă, s’aă 'încredinţată Beizadă în 
elă, şi aă începută a i le spune tote pe amăruntul, şi aşa aă purcesă la Mol
dova.

Pe acestă vreme aă trămisă Vizirul de aă adusă pre Crîm-Gherel-HanQ, 
ce era mazilă şi surgună la Tekirdaca, şi spuindă împăratului aă găsită cu 
cale şi ’l-aă făcută Hană, sfâtuindu-se la multe cu elă. Atuncea aă aglunsu 
Terzimanul cu multe daruri, rugându-se pentru Grigoraki Vodă, şi pentru ţără, 
căci îlă scia Hanul încă din cel-altă hanlîcă. Atuncea întrebândă Hanul pe 
Vizirul pentru tote gătirile ce aă în ţeră, au întrebată şi pentru Domni: ce 
Domni suntă ? şi spuindu’I cine şi cine suntă, aă (Jisă Hanul: «celă din Mol
dova ÎI bună, îlă sciă; eră celă din ţera'ROmânescă nu face la acăstă vreme, 
căci este copilă, arătândă că trebuie să faceţi pe Ghica, că’i omă întregu şi 
harnică.» Şi aşa dândă scire la împăratul, aă adusă pre Grigorie Ghica şi ’l-aă 
îmbrăcată cu caftană, făcendu’lă Domnă ţerel Românesc!, 1768 Octomvrie, por- 
nindu’lă cu olacu la BucurescI, mazilindă pe Alecsandru Vodă. Intre acestea, 
s’aă bolnăvită şi Vizirul şi aă murită, care ’l-aă blestemată lumea, că elu aă 
fostă pricicina de s’aă deschisă aceste oştiri; şi aă făcută Impărăţiea în lo
cul lui, Viziră, pe Mehmetă-Emină-Paşa, ce fusese Nisangiă, şi îndată aă ră- 
pe^ită fermanuri în tote părţile pentru oste, făcendu şi elă mari gătiri de to- 
le cele trebuinclose, pornindu şi pe Hanul, învăţându’lă să mergă cu multă 
oste în ţăra Moskicăscă.

firă cândă aă fostă de primă-veră, lătă 1768 la Mart., s’aă rădicată Vizirul 
cu tote ostile turcesci, şi cu mare alaiă, scoţândă şi Singlacul Impărătescă, 
făcendă Turcii câte-va morţi în creştini, ca să nu cadă Singlacul; atuncea gă- 
tindu-se şi Neculaki Terzimanul Porţii de cale, luându’şl ^oa bună de la toţi
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cunoscuţii lui,“au veniţii şi acelu Arhiereu către care ţ^sese Beizade, şi le spuse 
tote lui Neculaki; eră elu auţlindu, au remasu ca unu mortu. fîră acela îlu 
mângâia ^cendu’I că nu’î nimică, numai să se păzescă. Şi aşa purcese cu ur- 
diea la Andrianopoli, şi de acolo la Obluciţă. In ţăra Românescă trăgea mare 
supărare de Turcii ce veniau pin Bucm’escî, Ghica Vodă; şi audindu că vine 
Mehmetă-Paşa, Rumeli Saraskerfl, cu 30,000 de oste, care mergea la Hotinu, 
’l-au poftită Ghica ca se vie pin ţeră; şi îndată au gătită tote cele trebuin- 
ciâse, ieşindă şi Măriea Sa cu corturile, în câmpul Văcăresciloră, conăcindă şi 
Paşa acolo cu totă oştea sa, dându-le tote cele trebuinciose, vorovindă şi cu 
Paşa totă ce aă avută, dândă mare poroncă tuturoră Turciloră să se ferăscă 
de raiă, să nu dee supărare săraciloră. Şi aşa peste trei dile s’aă rădicată Paşa 
de acolo cu totă oştea, şi aă purcesă. Acestea audindudu-le Domnul Moldo
vei, vrea să le facă şi elă; şi chiămândă pe boieri le-aă disă, că va să aducă 
pe Paşa în Iaşi, căci ’l-aă chiămată şi fratele nostru Ghica în Bucuresci. Eră 
boierii nefiindă prea bine cu Domnul loră, aă disă să facă cum scie. Atuncea 
aă trămisă Domnul de ’l-aă poftită să vie; dără nu socotia că n’are nici de 
unele, şi acăsta este oste. Şi aşa viindă Paşa, ’l-aă conăcită în curtea Dom- 
născă; Domna nu era, că o trămisese la Ţarigradă cu câte-va luni mai ’na- 
inte. Eră oştea Paşii aă tăbărîtă pe tote casele laşului, la care nu putemă 
arăta câtă frică era la bieţii creştini; apucândă fiesce-care muierile şi copiii, 
şi altele ce puteaă apuca de pin case, fugeaă de se’nchideaă pin mănăstiri, 
rămâindă casele loră pe mâna Turciloră, de făceaă ce le eraă voiea.

Eră Neculaki Terzimanul, făcândă mare prieteşugă cu Vizirul, aă isprăvită 
de aă scrisă ună fermană Domnului de Moldova din partea Vizirului, ară- 
tându în elă ca să nu cuteze cine-va să scrie ce-va la Ţarigradă seă călăraşi 
să trămită, că’i va tăia capul; cine ce va avea, la urdie să scrie ăiă nu aiu
rea. Acestă tare poroncă viindă la Domnul, se mira Beizadă ce va face, căci 
se temea a trămite răspunsul împăratului ce’i poroncise; împăratul încă as- 
cepta din di în .di răspunsă, întrebândă şi pre acelă Armănă ce era la midi- 
locu, ce'l povestea de’i atâta zăbavă cu trămiterea răspunsului? la care nici 
elu nu scia ce ^ răspundă. Pe acestă vreme aă trecută şi Vizirul Dunărea, 
cu tote oştile sele, mergendă la Hană-Tepesi, şi Domnul avendă pe Paşa în 
Iaşi, n’aă putută să iesă înaintea Vizirului la Dunăre după obiceiă.

Intr’acăstă iernă Crîm-Gberei Hanul, aă intrată într’o margine a Rusiei cu 
multă oste tătărescă şi turcăscă; dică să fi fostă trei-sute de mii; şi multă 
robie aă făcută, stricândă vre o-sută-optă-deci de sate rusesci, penă aă luată 
Rusiea veste, căci nu era încă gata; deră pe urmă atâtă i-aă bătută, câtă de 
abia aă scăpată Hanul rănită; şi Dumnedeă i-aă mai bătută cu o iernă forte 
mare, câtă giumătate aă rămasă din oştea loru degeraţi pe druraă, şi carii 
au venită pănă aice în ţeră, toţi eraă carii cu mânele degerate, carii cu piciorele. 
Şi sosindă Hanul la Căuşenî, aă murită, şi îndată aă făcută Hană pe Devletu 
Ghereî.

Eră oştea Paşei ce se afla în Iaşi, vădendă pe Arnăuţiî Domnului că purtaă 
felii de felă de arme şi flori în totă chipul la strae, le păreaă răă şi âmblaă să 
le iee armele, şi ei nevrendă să le dee, s’aă făcută gălcevă între el; la care
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gălcdvă aii şi împuşcaţii pe unii Arnăutu. Si au(Jindu Paşa, şi vrendii ca să 
potole lucrul, să nu fie maî răii, aii pusu de aii spănţ^uratil duel ArnăuţI. A- 
tuncea vă^^ăndu ceî-alţî Arnăuţî, s’aii vorovitii toţî ca să fugă; şi aşa gătindu-se 
cu toţii, o dată au încălecată şi au purcesu spre Prutu; la care prinţjendu veste 
Domnul, aă dată scire Paşel. Paşa încă tulburându-se, îndată au răpeţlită oste 
turcăscă ca să’l prindă şi să’I aducă la elă, şi agiungendu’I oştea turcăscă, 
îndată s’aă dată Arnăuţii giosă de pe cai, şi aă începută a se bate pănă au 
spartă de totă pe Turci. Atuncea aă încălecată Arnăuţii şi s’aă dusă la Moskall; 
de care auţjindă Paşa, aă cunoscută că Domnul va scrie la Portă să’lă pî- 
rescă; şi aă apucată de aă scrisă elă mai ’nainte, pîrindă pre Domnul; şl 
purcegăndă şi elă din Iaşi, s’aă dusă la Hotină cu totă oştea, fîră Domnul 
şi cu câţi-va hpierî, şi cu fraţe-săă, s’aă dusă, la Vizirul, la Movila Eăbieî, 
căci sosise Vizirul acolo de trei ţ^ile; şi cum aă mersă acolo, îndată ’l-aă ră
dicată la jnchisore. Aice sămSna lucrul că şi Neculaki aă fostă pîrită pre 
Domnul la Vizirul, găsindu’l vină că n’aă vrută să’lă scie cine este cândă aă 
călcată în pămentul Moldovei. Terzimanul, cum se vedea lucrul, ămbla să lee 
Domniea prin Vizirul; şi Vizirul atuncea aă trămisă pre' Domnul de ’l-aă în
chisă la cetatea Kiliea, scriindă la împăratul că nu s’aă purtată bine şi altele, 
ca doră îl va da voie să facă pe cine va socoti; şi atuncea va face pe Ne
culaki. firă împăratul îndată aă adusă pe Constantină Vodă Mavrocordată, şi 
’l-aă trămisă la urdie, dendu’l şi de chieltuălă, ca să’lă facăDomnă la Moldova. 
Simţindă Vizirul că vine Constantină Vodă, aă arătată către împăratul că pre 
Grigorie Vodă ’l-aă închisă la ■ cutare cetate; ără Constantină Vodă sosindu 
la urdie, ’l-aă făcută Domnă la Iulie.

Mehmedă-Paşa-Rumeli-Valesi, dăcă aă mersă la Hotină, aă trecută cu oste 
în ceea parte la Caminiţa de s’aă bătută cu Moskaliî; deră atâta i-aă bătută 
pe Turci, câtă abia aă scăpată Saraskerul ou puţini omeni din 60,000 de oste; 
care au^indă Vizirul, îndată aă făcută în locul lui pe Moldovangiu şi ’l-au 
rămisă cu multă oste Fa Hotină. Pe acestă vreme avendă multă tăinuire Ne- 
..laki cu Vizirul, şeţilendă cu cesurile amenduol închişi, venîa cu trebi Viziră- 

Kehalesi şi alţii de cei mari, de păziaă câte ună cesă maî bine, şi nu puteau 
găsi vreme. Acestora părându-le rSă, scrieaă la împăratul, pîrîndă pe Vizirul şi 
pe Neculaki, întemplâudu-se la o vreme pe cândă scrisăse la împăratul că cu 
puţine ţlile voră trămite chiăile cetăţei. Care împăratul, pentru bucuriea acesta, 
au făcută mare şănecă în Ţarigradă, cu atâtea tunuri de vuia lumea. Hră cândă 
aă fostă mai pe urmă, s’aă schimbată bucuriea, mergendu’î veste de câte aii 
păţită Rumeli-Valesi, cum că aă trecută Moskaliî cu ună ghşnerală a loru 
a nume Galiţină, şi aă lovită Hotinul, omorîndă mulţi Turci, şi arţ;lendă şi 
totă tergul .afară din cetate, şi ărăşi s’aă întorsă înapoi de aă trecută. Acestea 
au^indă împăratul de Neculaki, şi avendă şi altele strîuse de -cândă cu arzul 
Moldoveniloră, şi jalobi lui Beizedă Calimahă, şi cu vestele din ţera Leşesciă, 
îndată au adusă pe Beizedă Mihai Racoviţă, şi i-aă dată de chieltuălă, şi ’l-aă 
trămisă Ia Vizirul ca să’lă facă Terzimană la urdie. Atuncea scosăse şi pre 
solă, pre Obreşcovu, cu Terzimanii lui, de ’l-aă luată împreună la urdie, cu bună 
pază, ţiindu’la acolo într’o lăture, dându-le şi taină. Eră pre Neţujaki şi pre



Grlgoraki, atl trămisil împăratul de i-ati luată la Ţarigradă, aducârdtt şi pe 
Beizedd Alecul şi pe Mihalaki Suţul, şi i-au închisă pe tuspatru în seraiă la 
Bostangi-Başă, ţiindu’I unu anu mai bine închişi, şi îi mustra în totu chipul, 
scoţendă tete la medenă, cerându-le 200 pungi de bani.

CAP. XV.
A patra Domnie a luî Constantinu Vodă MavrocordatO.

DupS ce aă îmbrăcată Constantină Vodă caftanu de Domniea Moldovei, în
dată i-au dată şi tuiurile şi sângeacul, dându’i şi mire poroncă pentru câte 
suntu trebuitore la urdie, şi la sărhaturî. Atuncea au răspunsă că este da
toră ca să se silescă la tote poroncile împărăţiei ca o slugă vechie ce este; 
şi îndată luându’şî ^ioa bună de la toţi, aă purcesă la Iaşi, şi eşindu’i boierii 
înainte, aă conăcitu la Frumosa, apucâiidă pe boieri cu mare gâlcevă, cerândă 
de la el zahare, cerândă tote satele boieriloră de i le-aă dată înscrisă, în- 
călecândă cu slujitori, cu zapcii, de aă mersă singură pe la acele sate, apu- 
cândă cu mare tărie pe boieri şi pe săteni de arătaă gropile cele cu grîă şi 
cu orză, de încărcaă care cu felă de felă de zahară, şi trămiteaă la urdie şi 
la sărhaturî. Care vă^endă Turcii acesta, lăudaă pe Constantină Vodă. Petre
cerea lui cu boierii nu se pote scrie; după cum era firea lui nestatornică, 
boierise şi pe o sămă din boierii cei mai mici. Pe acăstă vreme. Vizirul go
nise multă oste de la urdie care strigaă cu toţii asupra Vizirului, şi avendu pe 
toţi ai Porţel cei mari vrăjmaşi, îlă pîrăă toţi la împăratul, care luândă atâta 
scârbă pentru călcarea Hotinului, îndată aă trămisă de ’l-aă mazilită, luându’l 
pecetea, şi îndată aă trămisă la Hotină, la Aii-Paşa Moldovangiu, şi ’l-aă făcută 
Viziru, căci se afla acolo ; ără pe celă mazilă, ’l-aă rădicată de la urdie şi 
’l-aă dusă la Demotica, şi acolo aă trămisă Başă-Capigi de i-aă tăiată capul, 
şi ’l-aă dusăja Ţarigradă, 1769. Fră Vizirul la Hotină aă strînsă tote oştile 
acolo, şi pe Hanul cu totă Tătărimea, şi i-aă trămisă în ceea parte la Ca- 
meniţă, şi acolo întâlnindu-se cu MoskaliI, s’aă lovită. MoskaliI atâtă aă bă
tută pe Turci câtă de n’aă rămasă; că, care aă scăpată de oste, n’aă scă
pată Ia trecătore. Acestea văijendă Vizirul forte s’aă spâriată, ^licendă că de 
voră trece dincoace îi voră prinde pe toţi; cai’e îndată aă pusă gondă de fu
gă; şi aşa la Septemvrie 14 ijile, s’aă sculată cu toţii şi aă lăsată Hotinul, 
şi aă fugită, scoborîndu-se Vizirul în dreptul laşiloru la Ţuţora. Acolo aă mersă 
Domnul cu totă boierimea de s’aă împreunată cu Vizirul, poroncindă boieriloră 
ca să fie cu credinţă Porţei, după cum aă fostă penă acum, dândă ascultare 
Domnului la tote poroncile împărătesei, şi să nu se tămă căci nu’i nimica; 
şi îndată i-aă îmbrăcată pre toţi cu caftane, dendu-le şi cafe. Fră Vizirul de 
acolo s’aă dusă la Hantepisi, şi aă tăbărîtă acolo; şi încă fiindă la Ţuţora, 
i-aă venită veste de la Hotină că aă trecută MoskaliI şi aă făcută cetatea 
zaptă. Fră Domnul, după ce aă petrecută pe Vizirul penă la ună locă, s’aă 
întorsă cu toţi boierii şi aă mersă la Iaşi trămiţendă străji în tote părţile;
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4ră a treiea (li veni veste Domnului că Moskalil aii trecutu Prutul şi vinu în 
giosii. Atuncea Domnul îndată aii scrisu la Vizirul, dându’l scire de venirea 
Moskalilorii, şi îndată au începută a se găti ca să purcedă. Atuncea veni şi 
o sămă de Tatarl la urdie, şi vă^Jându’l viindu, le-au părută că vină Moskalil, 
Ia care de mare frică ce aveaă aă lăsată tote calabalîcurile pe câmpă, cortu
rile, şi tunurile, şi sacalele, şi se miraă şi Tătarii dăcă aă venită. Eră Vizi
rul cu totă urdiea s'aă poprită de astă parte la Isacce, ără la Hantepesi aă 
căutată de aă venită şi Hanul. Eră Constantină Vodă vă(iăndă tă vină Mos
kalil în Iaşi, aă luată câţl-va Turci şi slujitori şi aă începută şi elă a fugi 
în giosă la Galaţi. Eră Moskalil aă intrată în Iaşi, eşindu-le Mitropolitul cu 
boierii înainte cale de ună c6să de s’aă închinată gheneralului, intrândă cu 

, săbiile scose în Iaşi, pornindă mulţime de oste în glosă pe trei locuri, alţii la 
Focşeni, alţii la Galaţi, alţii pe Prută în giosă. Constantină Vodă încă aă stă
tută la Galaţi, viindu’i şi câtă-va oste turc4scă cu vr’o doi Paşi. Eră oştea 
care aă trecută pe la Focşeni, o semă aă apucată podgoriile, trecendă spre 
Bucurescl, eră o semă aă trasă la Brăila. Atuncea cel ce aă mersă la Galaţi, 
s’aă lovită cu Turcii, şi îndată aă resipită pe Turci, făcendă mare morte 
într’ânşil, prinţjendu şi mulţi vil. Atuncea fiindă şi Constantină Vodă acolo, îm- 
blându pin Turci, nu ’l-aă cunoscută, şi ’l-aă rănită, şi ’l-aă şi prinsă Moskalil 
şi ’l-aă trămisă la Iaşi, şi fiindă 6rnă mare şi gerosă, s’aă bolnăvită, şi peste 
puţine (jile aă şi murită de bălă în Iaşi, şi ’l-aă îngropată cu mare cinste boierii 
în Iaşi, ca pe ună Domnă.

Eră Galaţii aă rămasă în mâna Moskaliloră ; eră oştea care apucase Prutul 
în glosă mergea spre Tătari. Eră Hanul de la Movila Răbiel, cum aă simţită, 
îndată aă fugită spre Akermană, cu oştea Iul. Moskalil scoborându-se la Făl
cii pe de lastă parte de Prută, îşi căutaă în ochi cu Turcii, că de ceea parte 
era multă oste turcescă cu câţl-va Paşi, de păzia acolo. Pe acăstă vreme în- 
ţălegendă Impărăţiea Turcului de Hotină că ’l-aă luată Moskalil şi aă fugită 
Turcii, cum şi pentru luarea Moldovei şi pentru bătaea ce s’aă făcută la Ga
laţi, căci perise şi Paşi, şi pe Domnul că ’l-aă prinsă, forte s’aă scârbită a- 
supra Vizirului, şi îndată ’l-aă mazilită făcendă Viziră din Ţarigradă pe Ha- 
lil-Paşa ; eră pe Moldovangiu ’l-aă trămisă la Edirnă la 1770 Ghenarie. Atuncea 
aă pusă împăratul de aă dată fetvală muftiul, ca să între oştea în Moldova,
să taie, să robăscă, să facă ce le va fi volea, ca doră se va îndemna oştea să
mergă cu mare dragoste. Ci peste puţine (Iile, oştea care mersese spre Brăila, 
lovindă Brăila, au luat-o, ţiindă câte-va (Iile bătaea, fiindă că venia Turciloră 
ajutoră de peste Dunăre; şi aă luat-o cu tote calabalîcurile, robindă şi omo- 
rândă mulţime de Turci, lăsândă Moskalil acolo oste de paza cetăţii. Atuncea 
s’aă lăţită oştea de la podgorii, penă cândă într’o nopte le s’aă făcută (jioă 
în Bucurescl, oştea totă călărime, încungiurândă curtea Domnescă, penă aă 

■găsită pe Grigori Vodă Ghica; şi aşa făcendă totă chipul de jacă, penă i-aă 
luată totă ce aă avută, luându’lă şi pe Măriea Sa de ’l-au dusă în Moldova 
cu toţi omenii Măriei Sele, de s’aă împreunată cu gheneralul celă mare; şi 
de acolo aă mersă în ţăra Moskicăscă, avendu şi pe ună frate a Măriei Săle,
Spătarul Matei, şi pe o Belzedă a Iul Ion Vodă Mavrocordată, şi o Beizede
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mică. a Măriei Sele. Oştea de pe Prutu încă au trecutu în ceea parte, şi fiindu 
ăcolo câţî-va Paşi cu câtă-va este, s’au lovită acolea despre primăveră, care 
forte rău i-aă bătută pe Turci ; şi de acolo foră de zăbavă, aă lovită Bugd- 
cul Tătărescă, scoţându-le muierile Tătarcele, şi copii loră, şi bucatele loră, 
de le mâna pe câmpl asupra Nistrului, ca sb’l trămiţă în lăuntru. De multă îm- 
presurare de oşti, atuncea agiungândă la Nistru, şi neavândă Tătarii ce mai 
face, s’aă închinată la Moskall, rugându-se sS le dee locă şi să trălescă subt as
cultarea loru ; şl făcăndă legături cu ei, i-aă trecută Nistrul şi i-au dusă de i-aă 
aşezată la locul ce le arătase, reinâihdă şi ei mulţămiţi. Pe acestă vreme fă- 
fcUse şi Vizirul Halil-Paşa mari gătiri la Babada de oste, dândă şi scire cu 
Romanţovă gheneralul celă mare a oştire! Rusesc!, ca să vie unul cu altul de 
faţă ca să se bată; şi aşa priimindu-se, aă trecutu şi oştile turcesc! Dunărea 
la Cartală, trecendă şi însuşi Vizirul, şi mergendu cale de două căsuri 
la Cagulă, şi acolo fâcăndu’şi Turcii tote meterezele loră, unde era o mul
ţime de Turci nenumărată, şi sosindă şi ostile rusesc!, cu mare vetejie 
aă lovită pe Turci, începăndă a vărsa asupra Turciloră ună focă neconte
nită. Pe care neputăndu’lă suferi Turcii, aă rupt-o de fugă, fugendu şi însuşi 
Vizirul cu toţi cei mari ai lui; şi neputendu-şi da rondă la trecerea Dunărei, 
forte, mulţi se înnecaă, şi mulţi perise şi în oste. Şi iugendă, ’şi-aă lăsată în 
tabără t6te carele loră, corturile, tunurile, şi gephaneoa, până şi caii tutu- 
loră rămăsese acolo. Şi vădendă Moskalii că o mulţime mare se înnecă, le-aă 
dată sorocă ca în trei ţjile să trăcă Dunărea; şi după trei (Jile pe câţi i-aă 
găsită, pe toţi, luându’i robi, i-aă trămisă în Rusia, fîră o semă de oşti tur
cesc! călăreţi scăpândă, aă fugită spre Kilie şi spre Ismailă, fiindă şi Hanul 
tătărescă cu oştile spre Cetatea-Albă, trăgendu-se cu oştile săle pe Nistru 
în susă. Aă rânduită şi Moskalii o sămă de oşti de a loră, de aă mersă la 
Kilie şi la Ismailă ; cârora neputându-le sta Turcii împrotivă, alţii aă fugită 
la Hanul, şi alţii la Benderă, alţii aă fugită pe mare; ără cei mai mulţi s’aă 
închinată la Moskali.

Ţâra Muntencscă pe acea vreme nu avea Domnă, ci numai o sămă de bo
ieri căutaă trebile pământului; şi în totă ţăra jăcuiaă Catanele şi Căzacii. firă 
la Craiova se întâmplase postelnicul Manoli Giani, ântâiă Caimacamă încă din 
•Jilele Ghicăi, apoi îlă făcuse şi Bană; şi stăpânea cele cinci ţinuturi; şi fi
indă acolo Emacii de Vidină nelipsiţi, le făcea oreşi-care hatîruri, fiindă că 
se şi temea de dânşii. Şi aşa ’şi-aă dată pintre dânşii ună mare nume, cum 
că ară fi slugă credinciosă împărăţiei; şi fiindă că trămitea Paşii de Vidină 
ori ce’i trebuia, ’i-aă luată la ochi buni. Şi aşa însuşi mărginenii făcândă ja- 
lobă pentru dânsul, aă trămis’o la Vizirul, întru care cerea ca să’lă facă Domnă 
ţărei Muntenesc!, şi pe dată aducându’lă la urdie, ’l-aă îmbrăcată cu caftană 
şi ’l-aă făcută Domnă ţărei Muntenesc!, ronduindă cu elă pe Mehmetil Paşa, 
ce fasuse Rumeli-Valesi, cu câtă-va oste turcescă, ca ducfindu’lă în Bucuresci 
şi aşeţlându’lă în scaună, să şădă şi elă acolo pentru paza lui; pentru că Mos
kalii se trăsese din Bucuresci, dându’i tulurile, sangeacul, şi cuca, şi de chiel- 
luielă. Şi mergândă la Bucuresci le-aă eşită întru tâmpinare toţi boierii câţi 
mai rămăsese; şi intrândă în curţile Domnesc!, şi cetindu-se fermanul, ’l-aă suită
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în scaunii, dândii straşnică poroncă boleriloru ca s6 se supule întru t6te po- 
ronciloră împărătesc! şi să’lu cunoscă că le este Domnu. £ră după ce fă
cură boieriile, şi scosese în ţără şi vr’o duoă slujbe, ărăşi întorcendu-se Ruşii, 
de care cum s’aă însciinţatu, şi Paşa şi Domnul aii fugitu. Paşa s’aii dusu peste 
Dunăre la Kuscluctl, ără Domnul peste Oltu la Cralova. Eră Ruşii aşeţlăndu- 
se în BucurescI, aii trămisu în tote părţile oşti de pază.

Impărăţiea Turcului văţjăndii atâta stricăciune în oşti, pe dată şi schimbară 
pe Vizirul, făcăndii Vizirii pe Silihdaru-Mehmedii-Paşa carele se aşeţiase cu 
urdiea la Babada; ără pe Halilii-Paşa ’l-au trămisii la Filipopolis. Intru a- 
cea vreme s’aii loviţii de boia clumii acolo la urdie Beizadă Mihal Racoviţă, 
fiindii dragomanii la urdie, şi murindă, l’-au îngropată cum aă putută.

In Ţarigradă după ce împăratul aă cercetată pe Neculaki Suţul şi pe Gri- 
gori Vodă Calimahă, şi văijendu cum că Domnul nu’lă arătă nici la unele vi
novată pe Neculaki Suţul, mâniindu-se împăratul, aă poruncită ca să’l tale 
pre amănduol. La anii 1770 Augustă în 29, în ţjioa sfântei tăieri a sfântului 
capă a lui Ion Botezătorul, în zlorl de ţii i-aă tăiată pre amenduol; încă pre 
Domnul în lăuntru în saraiă, ără pe Neculaki afară la portă, scoţendă şi ca
pul Domnului ’l-aă pusă la portă, ără trupul i ’l-aă aruncată în mare, sloboţlindă 
şi pe fratele Domnulnl şi pe fratele luî Neculaki, pe Mihalaki, de la închisore, 
luându-le şi câtă-va sămă de pungi de bani.

MoskaliI într’acăstă lărnă se apucase să bată Benderul, şi fiindă o mulţime 
de oste turcăscă într’ensul, n’aă putută să’lă lee îndată, ci după multă întâr- 
ţjiere despre tomnă, pe care ’l-aă luată cu as altă şi cu mare morte de âmbe 
părţile.

S’aă uitată să so pomenăscă, că pănă a nu veni MoskaliI a duoa oră la Ben- 
deră, de câtă robie şi risipă s’aă făcută în bieţii creştini. Că la anii 1769 
venindă tomna MoskaliI penă la Benderă, şi apropiindu-se iărna, s’aă întorsă 
înapoi. Şi Tătarii văţlendă că s’aă întorsă MoskaliI, pe dată s’aă pornită a 
prăda şi a robi, câtă aă stricată de istovă marginea despre denşii, Lăpuşna, 
Orhelul şi o bucată din Soroca.

pice că Tătarii ară fi dusă toţi robii la Hanul, şi că după ce i-aă cerce
tată, şi i-aă scrisă la isvodă, să se fi aflată ca la şese-spre-ţjece-mil de su
flete, mari cu mici; şi că Hanului de părere de bine îl cânta meterhenăoa, şi 
sosindă acolo la Căuşenl maziliea Hanului, s’aă împrăsciătă Tătărimea care 
încotro aă putută, câtă âmpluse lumea de robi; căci în totă Iărna aceea aă 
âmblată Tătarii prădândă şi răsipindă marginea aceea, venţjendă robul câte şepte, 
câte optă lei, de aă âmplută Ţarigradul şi totă Anadolul de mulţimea robi- 
loră, din carii alţii au murită, alţii s’aă înnecată; cel mal mulţi s’au turcită. 
Aă răscumpărată şi Creştinii pre mulţi, pre cel carii nu priimiaă ca să se 
turcăscă.

După ce s’aă luată Benderul, fiindă că trămisese Turcul corăbii de intrase 
la Sulina-Boază, aă pusă şi MoskaliI totă chipul de silinţă de le-aă arsă co
răbiile la Tulce-Calesi, făcendă şi oreşl-care năvală de aă trecută Ruşii Du
nărea dincolo. Acolo s’aă făcută trei corposuri; ună corposă aă rămasă Ia 
Tulce de s’aă bătută cu Turcii, pănă ce de istovă i-aă stricată, şi le-aă Iu-
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aţii şi cetatea cu tote cele ce aii foştii într’ânsa, fâcendii şi unii mare omoră 
în Turci. £ră alţii corposii au lovitu la Sakce, care se chiamă şi Obluciţă; şi 
lovindu-se acolo au făcutu o mare răsipă în Turci, aprinţlendu-le şi hambarele şi 
târgul. Şi mal trecendu şi altu corposii de ostî rusesci, aii rădicată totă no
rodul şi ’l-au trecută în astă parte. £ră cel-altă corposă s’aă dusă dreptă a- 
supra urdiel, unde era Vizirul; pe care văi,Iendu’î Turcii că mergă asupra 
Babadagulul, pe dată aă şi rupt’o de fugă; asemine urmândă şi Vizirul loră. 
Şi le-aă rămasă pe locu totă urdiea, tunurile, corturile, cazanurile, carele şi 
alte calabalîcurl, tăindă şi creştinii atâtă acolo câtă şi la Sakcea, şi tote 
acestea le-aă trecută MoskaliI dincoace de Dunăre, fîră Vizirul fugindă spre 
Ţarigradă cale de trei-ţjecî căsuri, MoskaliI încă trecăndă în ceea parte, aă 
lăsată dincoce (în partea turcăscă) numai pietrele.

In ţera Muntenăscă încă aă pornită MoskaliI ună corposă ca să mărgă peste 
Oltă asupra lui Manoli Vodă ca să’lă prindă; şi la două locuri călcându’lă, nu 
’l-aă putută prinde, însă aă' scăpată numai cu sufletul în ţăra Ardealului, per- 
ţ^ăudu’şl şi tulurile, şi sanglacul, şi totă ce aă avută; şi acolo aă petrecută 
câtăva vreme, penă cândă aă începută a face respundenţie cu Mosun-Olu de 
la Vidină, de ’l-aă dată voie să trecă în ţera turcăscă.

Pe acea vreme întrândă Mosun-Olu în ţăra Muntenăscă cu o mulţime de 
oste turcăscă, pe care ’l-aă lăsată MoskaliI de aă mersă până la Giurgiovă, 
şi acolo s’aă făcută o mare bătălie, făcendă ună mare omoră în Turci, în câtă 
abia Paşa aă scăpată cu puţini Turci.

Au^indă împăratul Turcului de câte se întâmplase la urdie, şi la Sakce, şi 
la Tulce, forte s’aă turburată pe Vizirul, pe care mazilindu’lă aă făcută în 
locul lui Viziră pe Mehmetă-Paşa Musun-Olu, la anii 1771, care striugăndă 
oşti de aglunsă la Eusciukă, trămitea de dodăiaă pe MoskaliI ce eraă în ţăra 
Muntenăscă; însă biruinţa aă fost& totă a Ruşiloră, făcendă mare tăiere în 
Turci, şi aă luată şi cetatea Giurgiului de la Turci, remâindă totă ţăra Mun
tenăscă în stăpânirea Moskaliloră.

In Moldova stăpânia gheneralul Vorsakovă, ronduindă din boierii pământeni 
giudecători şi zapcil, cărora le plătia şi lăfă, oronduindă şi ce să dee ţăra 
pentru mâncarea oştiloră Moskicesci, care se plătia cu bani, luândă veniturile 
vămiloră şi a ocnei.

Pră Vizirul s’aă aşeţj.ată cu şederea la o casaba ce se chiamă Şumla. Cândă 
aă fostă la 1772, aă venită veste că ară fi luată MoskaliI totă Crîmul de la 
Turci, şi tote cetăţile ce se aflaă acolo, care şi Tatarii vă(Jândă atâta putere 
a Moskalului, le-aă căutată şi loră a se închina laMoskall, cu mari legături, 
ca să nu se dee altă dată suht ascultarea Turcului, făcându-le şi Hană după 
plăcerea loră.

Pră Manoli Vodă mergândă la Vizirul, i-aă dată câţi-va bani de chieltuălă, 
şi ’l-aă orânduită ca să mergă să şedă la Nicopolă, unde aă şeţ^ută până la 
anul 1773 Dechemvrie 30. Pră MoskaliI fiindă că se plecase Turcul, aă prii- 
inită să facă pace, şi aă găsită cu cale de aă trămisu de amândouă părţile 
omeni mari murahazi, să se tâlnescă la Focşeni să vorovăscă acolo. Ales'aă 
Rusiea şi aă trămisă.pre marele Ministru a Rusiei, gheneralul Orlovă, şi pre
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Romanţovâ care era asupra oştiloru, şi pre Obreţkovu care fusese solii în Ţa- 
rigradii; şi Porta turc6scă trămisese duoî soli: pe Neamţii şi pe Prusii, şi pe 
Osmanii-Efendi care fusese Răizu-Efendi, omii mare a Porţii turcescl. Şi viindii 
pentru vorba Crîmulul, nu s’aii pututii tocmi, şi s’aii stricată acea adunătură, 
şi îndată s’au dusă Orlovu înăuntru la Impărătdsa. Atuncea rămâindu Obre- 
scovu, dră au mal pusu (;li ca să vorovescă, adunându-se la BucurescI, trămi- 
ţăndă Turcii pe altul, pe Abdurazu-Efendi, făcându şi hotărire ca să stee ar
miile, să albă vreme să grălăscă. Şi grăindu atâtea luni, eră nu s’au putută 
tocmi, rămâindă ărâşl să se bată, care aă şi începută de la Martă a se bate, 
trecendă oştea moskicăscă Dunărea, cu câţl-va ghenerali. S’aă făcută multe 
bătăi în multe locuri şi multe pagube şi scăderi în oştea turcescă, luându-le 
mulţime de robi şi mulţime de averi de totă chipul, făcăndă şi mare morte 
în Turci, care nu se pote povesti, luândă sate întregi din Dobrogea, atâtă tur
cescl câtă şi crestinesci, mergăndă oştile totă înainte, făcândă mare bătaie 
la cetatea Silistrel,' pănă aă şi dobândit’o cu tote a le ei ce avea într’ănsa, 
aglungăndă penă la Hagi-Olu-Bazargică de ’l-aă arsă şi ’l-aă robită, încărcândă 
şi de acolo ca şi de aiurea case întregi de le-aă trecută Dunărea dincolo, cu 
totă averea lord, agîungendă penă la Vama, şi penă la Balcană oştea Moski
căscă, făcănduse mare răsipă oştii turcescl, ţiindă bătăile până la 1773 De
chemvrie 30, care încă totă nu mai luasă sfârşită fiindă că amândouă urdiile 
se aflaă în Dohrogea, însă a Turciloră la Şumla, ără a Moskulul ajungea până 
la Hagi-Bazargică şi până la Cozlogea.

In Ţarigradă încă s’aă săvârşită Sultanul Mustafa la 1774 Ghenarie 30, Vi
neri ; şi îndată aă pusă pe frate-săă, pe Ahdul-Hamedă Sultană.

(Eră cândă aă fostă de primăvără. Sultanul Hametă eră aă arătată către 
toţi împăraţii cum că are oste cu Moskalul, nepriimindă să’I dee câte îi cerea 
Rusiea, făcândă mare gătire de oste, stringândă peste 300,000 de oste, lăsândă 
tote trebile în mâna Vizirului lui Mosun-Olu. Atuncea văţjândă MoskaliI că 
eră se apucă de oste, fiindă şi Impărată nuoă, vă(jândă şi atâta gătire, s’au 
grijită şi el după cum sciaă, trecândă Dunărea cu totă gătirea cu gheneralul 
lorQ celă mare, graful Romanţovă, şi cu alţii mal mici, âmblândă tote locurile 
din Dunăre până în Karasoi,. asteptândă să se pornescă oştea turcăscă din 
Şumla, ca să vie asupra lorfi. Şi ronduindu-se Paşi în tote părţile cu oşti, aă 
începută a se lovi oştile; şi ori unde. s’aă lovită, isbânda aă fostă a Moskali- 
loră, făcândă Turciloră multă paguhă în tote câte ei aveaă, şi mare ucidere şi 
rohie; şi le-aă luată tote carele şi corturile, şi tunurile câte aă avută. Acestea 
văţlându-le Vizirul, erăşl s’aă mal gătită de reshoiă, mal stringândă peste 100,000 
de oşteni, ronduindă şi Paşi ca să mărgă la Hagi-OIu-Bazargică ca să se lo- 
văscă oştile; şi ărăşi mare stricăciune şi perţjare făcândă MoskaliI în oştile 
turcescl, aă luată şi totă casabaoa, cu tote averile el, cum şi totă tacâmul 
oştirii cu totă zahereoa ce avea. Nelăsându-se Turcii cu atâta, s’aă mal gătită 
de oşti, şi stringândă peste 80,000 de oşteni, aă rânduită pe Reiz-Efendi, căruia 
îl (jicea Ahdu-Razaki, şi pe Eniceră-Agasi, cu tote ortalele şi cu câţi va Paşi, de 
aă eşită înaintea Moskaliloră la o cetate ce se chlamă Kozloge; şi cu tote că aveaă 
şi Franţuzi la tunuri, s’aă daţă o mare bătălie, în câtă se întunecase lumea, în-
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s6 biruinţa aii fostu a Moskaliloru, făcendii o mare morte în Turcî, în câtii 
Turcii au fugita înapoi, cel ce au mal scăpata, la meterezurile Vizirului, cari 
erau aprope de Şumla; şi mergea înceta după denşil şi oştea Moskicăscă. Insă 
partea tureescă cea de strînsură de la Anadoia, întorcendu-se la urdiea Vizi
rului, aa începută a găsi pricini Iul Abdu-Razaki, cum că ela ara fi fosta pri
cina de i-aa stricata Moskalil; şi vrenda ca să-la omore, ’l-aa ascunsa Vizi
rul. £ră zorbalele aa începută a prăda în urdie, pentru că mal toţi, împreună 
cu Vizirul, fugise şi se închisese în Şumla; răpindă tote averile celora mari 
de prin corturi, şi âmplăndu-se de averi zorbalele s’au împrăştieta care în
cotro aa putută, firă Moskalil privindu-le aceste, se bucuraa; şi îndată incun- 
giurânda Şumla, îi strîmtoreau ca să iscălescă tote ponturile păcii, căci de nu 
le voru iscăli, arţ^endu-le tote cu foca, pe toţi îi va robi. Vizirul au poftită 
pe Feldmarşalul Eomanţovu, şi iscălinda, eia şi tote ortalele, tote articolele 
păcii, ca să’l. dee păsuălă câte-va ţjiile să trămită şi la Ţarigradu, ca să le is- 
călăscă şi tota Divanul Impărătesca şi însuşi împăratul Sultana Hamida; şi 
dându’l vadeoa cerşută, au trămisa pre Enicera-Efendi şi pre Ciauşlara-Emeni 
cu mare grabă; carii agiungenda la Ţarigrada, şi dânda şi scrisorile Viziru
lui, le-aa priimitu împăratul şi le-au iscălita cu toţii şi pe dată i-aa şi por
nita înapoi. Şi sosinda şi dându-le în mâna Vizirului, aa închielata pace la 
1774 Iulie 17, îndatorindu-se ca să păzăscă tote ponturile păcii; Şi dăruinda 
Moskalil vieţa Vizirului şi a oştenilora ce se aflau cu ^la în Şumla, i-aa slobo
zita, făcenda soldaţii cu săbiile lora ca o portă prin care aa trecuta sânge- 
cul şi cu tote ortalele, şi însuşi Vizirul. Şi mergenda Vizirul două conace în 
josa, de voie rea bolnăvindu-se, şi mal mergenda şi alte două aşa bolnava, so
sinda la Barnabata la 25 Iulie, afi murită la două căsurl din Zii Şi pe dată 
cu mare olacfl răpeZinda, afl data de scire împărăţiei, pentru care nu putema 
scrie câtă părere de răa aa avuta.» *)

Penă aicea am însemnata aceste câte arătă, care şi noi multe cu ochii nu 
le-ama văZuta, deră după auZul unora şi altora, carii cel mal mulţi asemănafl 
că le-aa văZuta şi cu ochii loru, pota să fie şi auZita o semă; care creda 
că mal multe de la el n’ora fi pusa; lipsă pote că să fie lăsata cu scrisa, ca
să fie scrisa mal giosa de câtu s’afi întâmplata, eră nu mai multa. Căci pu
tinţă de a le scrie tote nu era, că nu putea ca să agiungă hârtiea nici vre
mea, ca să le scrie cine-va; numai să credeţi că mal multa aa stătuta de câta 
s’aa scrisa, pote şi înZecitu. La care ne rugăma cu mare rugăminte1 celora
ce sunta învăţaţi şi scia cum le voru tocmi după ronduăla lora, şi celora ca
rii le-au văZutu cu ochii lora, să pue silinţă ca să le tocmăscă tote, avânda 
vreme ca să le şi prefacă mal cu bună oronduălă şi scrisore de câta a nos- 
tră. Care socotima că vre o sămă s’orfl găsi şi dintr’acestea a nostre de vorfi 
prinde locu. Ce ori în povestele Domnilorfi ce au trecuta, săa într’a ostiri- 
lorfi, săa în slovele scrisului nostru, veţi găsi greşeli, să ne daţi Iertăciune şi

') Periodul cupriusu în parentese nu se află în originalul luî Enaki Kogălniceanu, carele 
fiindu în Constantinopolu au scrisă nun;ai întâmplările penfi la 30 Ianuarie 1774. Acestu pe- 
riodu este adăogită de unu copistu mai nuoă de şi totă contimpurană. — Red.
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b6 le totmiţi, fiindii că noi numai pentru nume ne-amii silita, şi pentru mer
gerea Domniloru unul după altul cum an petrecută!

Aicea vroimă .să arătămu pentru mare şi multă scădere ce aă cursă nemulul 
crestinescă în Ţarigadă, alesă celoră ce se răzemaă în domuiile ţăriloră Mol
dovei şi a ţării Romănescl, care aceste ţări le eraă totă cljivernisela şi agoni
sirea. Şi fiindă că diu pricina oştiriloră ce aă ţinută peste cinci ani, numai 
până la 1773 Dechemvrie 30, care s’aă scrisă, aă foatu rămasă la mare scă- 
păclune atâtă Domnii mazili, câtă şi Beizadelele, şi Capi-kih iele, şi alţi boieri 
mulţi şi de cinste, care nu putemu ca să le arătămă numele şl boieriile loră, 
căci nu se cade. Eră o sămă de slugi a loru, omeni din ţăra Românăscă, vă- 
^Jăndu în câte se află stăpânii loră, trăgendă şi el ore care lipsă din cele ce 
le trebulea, că pe semne nu le agiungea atâtă din rondul mâncatului câtă şi 
din rondul purtatului, fiindu-le şi căile închise , neputăndu ca să se ducă de 
la locurile acestea, trăgeaă şi el mare lipsă la tote cu stăpânii loră; penă ră
măsese de luase şi multă obrază, de făceaă ce le era voiea, grăindă şi câtă 
le venea la gură, (^icendă că cu acestea îşi răcorescă ânimile. Şi lungă alte 
multe ce lehăiaă, au începută a le face .şi stihuri înscrisă, cu care îi hulescă, 
fiindă că s’aă scăpată diOj^ila aceloră ţări înfrumuseţate; carele văţlându-le 
şi noi aceste, le amă însemnată după scrisorile loră, arătându le într’acestă chipă ;

Istorie ce au scosu Domniloră şi boleriloru.

Ohl lume înşelătOre,
De’mpăraţl învrăjbitOre;
Cum era de dulce mierea,
Acum este-amară fierea.
Şi cu tote 'mpodobiţa,
Acum te-arSţI piea urîtă, 
îndestulat’ esti de tOte,
Şi Domnii n’avură parte !
Că de ce nu s’aă temutO(
Aceea acum le-aă sosită.
CăŞ^măntul boleriloră 
Este ca val de capul lOră !
Că diiitr’înşil suntă periţl,
Cu sSrăcie ’mpodobiţi.
Şi de necază şi de sudori 
îs bolnavi pe Şi de cinci orii 
Numai le e pe dreptate 
Se le pat’aceste tOte.
Nu’l cu cale grăirnă^
Ca sg nu’l mal pedepsimă ;
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SS scriinil totii de Domnie,
C’att rgraasti ]a grea urgie.
Din Bezedele cum vSdtt eii,
Ortt sS rSmăîe ’n halul meii.
Măcaru că eii suntii o slugă, 
SlujescO, mănânci!, punţi în pungă ; 
Eî fiindii deprinşi la bine, •
A se le cadă ruşine ;
Gândii n’orii avea omii sS’I slujdscă, 
Atunci o sS se pedepsdscă ,
Că n’orii putea sS ea slugă,
C’apol pânea n’a s’agiungă.
Ceste tâte-oril s5 se facă.
Ceva vreme s6 mal trdcă. 
Chieltueala aii sfârşiţii,
C’att foştii bani de fumăritii; 
Blestemul cclorll sSrace 
Nu le va fi lorii în pace.
Ce şi casa celui ce-o-are 
A sS rSmâIe la vânzare.
De cânda s’att deschisO oştile 
EI ’şl att perdutQ minţile,
Tottt umblândfl din casă ’n casă,
Cu inima friptă, arsă.
Şi să afle pentru pace.
Ca ddrfi Moldova s’a ’ntdrce !
Cum s’arâtă, nu se’.ntdrce,
Pe cum vădtt d’aice ’n c6ce.
El voră să se ’nglendisăscă,
Ca să nu se ’nnebunâscă ;
Şi toţi de o vorbă să fie.
Pe datornici să’I mîngâie,
Fiindtt că strigă ’n gura mare,
Că'I vorii pune la ’nchisdre.
Şi de voie rea ce aii 
Slugile odihnă n’aQ.
Numai avemfi sănătate 
De le putemti răbda tdte,
Stăpânii laşii să grălăscă.
Ca să-se mal răco; ăscă,
Că aă inima amarăj 
Cândă, Moldove bună ţără,
Staă la tine de gândescâ,
Inimile li se topescii 
De zefchiuri ce aii făcuţii^
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Primblându-se pe la Prutii,
Gu butca cu patru cal,
Făcânda zefchiQ ca nisce crai. 
Lăutarii le cântafi,
Grija ţSrel nu purtafl 1 
Dutnne^efi aşa vg^ândfi, 
îl lăs3 în vdca plângândi'!; 
Plângându’şl păcatele,
Ca se’şl scie faptele.
Faptele ce ’n ţ^ră afl făcută 
Acum tâte loră aă sosită ;
Că zefchlurile ce-aă trasă,
Acum. le vdrsă pe nasâ.
N’oră sfârşi inima rea,
Câte ^ile vorti avea.
Unde-aminte îşi aduce,
Pânea nu p6te s’o mănânce J 
Câţi dmeni aude trecândă,
Totă călăraşi ÎI pare ’n g&ndă,
Şi se scdlă de Ia masă,
Cu inima friptă, arsă.
Şi totă stă de se gftndesce,
Şi din gur’aşa grălesce : 
rrMoldova că ne-aă lipsită,
«Mal bine amă fi murită ;
«Să nu mal trăimă c’ocară,
«Mal multă cu inim’amară !
«De pe-acum începe lume 
«A nu căuta Ia nume.
«Pe care n’aveamă prepusă, 
«Acum s’aă 'nălţată mal susă.
»îl dămă bună dimineţa,
«Elă nu vra să ne mal vă^ă ! 
«Aste nu-s’nimica frate,
«Oră să vie rele fdrte ;
«C’o să mergemă la bărbierie, 
«Să ne radă pe datorie.
«Şi voră să ne amărăscă 
«Pentru ţăra Românăscă ; 
«Bătândă cu cuvintele:
«Ce amă făcută pungele ?
«Dără noi ce răspunsă să dămă, 
«Ca să nu ne ruşinămă ?
«C’aă fostă pungi pe nedreptate; 
«Şi n’amă avută d’ele parte.
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«Ei înse totii n’orfi se crddă, 
«]))icândti că le-avemQ în ladă,
«Şi le ţinemâ totti ascunse,
«Pin ghevghirurî sunlii supuse.
«Şi nu sciii că tn sSnduce,
«N’ati şdrecil ce s’apuce.»
SS venimfi ddr’ la cercetare,
La cea de pe urmă stare,
Că boierul de divanti 
A s’agiung'ă baccevanO,
Şi s£ strige pe socacă,
VânŞândil totO prăji şi spănacfl. 
Ac£sta de nu le vine,
Şi vorti s£ trăiască bine,
Apuce-s’ de băcălie,
Că’I mal mare boierie.
Ş’ac£sta de nu le place,
Pe hamalii vdŞă ce face,
Că câtă ÎI Şioa de mare,
Cară lemne în spinare.
Sunta ş’alte mansupurî multe.
De nu potfl sS’ml vie a-minţe.
Nici tottt s£ le povestescfi.
Că mS temO s£ nu rScescfi !

Şi s’aC sfârşita haiturile Muntenilora penS aice.

Aice ne vine rondul se aretămii şi pentru câţi Patriarsl a Ţarigraduluî scimu : 
Paisie celu bătrână care au fostă în trei ronduri.
Chirilă celă*spână care ’l-aă surgunită la Sina-orus.
Serafimă care ’l-aă trămisă la Sfânta-Agura, şi pe urmă aă fugită eră, la 

corăbiile Moskaliloră pe mare. 
lonikie Caragia, care ’l-aă trămisă la Halcbinis.
Calinică care ’l-aă surgunită la Zagura.
Samoilă ce’i ţjică Hangirli, eră la Sfânta-Agura, şi ’l-aă adusă.
Meletie, ’l-aă trămisă la Tenedos.
Teodosie, ’l-aă trămisă eră la Halcbinis.
£ră Samoilă ’l-aă făcută Patriarhă, ală doilea, pe vremea ce ţinea oştile la 

letă 1773 Noemvrie în 15.

Leatopiseţul Tom 3. 18
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In (filele acestui ImpSratu turcescu, Sultană Mustafa, în Ţarigradu, în totă 
Imp6răţiea lui, multe senine dumne^leescl s’au arătată. Ânteiaşî dată aă de
tunată ună galionă mare Impărătescă, acolo unde şedea legată la Tarsana, şi 
aprinrlăndu-se de ardea cu mare par;i, care tăindu’i legăturile ârabla pe mare 
şi î\rdea cu mare pară, caro n’au fostă cu putinţă să’lu stingă. ,

In câte-va ronduri aă pcritu sorclc, de aă zăbovită multă vreme, penă s’aă 
ivită eră.

In multe ronduri s’aă făcută cutremură, care în două ronduri au fostă mare 
de aă căţlutu multe ziduri şi geamii, căţlendă şi geamiea care îl ţ^icu Sultanu- 
Mehmedă, isvorîndă dintr’unu colţă şi sânge prea multă din pămăntu, care 
’l-nă vă^lutu lumea.

O stea cu codă s’aă arătată pe ceru, de au ţinută multe nopţi.
O mare lumină eră s’aă arătată pe ceră, în câte-va nopţi, spre vântul celu 

din susă; şi altă semnă ca o cruce în ceru s’aă arătată de-as'upra sfântel Sofii.
La o minară a unei geamii, în mijlocul alemului, s’aă arătată o cruce de 

aă văţlut-o lumea.
Ună galionă, fiindu lungă Gumrucă, în mijlocul măreî, s’aă aprinsă, şi ar- 

ţlendu’I legăturile, aă purcesu pe apă, dândă peste alte cinci corăbii, şi s’au 
aprinsă şi acelea ; şi de acolo mergendă cale de două mile au mersă la săraiul 
Impărătescu de la Anală-Cavaki, şi ’l-au arsă.

In ţjioa ce s’aă întorsu corăbiile turcescl de la Marea-Albă, câte rămăsese 
de nu le’au fostă arsă Moskalil, cândă întrau, unu mare focă s’aă lăcutu să- 
rindă cale de o milă de locu, şi s’au aprinsă două cbioşcurî împărătesc! do 
aă arsă, neputendu-le stinge, adecă lali-CdiIoşcă, şi Săpecetliră-Chioşcă, şi al
tele multe.

Sfebşitul Letopiseţului lui ENAKI KOGĂLNICEANU.



Siihurţ asupra Domnului Qrigorie Oliica Voevodu alu ţereî
Moldovei.

de

Enaki Kogălniceanu'O
VrSndtt s’aretll şi sS vorbesctt 
De mirare me uîmescfl,
Aşii grăi, nu me priceptJ,
Nu scia de unde sS’ncepa ;
Se faca o jalnică vorbă 
Pentru Domnul Ghica Vodă,
Cela puternica şi vestita 
La ce sfârşita aa venita!
O limbă ritoricâscă 
Ara trebui se vorbâscă,
Şi se spuTe acea ’ntâmplare 
Jalnică şi de mirare,
Care s’aa cunoscuta fdrte 
In halul lumeţ deşârte.
Cum că nare nicî una bine 
Lumea statornica în sine.
SS cugete ort ce orna 
Intâmplarea-acestul Domna,
Ca se vâdâ altă stare 

* A sea primejdie mare.
Fiinda plina de bucurie.
Luanda a treea Domnie,

]0iCâta în vlâţă aa trăita,
Cu mart nădejdi aa domnita.
Dâr’acele nădejdi multe 
Nu putea ca sS’Y agtute.
Nici se puie în lucrare 
Cugetul Măriei Sâle,
Nici puteaa ca sâ’ia păzâsca 
De urgiea-împBrătâscă.
Deci foră veste ÎI fusă,
Acea primejdie-ascunsă,
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Primejdie grea de mdrte 
Care att sSverşitfl t6te !
S’aO -vestita în ţdra tdtă 
Cum că vine de la Pdrtă 
Una Capegia rânduita,
Si conacul i-aa gătita- 
Dară nimeni nu scia 
Cu ce chipa şi trebi venea; 
Numaî Vod’aa ^isa că scie 
ArStâuda în Spătăria,
Fiinda boierimea t6tă 
Şi obicinuita glâtă.
Cu şase ^ile’nainte 
Vod’aa Şisa aste cuvinte; 
wAcesta Capegia ce vine 
rrEste prietena cu mine,
«Şi’i trămisa ca sa vestască 
«O poroncă ’mperătască.
«sa nu gândiţi de rasbol,
«Aice dâră la noi;
«Ci-aduce fermana de pace 
«Dupe cum scire ne face.»
O ! ce urîta prleteşuga,
L’ala saa grasnica vicleşuga !
O! ce veste-aşa tăcută 
Numai de densul sciută !
£)ră cânda s’aa auŞita 
Că la Şanta1*) aa sosita,
I s’aa trămisa înainte 
Alaia şi dobe cu cinste.
Ca sa’l facă ’ntempinare 
Fiinda beia şi agă mare,
Şi cu pompă sS’la prilm^scă 
Ca p’o slugă ’mperătOscă. 
Mergenda cu-ala sea argalîca 
La casele de beîlica,
Pene nu intră ’n oraşd.
Acesta sprintena ucigaşa, 
firă dOca ,aa sosita 
Ce vicleşuga aa găsită!
Aa Şisb că’I bolnava de mOrte,

*) Puntu pe calea vechie a Ţarigradnltil, adecă pe la Bordea, o oră departe de Iaşi. Io 
timpul Domniloru fanarioţi, acolo mergea alaiul din Iaşi spre întâmpinarea paşilonî.

Editorul
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Au cerute doftortt se’ltl cate, 
Trămiţendfi lut Vodă scire 
Fiinde slăbitu peste fire,
Şi vrendQ a merge la curte 
Avândfi sS’î grătască multe,
Şi fermanurî se’t ardte ;
Trebi mart şi lucruri înalte, 
Ddr’nu p6te pentru b6ia 
Căci din pate nu se mal sc6lă. 
Vod’auŞindfi att creţluttt,
Ca cum arii fi foştii ve^utO,
Şi ne-avânda nici unfi prepusu : 
I att trămistt acestQ respunsO ; 
ffSe nu facă osten^lă,
«FiindO supărate de b6lă ;
«Că merge Măriea Sa 
«Acolo la gazda sa.»
Cu nădejde ’ltt amăgise 
Pentru boierii ce fugise 
SS facă cu turcul sfatfl 
Ca se le vie de bacii.
De ară fi spusfl dreptu Fotaki 
Precum au spusfl Gavrilaki. 
Totfi arfl fi putute prepune 
Acea-ascunsă slăbiciune,
Ddr’ ce se ^iceme mai multO ?' 
Cdsul morţel n’ae sciute!
De Duminecă’n de sdră ;
O ce cdse şi amară !
Ae poroncite se găt^scă 
Car6ta sa cea Domn^scă,
Ca cum are merge la primblare 
Vesele şi cu alinare.
Adese-orî întreba :
«Nu i-ae mal trase caretă ? 
«ipiceţl de grabă s’o tragă 
«Ca vremea sS nu se trdcă.»
Şi îndată purcegânde,
A remase Dbmna plângândii.
Că îi dise se nu m^rgă,
Pene nu va cerceta, se vecia 
Acele turce aşa cumplite :
Cu ce poronc’ae venitQ ?
Ci ele nu ae ascultate 
Aceste folositorO sfate.
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fir’ cândti vroia se purcdgă 
Tufecci-Başa ’lil întrdbă: 
«Afendi-mu arii fi bine 
«SS maf laii dnienî cu mine, 
«Măcarii ceva tufeccib 
«Că mergtl numai duol copil 
«Şi vre-o trei bolerănaşl,
«Ş’altl doilea cămSraşQ.» 
Vod’au^indă aii respunsQ :
«Nu trebuie ; suutii de-ajunsii.» 
Ş’aşa la vreme de ndpte 
Purcede acum spre mdrte 
F6ră de calabalîcii,
La casele de bellicd.
Bostangii se gătise 
Precum li se poroncise ;
Şi i-aii eşitii Înainte 
De ’l-aii tempinatti cu cinste.
Şi suindu-se pe scară 
lld ţinea de subţiâră.
DupS ce s’atl suiţii susO,
Şi la CapegiO ’l-aii duşii,
’L-aii priîmitii cu bucurie, 
Argtândii prietenie, 
ipieendti: «bine-al veniţii 
«Ale meă prietenă dorita.» 
Avea chleful bucuroşii 
Pentru-ala sed dorita folosU.
Că prinsa ’l-aa veţluta 
In manele sdle căzuta !
Şi aşa ’l-aa amăgită 
Precum n’ad nădăjduita !
Pe copil cu tufeccil,
I-aa chiămata la cafegii,
Adică ca se’l cinstdscă 
Cu rondulala turcdscă,
Cu ciubuce, cu cafele,
Să nu stee la perdele ;
Gă de vora aaţli strigare,
El vora face tulburare.
Unii Turci staa pe la uşi,
Unii prin cămSrl ascurşl 
P’undc le-era poronciţl.
De cu, vreme rânduiţi;
S’atuncea intrânda în qasă,
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Acel ce se înarmasă,
Si uşile deschi^ândO,
Att şe^utu cu toţiî ronda.
Ve^endtt Vodă acea ’ntemplare,
’L-att coprinsu mare sudâre ;
O sudâre grea de niârte,
Care le-aO sSverşittt t6te;
Si cum că-a scăpa nu pâte 
Că sfârşitul este-apr6pe.
Deci făcenda puţină vorbă 
Capigiul către Vodă,
Ce ’l-ati ^isO, ce ’l-aă mustrata,
Ku scia, nu m'ama întâmplata 
Acolo unde vorbTa.
Aa ceruta tabaca sS bea.
Tabacherea ’l-aa deschisa,
Si către Vod’aa întinsa;
Er’ Vodă cânda s’aa plecata 
Adecă sâ bea tabaca,
Aa făcuta semna capigiul către hasnatarul 
Ca sâ’ia lovâscă cu hangîarul.
Si îla loviră în spate 
Care’I da rană de mdrte.
Atuncea Vodă că^ânda 
Cu spatele la pământa : 
aAmanu Efendiby aa strigata,
«Fic’ţî milă şi pâcata;
«Fie’ţt milă, nu mS pierde,
«Că nu amd nici o nădejde;
«Si de poţi, chivernisesce,
«Cu chipa de me mazilesce 
«Ca sS scapa şi de urgie ;
«Nu’ml lăsa curtea pustie!»
Cine voia se’ia asculte,
Ca s2 vie se’ia ajute ?
Una turca de gâta îla strânge.
Amarnica îla strepunge,
SS nu mal p6tă striga 
Sâa a se mal văita!
Bostangi-başa-aa respunsa 
Dupâ semnul ce ’l-aa spusa,
Ascultânda cu luare-araintc 
Din vorbe şi din cuvinte.
Spre a au^i vr’una glasa 
Sâ’la găsescă fâră ceasa.
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Şi atl şi simţită
Untt glasiS de tottl amorţiţii,
A lui Vodă cândii striga 
Si cu Turcii se lupta,
Fdrte amarii se văita,
PSn’ati sparţii şi fer^stra,
Ca sS lâsă şi sS scape 
De acea cumplită mârte;
In zadarâ, fâră folosii,
’L-aii oborîtQ de totii glosă ! 
S’alergândQ se intre ’n casă ; 
Cel de la uşă, nu'I lasă ;
Deci voindtt ca să se ’ntdrcă, 
Nesciindâ ce se mal facă,
Er’ bostangiul celă-altti 
Ce sta de faţă armată,
Năvăli ca nisce fiară 
Si ’n cuţite îlfi luară!
Ellă de durere, de frică,
Se muncesce şi s’aruncă,
Si să bate ca ună pesce,
In sânge se tăvălescel
£r’ trupul celtt multă muncită,
Si de cuţite rănită,
’L-aă dată p’o ferăstră ’n josă 
Spre grădina cea din dosă !
Si bostangii săpară,
Si acolo ’lă îngropară !
Din averile lui tote,
Neavândă la a sa mârte 
Macară patru coţi de pînză 
Ca pe dânsul s’o întindă.
Er’ capul într’o cutie 
’L-aă trămisă la ’mpărăţie. 
Precum şi averile lui tâte 
Le-aă făcută peşcheşă la Pârtă! 
Si aşa s’aă săvârşită 
Grigore Ghica celă vestită.
Care multă s’aă minunată 
De mârtea ce s’aă tâmplată. 
Rămâne să ne rugămă,
Ca să’ia Ierte Dumne^eă ;
Se’I fie duhul în fericire ; 
Vecinica lui pomenire !
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o ! ce grOsnică ’ntămplare,
O ! ce primejdie mare,
O ! ce cumplită cădere,
O ! spăimentată gândire,
La micî, cum şi la ceî mari,
La slabi, cum şi la cei tari,
La săraci şi la bogaţi.
Şi la toţi cei-lalţi 1 
In oraşfl şi la poiată.
Cum şi la obsciea tâtă !
In noroda ce spăîmentare.
Si în boieri grijă mare !
Ascultaţi, să auţliţi;

* Ceea ce n’aţî văzută priviţi.
Ce multa îi vrednici de plânsă,
A pismei cei pre ascunsa!
O ce jale, ce i’ntristare !
O ce plânsă, cu suspinare!
Istoria este lungă;
firă mintea ’mi-este scurtă.
Ce pe cât me voia pricepe 
A o scrie voia începe.
Şi voia face arătare,
De acăstă întâmplare.
Arătare voia se facă,

*). Inedita,
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Măcar nu fie pe placă,
Căci a o lăsa, sS tacă,
F6ră de minte mS facă.
Şi m’arfită nepricepută 
La lucrul ce>amă Începută.
Deci numai de cât tncepă, 
ţlicândă pre câtă mS pricepă. 
Intr'acestd v^că de acumă, 
Trăindă astă^L ce ve^umă ? 
VS^umă ceea ce n’amă vSţlutQ, 
Ca ună visă de necrezută! 
Intr’o ^i grea turburare 
In curte cu spălmântare : 
Aducere a o sdmă 
Din boieri ca sS dea s^mă 
De eftalele ce^aă scrisă,
Care Domniea le-aă prinsă'
Cu pîrl, făr’ de socotălă,
Care-aă eşită în ivdă ;
De Dărmănescul fu scrise 
Şi’n Benderd pe-ascunsă trămise 
Cu o slugă ticăită.
Şi sluga neplăcută,
Lăsându-le prin glamil 
La agi şi la mulţime,
Cum şi prin cafenele,
Unde’să musafirele,
Ca turcii sS le găs^scă,
Jaloba sS se veddscâ,
La paşi şi la saraskerl.
Şi la askerlul din Benderă. 
Darmanescu’I fdră minte, 
ArStândă jalobe multe ;
Avut’aă in acestă sfată 
Pe Cuza celă destrpraală,
Cu carele s’aă unită 
Şi pre mulţi i-aă amăgită, 
Trăgându-î in acelă sfată 
Prin glurămentă ce le-au dată, 
Sg fie toţi într’ună cuvântă 
La lucrul ce-aU începută. 
Logofătul Bălăncscul 
Fu glurată de Dărrnănescul, 
Precum şi Canta Spatarlul 
Şi Romano Caminarlul,
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firă dintr’aceste-eftale 
Ce s’att trâmisd Idr’de cale,
Fu prepustl pe DâruiKnescul, 
Pe Cuza, pe Bălănescul,
Cum şi pe Canta Spatarlul 
Şi Romano Căminatllul,
Dintru a Ghicăl Domnie,
C’att umblatU cu viclenie,
Cu fuga lorii Ia Hoţind 
PîrîndO pe Ghica de hainii. 
Deci numai de câtil Domnie 
Fu aprinsă de mânie.
Şi răpeai ’n DărmănescI 
Toţii aleşi dmenî domnesci, 
Cum şi la cel de mal susd 
Pomeniţi l’acestil prepusii;
I aii adusii pre toţi în curte 
F6ră vorbe sdil cuvinte ;
Tail pusd pre toţi în popr^lă, 
Prin beciuri, nu la ivelă.
Nu i-ad scosd la arStare 
Pen’ n’a face cercetare.
Ce bătendil pre Dărmănescul, 
ArStândil pre Bălănescul 
Mărturisi că’I vicleanil, 
ArStândtl şi pre Bogdanti, *
Şi pre toţi pre cel închişi,
Că sunta cu Bogdana aglunşi; 
încă şi pre Căminarul 
Şi pre Canta biv Spătarul.
Ddr’ Romano luândd scire,
Ca sS scape de pcire.
Trecu cordonul nemţescd 
Lăsânda locul creştincscU,
Şi ţara cea de moşie.
Ca sS scape de urgie.
£tă vel vedea cum va scăpa. 
Şi Ia ce sfîrşitu se va afla ! 
fir' cela mal mare vicleana 
Este Vornicul Bogdana.
Deci veni Bogdana la curte, 
ArStânda şi nazuri multe,
Şi se arSta voiosfl 
Şi Ia vorbă mîngălosa, 
Vorbinda cu fiesce-care,
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Cu unO chtefii şi c’o primblare, 
VrSndtt sS fie-acoperitil 
La ceea ce era vSditii.
Căci şi singurii cunoscuse 
Ddr’ grea pază ce vSşluse,
Căci d’aceea-’lii păzeaii fdrte 
In totti cdsul ^i şi nâpte. 
Bogdanii celii ’naltii, întristaţii, 
l^is’att şi le-aii arStatii,
Ca taina sS o păzdscă, 
fir’ el sS se odihnescă;
Taina sS fie păzită! 
fir’ tr^ba este gătită I 
«Lăsaţi tâte-asupra mea,
«Şi eii voiii lucra ce-oitt vrea. 
«Acum cine şi prin cine,
»Le voia lucra tâte bine ! 
«Vedd-veţî cum amfi lucrata,
«Şi la ce sfîrşita aii data ? » 
Avut’aa minte înaltă ;
Vrea sS rSsbată la Pârtă,
Ca stăpâna mare sS fie,
In Patrie cu Domnie.
Şi ÎI glura cu tărie,
Cu isvodQ de boierie.
Află Vornicul Bogdana 
Pre Efendi Sulimana ;
Scris’afl arza cu pîră mare, 
ArStânda jalobă tare 
Pentr’o sdmă de boieri ;
S£ dea scire la Bendera, 
ca la trecuta oştire 
El aduseră peire 
In t6tă-armiea turc^scă 
Cu a lorfi fire tirăn^scă ;
Precum şi’n anul trecuta,
El pe Ghic’aa sfătuita 
Ca eia se se haindsca.
La Moskali se prilejdscă,
Ca el sg hălăduiască 
De uigiea ’mpSrătgscă. 
Acestia’sa vicleni împerăţiei 
Ce petreca în suraeţie ;
Carii sunta de toţi vg(|luţl1 
Că de Belul shnta cinstiţi ;
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Că dupS a lorfl rea fire 
Vorti face ţSrel peire.
Căci doresctt de megieşi 
Şi’I poftesctl se vie ’n Ieşi;
SS fie Porţii în scire,
Că duca ţăra spre peire.
Ca sS nu o prăpăd^scă,
Elfi pre nume-ÎI aretă,
Se fie sciuţi la Pdrtă:
Logofătul Idntt Canta,
Ca elfi ântăifi să’şl lee plata ;
Cum şi pe Logofătul Razu 
Nu’lfi trecea nescrisfi cu arzu;
Şi pre Vel Armaşul Balşiu 
llfi făcu sciutfi la Faşiâ.
AcestiaşI câte trei uniţi 
Şi de lucrul nuofi gătiţi, 
fir’ acestfi arzfi ce-afi făcutfi 
Lui Sulimanfi nu i-afi plăcutfi. 
’L-afi tămisfi ără la sine,
Arătândfi că nu’l scrisfi bine ;
Ca de isndvă să’lfi facă,
Să’lfi scrie şi să’lfi prefacă,
După cum singurii ’l-afi dresfi, 
Atunce cândtt i ’l-afi trămesfi,
Mal cu-asupră de măsură,
Drepţii de Suli manii cu pîră.
Atâta ’l-aii. foştii traşii Bogdanii 
Pe Efendi Sulimanii,
După cum elfi aii poftitfi,
Turcesce pe arăpie.
Ca unii tăinuiţii să fie.
Şi cu bună socotălă,
Să nu lăsă la ivălă !
Bogdanii (jli şi nOpte’î pasce,
Şi ascăptă ce va nasce!
Dăr’ aceea ce-aii născuţii 
Bogdanii nu aii cunoscuţii !
Târţlifi Bogdanii aii văzuţii,
Greşăla ce aii făcuţii,
Nu c’aO scrisfi lui Sulimanii 
Acelii cu minte Bogdanii,
Ci cum de-afi traşii l’acelii sfântii 
Pre Dărmănescul celti blăstematii! 
Căci era de mulţii sciuttl
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Ca’I din fire abătutU.
Cine scia de Bogdanfl 
S^a ce dregea Sulimanfi ?
£ra acele eftale,
Fu tramise făr’de cale.
Şi nu scia nici Bogdana,
Nici Efendi Sulimana.
Ce de-o dată se vSţlu,
Că Bogdana tare căţlu ;
Cânda nu avea nicl-una g&nda, 
Le vSţlu t6te pe rSnda, 
înşirate ca pe-o aţă,
Le vS^u tete pe faţă. 
Cunoscânda a sa peire,
Ş’a vieţii săvârşire,
Cu-adînca ela suspina,
Norocul îşi blestema! 
Chibzuinda acesta amara 
Vede pre Başa-GIohodara,
Care st:înda d’inainte 
ÎI ^ice-aceste cuvinte : 
«Poroncă’I Măriei Sdle 
«Ca să fii la înshisâre !» 
Luându’ia de subţidră 
îia scobotîră pe scară.
Din Vorniciea cea mare 
Se veţlu la închisâre,
Intr’unil becia Intunecosa, 
Tocmai la curtea din dosa,
Pe o saltea la pământa,
Unde nu’l trecea nici vânta.
La vreme de năduşdlă,
Cu pripă, cu ferbinţelă ;
In vreme de vdră, *
Ar^ânda ca ’ntr’o pară ţ 
In luna lui Iulie,
In loca de bucurie,
Sta gătita de mbrte 
Care nu’l departe.
Săraca glupândsă,
Ori câta plânge a-casă;
Orî câta se bocesce,
Şi să necăjesce,
Mîngîlere n’are 
Creda câta mi se pare ;
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Căci este străină.
Nu’I dintr’a sa vină.
Şi unde s’alerge,
Şi cui sS se plece ?
SSract cuconaşi,
Micii nastoraşi !
Da o fetiş6ră 
Cea mal mărişâră !
Statt cu toţii rândO ;
VSda maica plângândQ.
Incepa ş’el cu toţii 
SS plângă şi morţii,
Câtă şi pletra s^că 
E se se desfacă,
SS facă huetă mare 
Cu a sa despicare.
Şi huete multe 
SS se-audă ’n curte.
Ca Ddînna s’au^ă,
Şi sS se pStrunşlă,
Ca de-o jale mare,
De grea întristare ;
La Vodă s’alerge,
SS’la rdge cu lege.
Cu legea firSscă 
Cu cea creştinSscă,
Pe Bogdanii sS’lii scOtă,
Pentru gl6ta tdtă,
Pentru glupănSsă,
SS nu rSmâie ’n casă.
Lumea sS petrScă 
VSduVă, săracă.
In straie cernite,
In lacrimi ferbinte.
In plănstl necontenită,
In somnii neadormită,
In multă plânsdre 
De grea întristare.
In grea sSrăcie,
t)e grea vSduvie !
fir’ Bogdană stândă la ‘nchisdre
Cuprinsă de o grijă mare,
Asceptândă din cSsă în cSsă
Sfîrşitul celă cu necază.
Căci Spătarul Caradja
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Adestl la dansul mergea,
InsS cu ^isa Domndscă,
Ca elâ se mărturis^scă 
De acele pîrîturl,
Cu-a lui amestecături, 
Ingrozindu’lti totfi cu mdrte, 
Ca se le ardte' t6te.
Socoti însuşi Bogdanii 
Că'I cunoscută de vicleană,
Şi nu’i de tăgăduită.
Că este lucrul vSdită !
Arătă că’I vinovată 
Prin arzul care aO dată 
La Efendi Sulimană,
Avendă vordvă de ană,
Că nici se fie prepusă,
Că de Domnul s’ară fi-atiiisă, 
Cu cea mai puţină pîră,
Sdă pîri de-amestecătură;
Şi maî vertosQ s6 nu crd^ă 
Voiă însuşi sS se vd^ă;
Este şi suretul scrisă 
De pe arzpl care-amă scrisă, 
In casă pusă pre pată 
Sub postavă lungă macată.
Cu şiretă şi tinţuită,'
Aşezată cu socotdlă 
Şi cu bună chibzudlă.
Şi pentru ca sS mi se crdŞă 
Aduceţi’lă voi sS’lă vd^ă !
Er’ dupe ce s’aă vdŞută 
Acelă suretă iscălită 
De Cuza şi de Bogdană,
S’aă cunoscută de vicleni. 
Eraă în arză iscăliţi 
Şi cel boieri pomeniţi;
Ddr’ n’avur’atâta vină,
Iscăliţi nu de-a loră mână.
Ci de mâna lui Bogdană 
Ş’a Cuzeî celui avană.
Acestă şuretă ce se vS^u, 
Făcu pe Belul de cre^u 
Că boierii cel-alţl 
Nu suntă ătâtă vinovaţi. 
Şi-acdsta i-aă îndreptată
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Leatopisiţele Tom. 3.

Cu vidţă de-aQ scăpată !
Stă Bogdana la îhchisâre,
Unde mângâterc n’are,
Nici nădejde de scăpata,
Diipe fapta ce-aa lucrata.
Ce numai la Dumne^ea 
RSmâinda cugetul sSa.
T6te-a lui pecetluite 
Cu multe ^ile ’nainte,
Şi în case şi’n cămară,
Cu-a lui bani şi alte-od6ră,
Se păzesca de arnău)!,
Şi de toţi cel r&nduiţi. 
lîlră glupăndsa sc6să 
Intr’una becitt tocmai sub casă, 
Plânge şi se vălcărd^ă...
D(5r’ cine p6te s’o vd^ă!
Sda sS’i dea vr’o mângâiere 
La atâta hala şi j^le 1 
Ce d^r’, pentru care faptă,
Se făcu şi gludecată!
TragO pe Bogdana la Divana, 
AvânduTa ca pe-untt duşmanO, 
Aprinsu fu Vodă de mânie,
In întrul în Spătărie,
Cum şi boierimea t6tă.
Şi obicinuita gl6tă.
Poroncesce pe Bogdana,
Să’ia aducă la DivanO,
Tocmai de la închisâre.
Aşa cu ferele ’n picldre ! 
Duce’ltt cu grăbire mare 
Şi cu ferele ’n picldie.
Şi cânda fârele suna,
Norodul se întrista !
Dir' de felii boierii mart, 
Fiinda atâta noroda multa 
Care nu s’aa pomenita 1 
Săracul dăcă i-aa spusa,
Căţlu la mare prepusa.
Că căsul ara fi sosita,
Tocmai cela pentru sfâişitO, 
Ş’alta nu pricinuesce.
Numai să olăcuesce, 
ţiicânda : «de-aicl n’oia eşi.

19
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«Pen6 cândO me voia sfârşi;
«De câtu se me tragă ’n fere, 
«Mal bine sS ine ombre.»
Deci îlu duse ’n spătărie 
Unde nu e fă(ierie.
’L-afi mustrata; ’l au gludecatti ; 
Ce ela nu s’ad apărata ;
Ce-aa spusa drepta că’l vinovata, 
Prin arzul care ’l-aa data ;
Şi c’aa greşita ca urni orna 
înaintea, utiul Domnd.
Din seminţiea cea mare.
La vîrsta care o are,
R6gă-se se’la miluescă,
Şi ,(^ile se’! dăruescă!
«Fie’ţi milă de-a mea casă,
«De sâraca glupănesă,
«De ticăloşii copil,
«Că rSmânu ca val de ii!»
Vodă fiinda mânioşii 
Nu veţlii Bogdana folosa ;
Ce’la mustră ca pre-una omO, 
Şi’ia gîudecă ca unB Domna. 
ţ)ice dâră şi aretă,
Fiinda boierimea t6tă ;
«Cangrena ce s'aît născută,
Etâ vechie s'au făcută,
S'aă dobîndită carne rea.
Care de nu s’a tăia 
Nu se pole vindeca,
Că pene ’n gîosu va strica, 
Vetemându pre ceî-alţt 
Carii nu simtă vinovaţi!»
Şi aşa i-aa hotăiita,

’Sâ’şI îa pedâpsă,
Dupâ fapta ce-aB făcuta. 
Poroncit’aB se’lB râdice,
Şi la-acela beciB a ’mi-lB duce! 
£ră cânda fu. Vineri seră 
Sosi sera cea amară,
Cea mal de pe urmă nbpte, 
Aducâtdre de mdrte.' 
încă era de cu vreme,
Poronci pe Balşia sâ’lB chlăme. 
Aducea pre marele-armaşia,
Ce’I ŞicB zapcia pe-ucigaşî.



291

Ii ^ice şi’i poroncesce ;
«Pas ! acum, de tc gătesce,
«Mergi de sc6te pre Bogdanii,
«Acela câne de vicleauâ,
«Dintr’aceltt becifi ce’î din dosa,
«Şi’la du in basca de giosa,
«Şi pre Cuza cela destrematd,
«Ce este câne spurcata,
«Pe acei câni netrebnici,
«Că de tota rSul sunta vrednici.
«lea îndată şi gelatul,
«Şi acum le taie capul!»
TSnSra Ralşia şi fricosa tare,
Ila prinse cutremura mare,
Nici mai putu şe grălCscă,
Nici din loca sS se urnască 
Atunci beiul aa răspunsa,
Fiinda fdrte mâniosa :
«Tu nu eşti de armăşie,
«Fiinda slaba tare la fire !»
Şi ’ndată ’l-aa data afară,
Făcăndu’ia de rea ocară!
Deci, nu merse Balşiu a casă 
Ca vorba să nu mâl lăsă;
Căci fu oprita de Domnie,
Ca cu una chipa de urgie.
Şi ^ise: «chiămaţi pre condicai ul, >• 
Precum din . vechia uricarul,
Şi ’ndată ce’î poroncesce:
«Numai de câta te gătesce,
«Şi drepta la temniţă mergi,
«Şi din cel închişi alegi 
«Pre una Pavela Căpitanul 
«Căruia ’I Soroceanul!»
Ijlice’! ; «vino după mine 
«leaţl şi sabieâ cu tine 1»
Pavela nevrânda se ’nţelăgă 
Nici de cum nu vrea să mărgă, 
ţiicânda : «Nu sunta gelatfi de boieri, 
«Ce sunta glanigaşia de muieri !» 
îndată ’la scâte din butuci,
Dându’I câte-va măciuci.
Cu măciuca arraăşăscă,
Avănda poroncă Domnăscă. 
îl dede ş’o sfertă de holircă
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Ca sS nu’I fie de frică, 
Făcându’ltt mal sumeţil 
Şi la sânge IndrâsneţU.
£râ ddcă merse ’n bască,
Vrură sS’l mărturis^scă. 
fîră cum stail cel gătiţi.
Cel de mdrte hotărtţl.
N’atl nici în g&ndfl nici în scire 
De-acea grabnică peire.
Vg^ândtt că condicarul vine. 
Cunoscuse că nu’l bine.
Aşa pe la mte^ă de ndpte 
Intrândtl în prepustt de mOrte, 
fîtă şi duhovnicul 
Ţiindă molitfelnicul.
Şi patrafiru ’ntr’o mână.
Acolo ’n başcă se ’nchină 
Pe rândudla popdscă,
Vrândă ca să’l mărturisdscă ;
]Î!r’ ddca’l mărturisise 
DupS lege ’I şl grijise.
Intră ddră şi gelatul,
Şi după dânsul şi altul.
Ca mâinele se le lege.
Atuncea Delioimanâ 
Se închină lui Bogdanii 
Cu sabtea gâlă a-mână 
Şi Spătarul Cuza se ’nchină. 
fir' ticălosul Bogdanii,
Către acela Dellormantt 
Suspinânda cu lacrimi, ^ise : 
«Dăr’ acâsta ce mă-aglunse ? 
«Veniţi prieteni şi vecini,
«De. vă luaţi Iertăciuni;
«Vina şi tu a mea soţie,
«Care’ml eşti cu cununie.
«Veniţi şi voi copilaşi,
«Dragii talcăl cuconaşi.
«Veniţi şi voi, ale mele surori, 
«De vedeţi cum ed mord I 
«Săracii copiii mei,
«Cum rămând ca val de el 1 
«Pră iubita mea soţie,
«Cu ce ’n lume să se ţie î 
«Cu o rea ticăloşie,
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«Cu cernita văduvie,
«Cu plânsuri nepârăşite,
«Cu lacrimi necontenite.
«O 1 prea mincindsă lume, 
«Vrednică de acestli nume;
«O ! lume prea ticăldsă,
«Cum mS desparţi de-a mea casă; 
«O 1 lume amăgitdre,
«Şi de grabă peritdre ;
«O! lume vremelnică 
«Vi^ţă netemeinică!
«Acum ett capul metl pleca,
«La lumea cea de vdca,
«Şi pe dr^ptă gludecată 
«Astă-^I îaa căzuta plată ;
«Căci dupS a mea rea fire,
«Ama căzuta la resplătire ;
«Căci cu cuvântul rea m’amii pusa 
«Improtiva celui unsa.
«Pre Domnul mea ama pîrîta, 
«Care’I lucru mal urîta.
«Greşit’ama dâr1 ca una orna, 
«Pismuinda pre capa de Domna, 
«Făcuia vSrsare de sânge ;
• O ! cum acum nu voia plânge 1 
«Voia plânge şi voia striga,
«Pre Dumne^ea voia ruga,
«Pre cela puternica şi tare,
«Ca sâ mi se dea Iertare,
«Deplina ertare sâ lea,
«Acum prin sângele mea.
«O ! prea drepta gludecătora, 
«Fie’mî acum scutitora,
«Şi’ml lea dâr’ sufletul mefl,
«Prin pedâpsa care lea !
«O ! ce înălţime ’naltă,
«Cum căruia ea de o dată ! 
nFiindu Bogdanii, şi 'nviţatii, 
uCum pe Dumnezeu amă uitatîi !» 
Acestea Şicenda săracul, 
îşi plâcă îndată capul.
Şi ^ise către gelata :
«Fă-ţl poronca ce-al luata!»
Atunci Pavel Căpitana 
Aa răspunsa către Bogdana:
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«Poronca ce amtl luatO,
«Numai de câtii voiil s’o făcu,
«Măcar că şi eti suntfl vinovată,
«Ca s6 iau acestă pgcată !»
Atuncea Cuza aă sărită ■,
Şi la luptă s’aă gătită,
Puindă pricini peste fire,
Ca sS scape de peire.
Ddr’ cum putu ca se scape,
Fiindă gelatul aprdpe ;
Şi puindă mâna gelatul 
Ăntâiă lui i-aă tăiată capul.
Şi-aşa sângele ’I sărea 
Şi trupul i se bătea.
Atuncea vSŞSndă Bogdană,
Indat’aă strigată «.amanu !» 
ţlicândă : «M2 rogă başă-căpitane,
«D6ră nu mi’I necăji f6r’ de cale,
«Ce de-o dată se’ml laă căzuta plat.â.» 
Atuncea ’udată mânele i-aă legată, 
Coborlndu’lă glosă din pată.
Şi de o dată gelatul 
I-aă tăiată şi luî capul;
Făcendă multă voie bună,
Că i-aă vg^ută puşi la mână.
Şi ’ndată de straie i-aă desbrăcatii,
Nici cămeşele nu le-aă lăsată!
Şi luânda trupurile gble.
For’ de capetele sdle.
La Sfeti-Nicolal,
Ducându-le g6le,
De-grabă le-aă îngropată,
Ca nime sS nu simte.
£r’ capetele le-aă pusă în Pbrta Uomn^scă. 
Totă norodul s6 le priv^scă,
Sfe' văŞă cel cs pre Domnă pîrescă,
Cum de grabă se vedescă,
Şi îşi laă căţluta, plată,
Dupe a loră rea faptă !
Nici înălţimea 
Nu este foră pogorîre ! 
înălţatul în vdcă multă,
Coborîtul într’ună minută.
Din bogăţiea cea mare,
Ve^i acum ce parte are !
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Ce-au strînsti din copilărie^
Acum o îaâ la mirie!
O! ce lume minduâsă,
Cum s’aii despărţita dc-a lui casă ;
Şi tdtă casa Iul cea cinstită,
Aa rămasa la o nimică !
Şi aşa s’aa sSverşita,
Bogdana cela inySţata şi multa vestita !
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Qeremonia Domniei nouă, cându vine Domnul în scaunu cu ce politică 
şi rdnduelă se cinstesce.

Domnul dupe, ce lea Domniea la Ţarigradu, îndată aveudu gata pre unul din 
omenii sei, şi cu călăraşii carii se întâmplă acolo, în menzilti vină la Moldova, 
cu zaptu fermanii şi cu cărţile Domnului, la Caimacamii pre cari ’l oronduie- 
sce Domnul. Deci boierii Caimacami, deosebită de alte trebl şi purtări de grijă 
ce au din poronca Domnului, gătescă rădvane, caretă şi cară pentru agărlîcu, 
şi le trămitu la Ţarigradu, cu tote cele trebuincîose; şi mal ’nainte până a 
nu sosi Domnul la Galaţi, fiesce-carele din boierii ţării (afară de Caimacami), 
s’au silitu ca să lesă întru întâmpinarea Domnului la Galaţi, asceptându-lu la 
vadul Dunării, de astă parte, unde şi salvantul este întinsă pre malul Dună
rii. Şi cându lăsă Domnul din gbecitu, stau boierii la ronduela loru de’l făcu 
alaiu; şi mergându Domnul la salvantu, mergu toţi boierii pe rânduelă de’l să
rută mâna şi pola, şi lungă Domnu stă unu boîeru care este mal cunoscută 
Domnului, şi arătă pe fiesce-.care din boieri cine este şi ce boierie aă avută. 
Şi de acolea îndată se rădică Domnul de merge la târgul Galaţiloră, la gazda 
ce este rânduită şi gătită, petrecându-lă şi boierii. După ce întră Domnul în 
casă, mergă boierii toţi în lăuntru, şi le ţlice Domnul de şedă dându-le şi cafe; 
pe urmă, e.şindă boierii de la Domnă, mergă pe la gazdele loră.

A doua (ji mergă boierii de se închină Domnului, şi după cafe se face şi 
divană de judecăţi norodului. Unii din Domni aă făcută şi măsă boleriloră, 
(dără nu toţi); apoi de la Galaţi şi până la Iaşi, la tote conacele, face Domnul 
divană, dându-le Domnul tuturora mângâiere ca aceea că voră avea toţi o 
dreptate.

Pe cei mal aleşi boieri îi lea Domnul şi în carâtă, într’o ţii pe unul, într’- 
altă ţii pe altul, întrebându’l de starea ţării, şi cu ce chipă se potă chivernisi 
şi se potă rădica trebuinţele. Sosindă Domnul la Şanta, unde de oraşul laşi- 
loră este cale de două cesurl, acolo este salvantul Domnului întinsă, şi Dom
nul, după ce se schimbă în straie, şi se grijesce după ronduela Domniei, (fiindă 
că acolea îlă întâmpină şi alaiul celă gătită din partea Hatmanului, a Agăi şi 
altoră rufeturî); unii din boieri întâmpină pe Domnă şi la Şanta, şi de acolea 
vine Domnul cu totă alaiul. Obiceiul vechiă aă fostă de aă asceptată boierii 
Caimacami pre Domnul în meidenul ce este din glosă de fântâna Papei, şi a- 
colea fiindă saivantul întinsă, descăleca Domnul şi mergeaă Caimacamii de se 
adunaă cu Domnul, împreună şi cu cei-alţi boieri ce nu puteaă merge la Galaţi, 
şi după ce şedea totă boierimea la ronduela sa, la fiesce-care se da cafă. 
£ră de la o vreme încoce s’aă obicinuită a descăleca Domnii dreptă la mă
năstire la Galata.

A doua ţji se face gătire de totă alaiul, asceptândă pre Domnă totă boie
rimea la porta monastirei, cu totă alaiul săă.



300

Domnul, după altă podobă de îmbrăcăminte ce pune asupra sa, se îmbracă 
şi cu haina cea Impărătescă ce se cbîamă Cabaniţă, şi pune Cuca în capu, şi 
din-a-stînga Domnului, alăturea, mergea Skemni-Agasi, ce este ronduitu de îm
părăţie pentru aşăţ^larea Domnului la scaunu; din-a-drepta, pintre paicii Dom
nului, mergu şi alţi omeni împărătesei, aprope de Domnii, fiesce-care pe ron- 
duăla sa, cum şi toţi boierii, cei mari şi cei mici, mergu înaintea Domnului 
înşiraţi, pe ronduăla loru şi după isvodu ce se face cu pecetea Domnului. Şj 
viindu Domnul încetu-încetiî, intră în oraşul laşului pe la Vamă, şi descalecă 
ânteiu la biserica sfântului Ierarhu Nicolai; eră Skemni-Agasi merge şi des
calecă dreptu la curtea Domnescă, şi intrându în spătărie asceptă pre Domnu. 
Insă penă a veni Domnul la sfântul Nicolai, Mitropolitul ţărei, cu Episcopii, 
cu alţi Arhierei şi cu toţi Egumenii monastiriloru laşului, mai ’nainte se află 
în biserică, fiindu Mitropolitul îmbrăcată în tote vestmentele arhieresc! şi cu 
mitra în capă, ără Episcopii îmbrăcaţi îu mantii, şi cu cârjele a-mănă.

Domnul, descălecându la scara bisericii, mai nainte se află Mitropolitul, cu 
Episcopii, cu ceilalţi Arhierei şi cu Egumenii la uşa bisericii, preotul cu sfânta 
Evanghelie, diaconii îmbrăcaţi în stihare cu cădelniţile a-mână şi citeţii cu Iu • 
mini aprinse în două sfeşnice; şi după ce se suie Domnul pe o scară său două, 
să scoboră şi Mitropolitul ca două-trei scări, şi luându din mâna preotului în 
mâna sa sfânta Evanghelie, o dă Domnului de o sărută, şi celu ce este pro- 
topsaltis îndată începe a cânta Axion. Şi agiungendu Domnul în mijlocul 
bisericii, îşi iea cuca dm capu, şi se închină către Icona mântuitorului Hristos, 
şi o sărută, asemenea şi către Icona Precistii şi a proschinitaruluî. Şi apoi 
stându în mijlocă între cele două sfeşnice, din-a-drepta îlu iea Episcopul de 
Romană şi din-a-stînga Episcopul de Rădăuţi, şi îlă ducă pe uşa cea Impără- 
tescă în sfântul Altară, şi ţiiudu’lă, unul de o parte şi altul de alta, încungiură 
sfântul Pristolă, cântândă «Isaia horeve,» eră pe limba Românescă, (Isaia 
dănţuesce,) şi stândă Mitropolitulă în dvera cea mare, şi Episcopii aducendă 
pe Domnă şi îngenunchindu’Iă înaintea sfântului Pristolă, Domnul încă plecân- 
du’şi capul, şi Mitropolitul puindă omoforul asupra creştetului Domnului, ce- 
tesce molitfa cea orânduită de încoronare, puindă asupra capului Domnului 
şi ipogonation, ce se chiamă «nebederniţă.» După săvârşirea molitfei, îlă şi 
mirulesce, şi sărutândă Domnul mâna Mitropolitului, Mitropolitul încă sărută 
creştetul Domnului, şi vrândă ca să lesă Domnul din Altaru, stândă afară 
din partea din drepta ciauşii cel împărătesei. Episcopul de Romană, şi din 
partea din-a-stînga, Episcopul de Rădăuţi seă de Huşi, (de nu este Ră- 
dăuţul,) îlă ieaă pe Domnă de supţiori şi’lă ducă de’lă sule în Domnescă 
strană. Şi stândă Mitropolitul în mijlocul uşel cei împărătesei, blagoslbvesce 
pre Domnă, şi dieaconul îndată începe H^e/jaov f/jiă? 6 0s6?; şi pomenesce pre 
Mitropolitul, şi pre Domnă, şi pre totă creştinescul norodă, şi face Mitropo
litul otpustul, cântăreţii «ton despotin,» şi polychronion. Şi coborându-se Dom
nul din strana sa, merge de se închină în mijlocul bisericei, şi eşindă afară 
din biserică, şi încălecândă, îşi pune erăşi cuca în capă, şi cu totă alaiul merge 
de întră în curtea Domnescă. Şi descălecândă la scara cea mare, merge în Di
vanul celă mică, unde suntă gătite de Vătavul de apropii două scaune: a Dom-
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nuluî clin stînga, şi a Iul Skemni-Agasi din drepta; şi beizadelele Domnului, 
cu Mitropolitul, cu Episcopii, cu alţi Arhierei şi cu boierii, stau toţi In pi- 
clore şi se închină Domnului. Şi Domnul stă în picîore dreptu Domnescul său 
scaunii, şi din senul seu scote hatişeriful celu Impcrătescu, şi desfăcendu’lu, şi 
sărutându’lu, şi puindu’lu la fruntea sa, îlu dă în mâna lui Diyanu-Efendi, şi 
Divan-Efendi aseminea sărutendu’lu începe a’lu ceti în veliglasu. După sfîrşitul 
hatişerifului, îndată se face slohoţjire din tote tunurile, şi începe şi mehterha- 
neoa cea Impărătăscă. După aceea Domnul şede în scaunul său, apoi Divanu- 
Efendi încă îmbracă pre Skemni-Agasi cu blană de samură din partea Dom
nului; şi după ce’lu îmbracă, şede şi elii în scaunu. Şi apoi vel Vist, citesce 
tîlcuăla hatişerifului Impărătescu, ce este scosu pe limha ţărel; şi apoi vel 
Post, îmbracă pe Divanu-Efendi şi pe vel Vist cu blanele cele rânduite; şi 
apoi vel Vist îmbracă pe toţi omenii cel împărătesei, cum şi pe omenii lui 
Skemni-Agasi: pe unii cu blane, pe alţii cu caftane, pe alţii cu capoturl şi pe 
alţii cu benişurl de postavu, pe fiesce-care după cinstea sa. După acăsta mergu 
Beizadelele, apoi Mitropolitul, Arhiereii, Episcopii şi toţi holeril de sărută, 
mâna Domnului, (însă holeril şi haina cea Impărătăscă.) Deci rădicându-se 
Domnul şi cu Skemni-Agasi din scaunele loru, mergu în Spătărie şi heii cafă, 
şi apoi îmbracă Domnul pe Caimacami cu caftane, mulţămindu-le de slujbă, firă 
la unii Domni au îmbrăcată pe Caimacami şi cu blane.

Obiceiul celu mal vechiu au fostu, că Domnii de la Ţarigradu, după ce luaă 
Domniea, prindeau căruţe cu chirie de’şl aduceau agârlîcul loru, şi Domnii ve* 
neaă călări penă la Dunăre, încă unii din Domni au venită şi în menzilă.

Domnul, după ce se aşăţjă la Domnie, a treea (li au fostă vechiă obiceiă 
să se dee şi boieriile, deră de la unii Domni încoce, penă a se lămuri oron- 
duela boîeriloră, se face întârţliere şi penă la o săptemână, şi ronduela cin
stei boleriloră aşa s’aă urmată obiceiul, cum arătă în glosă :

Vel Logofăta, vel Vornică de ţăra de glosă, vel Vornică de ţăra de susă, 
Pîrcălabul de Hotinu, Pîrcălabul de Nămţă, Pîrcălabul de Cetatea-Nouă, Pîr- 
călabul de Sucăvă (Hatmanul, ce se scrie la tituluşul Iul şi Pîrcălabă Sucevil, 
fiindă că şi Vorniciea Sucevil este în săma Hatmanului; ără în vechile vremi, 
Hatmană nu era, ci în locul Hatmanului era o holerie ce se numla vel For
ţară de Sucăvă), vel Postelnică, vel Spătară, vel Bană. Insă acăstă holerie a 
Băniei în vechile vremi n’aă fostă, şi nu de multă s’aă adaosă şi acăstă boie
rie, făcendu-i-se şi venită, ună bană de drobul de sare de la ocnă. După vel 
Bană, vel Paharnică, vel Vist, vel Stolnicu şi vel Comisă. Şi fiesce-care boierie 
se păzea şi se cinstea la rouduăla sa; ără de la o vreme (care de multe 
ori s’au şi întâmplată) de s’aă făcută din Vornici mari Hatmani, încă şi Vis- 
ternici, fiindă aceste boierii mal cu venită, şi din Hatmani şi Spătari s’aă fă
cută Visternicî, şi li s’aă dată de către Domnă a li se păzi ronduăla la cin
stea boleriiloră celoră mal de susă. S’aă întâmplată aicea la Moldova de s’aă 
făcută, (însă numai la Domniea lui Grigorie Vodă Ghica) şi din Beizadelele, 
din fiii Iul Antiohie Vodă : Ion şi Constantină, celă mai mare. Ion, s’aă făcută 
Bană, şi celă mal mică. Constantină, s’aă făcută vel Comisă, deră cu tocmălă 
ca acăsta d’inaintea Domnului, măcar că simtă Beizadele, deră să’şl păzăscă
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rondul boleriilorii, şi cându voru lipsi din boierie, îmbrăcându-se cu blane, si? 
li se dea erăşî cinstea cea de mai nainte ca unoru Beîzedele; şi câtu aii fostfi 
în boierie aşa ’şî-au păzitu rondul, încă Beizade Ion au foştii şi Ispravnicii 
Bacăului câtă-va vreme. Dupe vel Comisu, vel Medelniceru, vel Clucerii, vel 
Serdaru, vel Sulgerii, vel Căminarii, vel Jicniceru, vel Pitaru, vel Şetraru, vel 
Armaşu, vtori Logoffitu, vel Uşerii, vel Agă. Inse pene la Grigorie Vodă în 
Domniea a doua. Aga purta baltagu, şi cinstea i se păzia la acestă ronduriă; 
eră atuncea, Grigorie Vodă, cu testamentu, care s’aii cetitii în Spătărie ron- 
duela Agăî, au suiţii Agiea după vel Comisu, dându’i Domnul cu mâna lui semnu 
să porte topuzii, adică buzduganii, şi de atuncea s’aft numită şi vel Agă. După 
Agă, vel Gramatică, vel Camăraşă, vel Vameşă, apoi v. Post, g. Logof, v. Spat., 
V. Pah., V. Vist., v. Stol., v. Corn., v. Med., v. Cluc., v. Sulgeră, v. Jicniceră, v. 
Pit., y. Şăt., V. Armaşă, v. Uşern. Şi ală treilea boierii asemine urmeză, după 
cinste, veliţiloră boieri, şi ală doilea; şi după g. Vister., Logofătul de Visterie 
care de la Domniea lui Constantină Vodă Maurocordată s’aă obicinuită a se 
îmbrăca cu caftană, după ronduela ţării Romănesci. Logofătul de taină, adică 
Cămăraşul de izvode, carele în vechile vremi au avută şi odae osebită în curte, 
de se numia cămara de taină, la care cămară scrieaă şi uricarii, şi dieciî de 
divană, carii s’aă numită dieci de cămară, fiindă rufetul lui vel Logofătă, a- 
vendă zapciă pe g. Logof., eră acmu, de la b vreme, le rlicu dieci de divami.

Alte boierii a curţii cari au osebită rdndulală.

Vornicul Domnei, Cupariul, care şi acesta, de la Domniea lui Constantină 
Vodă Mavrocordată, i s’aă dată cinste de vel Cupară; după vel Cupară, Vă- 
tavul de Păhănicei, Vătavul de Stolnicei, Vătavul de Aproţli. Care în vechile 
vremi, erau duoî Vătavi de Aprodi, unul se numia Vătavă de AproţU de tergă 
şi altul Vătavă de Aprodi de curte. Şi acestă breslă a Aprodiel, la Domnii cei 
vechi penă la Radul Vodă, s’aă păzită ronduiala cinstei loră, încă şi la alţi 
Domni mai încoce, că aă fostă forte cinstiţi Aprodii, şi âmblaă cu şarvanalei 
şi la boierii cei mai de cinste Aprodii âmblaă cu poroncile Domnescl; şi cându 
mergea la casa boieriloră, ori în ce cinste de boierie era acelă boîeră, eşia 
înaintea lui şi’lă priimia cu şlicul a-mână, şi băgându’lă în casă, stândă boie
rul în piciore şi cu aprodul, îi da poronca Domnescă, şi punea pe aprodii de 
şedea, şi apoi şedea boierul. Şi Aprodii aceia încă se făceaă din omeni de cinste, 
cum şi din nemul celă cinstită ală Cantacuziniloră, celă d’ântăiă a nume ce au 
venită în Moldova, înteiă aprodu aă fostă, şi pe urmă s’au cinstită cu alte 
boierii, agiungendă pene la starea cea mai de cinste a boieriiloră. fîră de la 
o vreme în coce, acestă breslă s’au fostă micşurată, încăpendă acmu la acestă 
breslă din omeni proşti. Dupe Vatavul de aprodi, vel Cafigiul, Credincerul, v. 
Cămăraşu, Vătavă de copii, Divictarul, care mai ’nainte vreme acestă boierie 
n’aă fostă, făcendu-se de la Grigorie Vodă; asemenea şi Mehtupciul, carele se 
chiamă şi Kiesadară, Cibucciul, Icî-ciohodară, Becerul, Pivnicerul, Satără-başă 
şi Başă-ciohodară.
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Partea slujitorescă ce rdnduelă are.
Vel Căpitanii de Iaşi, vel Căpitanii de Codru, vel Căpitanii de Coţiuanii, 

vel Căpitanu de Soroca, vel Căpitanu de Tecuciu, vel Căpitanii de Ropcea, 
vel Căpitanu de Dorohoiii, vel Căpitanu de Covurluiu, Poruşnicul hătmănescu, 
Căpitanul de dărăbani, Polcovnicul, Başu-bulucbaşu de curte, Buluc-başu alu 
doilea. Căpitanul de drăganî, Sotnicul de căzaci, Başu-bulucbaşu hătmănescu, 
Başu-biilucbaşu agi eseu. Căpitanul despre Domna, carele aii avutu stegti de 
călăraşi de aii purtatu trebile Domneî.

Qeremonia ce se faqe la mucarelu.
După ce vine cu căftanul unul din boierii cei mai aleşi ai Ţarigradului, co- 

iiăcesce la mănăstire la Galata, şi a doua fii' singurii Domnul cu totă boierimea 
şi cu totu alaiul de sliijitorinie, încă şi Turcii neguţitori carii se află în Iaşi; 
şi partea neguţitorescă de Creştini, şi tote alte ruf'eturl, ce suntu în sema 
Agăi de le ronduesce, şi aşa merge Domnul înaintea caftanului: înaintea Dom
nului Beizedelele, fiindu totă partea boierescă împodobiţi cu cele mai bune 
strae; şi totă boierimea mari şi mici, atâtu cei cu boierii, câtu şi cel fără 
boierii, pe ronduela izvodnlui ce se face cu pecetea Domnului, suntu orânduiţi 
de mergu, câte duoî câte trei în şiregu, câţi boieri voru fi pe unu nume de 
boierie, şi înaintea tuturoru, Hatmanul şi cu Aga, cu alaiul pe obiceiii. Şi des- 
călecândti Domnul la cerdacul lui Mihaiu Vodă, merge sub saivantu, şi ron
duesce Domnul pe o semă din boieri şi din zapcil de raergii la mănăstire la 
Galata, carii apoi vinii înainte pe ronduelă făcendu cinstea cea căţlută cafta
nului Impevătescu; şi cându este aprope se sosescă la cerdacu, căftanul, se 
pornesce şi Domnul de la saivantu cii duoî seu trei paşi, întârapinându căf
tanul. Deci boierul ce aduce caftanul şi blana cea de samurtt ce i se trămitu 
Domnului de către împărăţie, le ţine pro braţile sele, şi Domnul luându ănteiu 
hatişeriful celii Impărătescu, sărutendu’lii, îlu pune la capu, şi apoi îliî pune 
la senu, şi toţu acolea, îmbrăcându şi blana. îndată încalecă şi se pornesce 
cu totă alaiul pe oronduelă, încependă şi mehterhaneoa, ducendu acelaşi boierii 
caftanul pe braţile sele înaintea Domnului. Si viindu Domnul pe la vamă, se 
face sunare de fote clopotele, şi întrându în curtea Domnescă, desealecă la 
scara cea mare. Acolo fiindu sc6se şi tulurile, se taie şi duoi berbeci sub tiiîurî, 
ca pentru unii semnu de biruinţă, (care acestă tăiare a berbeciloru se face şi 
la venirea Domniei nouă). Deci întrându Domnul în Divanul celu mied, unde şi Bei
zedelele se află cu Mitropolitul, cu alţi Arhierei şi cu totă boierimea, şi stându 
Domnul în piciore lungă scaunu, scote din senul său hatişeriful celu împără
tesei!, şi după sărutare, ])uindu’lu şi la capii îlu dă în mâna Iul Divanu-Efendi, 
carele sărutându’lu şi elu îlti cetesce în veliglasii. După cetirea hatişerifului, 
îndată Divanu-Efendi îea caftanul din braţile boierului şi merge către Domnii, 
şi Domnul săiutândulii, îmbracă caftanul, şi sloboijindii tote tunurile, să face 
şănlîcii cu mebterhane şi cu totă ronduela; şi Domnul şăţ)endii în scaunu, vel 
Vist. cetesce tălcuela hatişerifului pe Românie. După acăsta, vel Post. îmbracă 
ântăitt pe Divanu-Efendi, şi pe boierul ce aii adusii caftanul, cum şi pe ve)
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Vist, cu blanile ce suntu orânduite de Domnu; şi Beîzedelele mergându, 
sărută mâna Domnului; apoi Mitropolitul sărutendii creştetul Domnului, Domnul 
îl sărută mâna, şi mergendu totă boierimea sărută mâna şi pola Domnului, 
După sărutarea mânel, vel Vist, încă îmbracă pe omenii boierului ce aduce 
caftanul, câte cu o haină ce este rânduită de Domnu, pe fiesce-carele după 
cinstea sa; şi cu acestu chipu să sferşescu ceremoniile caftanului de mucarelu.

De vreme ce amâ arătatu maî susu cbiceîe vechi şi nuci, cum şi ceremoniile 
ce s’au cbicinuitu de la Domni? vechi şi până acum, cu cuviinţă amu gă

sită a scrie şi acestu lucru, care n’au fostu obicinuită nici s'aă 
întâmplată la vre o Domnie a vremiloră trecute.

Adecă ună părinte Domnii să aşei^le pe unu fiu ală săă în scaunul părin- 
tescfl a Domniei, care la anul 1761 luna Iul Iunie în 7 (,lile, giol, după trei 
ani a Domniei Iul Ion Teodoră Vodă, lucrarea Dumne^leescil Pronii au adaosu 
o întâmplare ca acăsta, că însuşi prea puternicul Impăratu, Sultană Mustafa, 
din năstavă Dumneţleescă, vrendă să mîngâe bătrâneţele bătrânului Ion Vodă 
pentru slujbele săle, aă poroncită de s’aă dată Domniea Moldovei fiiulul său 
celui mal mare, Grigorie Vodă. Şi după vestirea ce i-aă venită, însuşi bătrâ
nul I6n Vodă, cu mânele săle luândă de mână pre fiul săă şi dânduT pă- 
rintăsca blagoslovenie, T-aă aşeţjată în Domnescul şi părintescul săă scaunu, 
mergândă Mitropolitul de ’l-aă sărutată pe creştetă, şi toţi boierii pe rân- 
duălă şi pe obiceiă i-aă sărutată mâna, făcendu-se şi şănlîcă de bucurie cu 
slobozirea a tuturoră tunuriloră, cu totă rânduela.

£ră la... ale acestei luni aă venită Alecsandru Muruză, ginerile Iul Nicolal Su- 
clo, biv vel Post şi Baş-kapichehale, cu zaptă fermană, carele în Ziua ce s’aă 
adunată cu Domnul Grigorie Vodă, în locă de mulţămire ’l-aă îmbrăcată Dom
nul cu cjntăşă cu samură, făcendu’lă şi cămăraşă mare.

Deci foră zăbavă vreme aă venită şi omă impărătescă, Savica Spahilaru 
Agasi, Ahmetă-Beiă, omă de cinste între Megbistanil împărătesei ai Porţii, i-aă a- 
dusă sangeacă, caftană, cucă, tuluri şi cală impărătescă cu tacîmul Iul ce se 
numesce tablabaşă, cum şi alte ronduele tote a unii Domnii nuoă; pe care 
Agă Domnul ’l-aă conăcită la casele de la Frumosa. Şi Domnul Grigorie Vodă, 
cu iubită fratele săă Alecsandru Beizade, şi cu totă boierimea şi slujitori- 
mea, şi alte rufeturî, după cura s’aă arătată mal susă, că este obicinuită a 
merge ună Domnă înaintea caftanului, aă eşită cu totă alaiul, pe rânduălă, 
mergândă la Frumosa, (însă foră mehterhană). Şi cândă aă fostă sub sal- 
vantul Domnului, ce era întinsă aprope de porta caseloră de la Frumosa, boie
rimea totă aă stătută glosă la salvantu pe rânduelă, făcândă alaiă; şi Domnul 
Grigorie Vodă, cu vel Post, cu vel Comisă, călări, şi boierii cel de alai pe 
glosă înaintea Domnului, aă totă mersă către întâmpinarea Agăî impărătescă 
călare; care şi Aga încălecândă, aă puixesă către întâmpinarea Domnului. Şi 
întîlnindu-se amânduol, aă purcesă către salvantă, vîindă Spahilară Agasi, 
din-a-drepta Domnului; şi înaintea Domnului şi a, Agăi impărătescă, se aducea 
de haznatarul şi de alţi omeni a Iul, semnile ale Domniei nouă, cari s’aă a-
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rătatu maî susii. Deci descălecându Domnul şi Spahilaril Agaşi Ia saîvantil, a- 
colea s’aii cetitu şi hatişeriful impărătescu, şi mehtupul Veziruluî; şi după ce
tirea acestora, Spahilaru Agasi îndată aii îmbrăcată pe Domnul Grigorie Vodă 
cu cabaniţă cu samurii, şi peste cabaniţă, cu caftanul, şi puindu’i şi cuca în 
capu, i-au făcută sangecul şi tuiurile teslimu; şi Domnul încbinându-se săn- 
găculuî, cu o sbimă de smerenie, şi sărutându’lă, cu mulţămită aă făcută o- 
raţie prea puternicului impărată, care pe limba turcescă se numesce Dow'a. 
După acăsta puindu-se sangecul şi tuiurile Ia ronduela cea obicinuită, îndată! 
aă încălecată şi Domnul şi Spahilară Agasi, (însă Spahilară Agasi din-a-stângă 
Domnului), şi totă alaiul tocmindu-se pe ronduălă, aă purcesă, şi viindă pe ca
lea cea obicinuită pe la vamă, sosindă dreptă biserica Sfântului lerarbă Ni- 
colai, Spahilară Agasi aă intrată în curte, şi în Divanul celă mică s’aă în
tâmpinată cu bătrânul Ion Vodă, la uşa Spătăriei;, şi întrândă în Spătărie, aă 
şezută amenduol în vorovă , fiindă cunoscuţi şi vechi prieteni încă din terzi- 
mănie. firă Domnul Grigorie Vodă, aă intrată în biserica Sfântului Nicolae, 
unde îlă ascepta Kir Gavriil Mitropolitul ţării, cu alţi Arhierei, cu Episcopii 
şi cu Egumenii sfântelpră mănăstiri din Iaşi; i s’aă cetită molifta făcendu-se 
şi tote şeremoniile încoronaţiei a Domniei nouă, care mal pre largă s’aă ară
tată înapoi. Şi d^la biserică viindă Domnui Ia curte, şi întrândă în Divanul 
celă mică, ,au stătută în piclore lungă scaunul Domn;escă, şi Spahilară Agasi 
în dreptul scaunului ce’lă gătise pentru sine, cum şi toţă boierimea stândă 
la ronduălă sa în piclore, s’aă cetitu hatişeriful impărătescă de Divană-E- 
fendi în veliglasă, şi de vel Vist tîlcuela hatişerifului. După cetire şe^endă 
Domnul în scaunul seă, îndată s’aă făcută şănlicu cu tunuri, cu mebterhană, 
cu totă ronduela pe obiceiă. Inda,tă Divană-Efendi, din partea Domnului, aă 
îmbrăcată pe Aga iinpărătescă cu, blană de samurii, şi vel Post. pe Divană- 
Efendi şi pe vel Vist cu blanele cele rânduite. Aga aă mal adusă şi două- 
spre-ţlece caftane, cu care totă acolea, în Divanul cel mică, au îmbrăcată pe 
duol-spre-ţlece veliţi boieri, apoi şi pe toţi omenii Agăl impărătescă s'aă îm
brăcată pe unii cu blane, pe alţii cu ca.poţurl, pe fiesce-care după cinstea să, 
înaintea Domnului, cu mâna Iul vel Vist. De acolea, din Divanul mică, rădi- 
cându-se Domnul cu Aga celă impărătescă, aă niersă în Spătărie Ia cafe; 
după cafă, eşindu de Ia Domnă, Spahilaru Agasi cu mare alaiă şi cu mehter- 
hane,, aă mersă la gazda cea gătită pentru dânsul la casele Sturzel Logo- 
fătă. Intr’acestă cbipă aă luată sfârşită oronduelele geremoniiloră a Domniei 
Iul Grigorie Vodă, fiul Iul ,Ion Vodă bătrânul

Bătrânului Ion Vodă, i.ş’aă făcută şi batirul acesta de către stăpână, lăsân- 
du’lă încă şese-deci de ţlile de aă remasă aicea ia odihna sa, ca să însore pe fiul săă 
Domnul ceiu nuoă Grigorie Vodă, carele era logodită cu fiica Iul Belzadă Alecsan- 
dru, fiul Iul Nicolae Vodă Mavrpcordată, aducându-se şi pe Domna sa de la Ţari- 
gradă de Neculaki Suţul biv vel Post, Baş-Capi-kihală, şi de altă boleră vecbiă 
ală casil,;Manole vel Cluceră, cu cinstea şa. însuşi bătrânul Ion Vodă, cu Domna 

-sa Raliţa, i-aă cununată cu mare bucurie şi pobfală; şi după săvârşirea nun’ţ|l1 
ce s’au făcută cu tote ceremoniile ca o nuntă Domnăscă, s’aă pornită şi I6n 
Vodă, cu Domna sa, către Ţarigradă.

LeatppiBÎţele Tom. 8. 20



ObiceTul ţeremoniilorfi ce se făcu In ţjioa de agTunul Nasceriî Domnului
Hristos.

Celu ce este Logofâtu alu treilea, de cu s6ră iea răspunsul de la Domnii, la 
câte căsuri va să lesă la biserica cea mare după portă, la Căsurl şi la Litur
ghie ; şi după răspunsul ce iea, îndată face înscîinţare Cu fuştaşii .Mitropolitului 
ţărei, Episcopiloru şi tutuloru boierilorîi celorb mari, şi alţi doilea, ca să vie 
la biserică la atâtea căsuri, ct va să iăsâ Domnul; carii toţi după poroncă la 
vremea însemnată se află la biserică asceptându pre Domnii.

încă Episcopul de Romanii şede în partea Mitropolitului din-a-drepta, ără 
Episcopul de Rădăuţi, cu Episcopul de Huşi, şedu la stranile din-a-stînga, şi 
de se mai întâmplă şi alţi Arhierei, şedii la oronduela loru, la stranele unde’l 
ronduesce Mitropolitul. Şi de se întâmplă aice şi Vre unii Patriarhii, atuncea 
Mitropolitul ţărei dă scaunul săii Patriarhului, şi Mitropolitul şede în strana 
cea din susu ce este împotriva scaunului Mitroj'olitului.:

Boierii cei mari până la vel Comisii, carii suntiî cu boierii, şedii la rondu- 
ela lord, şi de va vrea Domnul să dea ronduălă să mai cinsteseă pe vre unul 
din boieri, şăde şi acela unde ronduesce'Domniil; eră ceilalţi boieri mazîll, 
fiesce-care după ronduălă sa, şedii mai giosu pin stranile bisericei cele din susu. 
£ră vel Vist, are obicinuită şedăre in strana'drăptă de către scaunul Mitro
politului, ără vel Post cu vel Căniăraşii şi cu vel Gramaticii, şi alţi boieri- 
naşi a curţii, şedu; la stranile ce suntu aprope de strana Domnului din-a-drăpta. 
Vel Clucerii, v. Logofătii, v. Vist şi g. Logofăta, şedU la obicinuite stranile 
loru din-a-stânga boieriloru celoru mari.

Domnul, după poronca ce au data, diminăţa iese din-lăuntru de la casa ce 
se chiamă Mabel, şi vine în Spătărie, şi şăde în Domnescul scaunu; şi vrânda 
ca să iăsă la biserică, acela ce este v. Spătaru, încinge sabiea dea împărătăscă 
peste umăra şi iea busduganul în mâna drăptă, ţiindu’ia răzemata pe umărul 
săa, şi cela ce este Vistera mare, ţiinda în mâna sa cuca, o pune in capul lui 
V. Spatara. Apoi sculându-se Domnul din scaunu cu totă parataxis, adecă orân- 
duăla boierimei săle, cei ce au semnele lora, carii se chiamă şi zapcii, raergu 
la biserică, mergânda înaintea Domnului: vel Post., înaintea lui v. Post, apoi g. 
Post cu alţi Postelnicei înainte; înaintea acestora, vel Âgă, vel Armaşfl, vel UşerO, 
g. Logofăta, apoi Vătavul de Aproţ^i; înaintea acestora; Vătavul de Păhărnicei, 
Vătavul de Stolnicei, Căpit. de Dărăbani, Polcovnicul, v. Armaşti, v. Uşeru; g. 
Armaşa, g. Uşeru, Izbaşa de Divanu ; înaintea Izbaşei, Ciauşii cu cioianile loru 
a-mână, după ronduălă. £ră Armăşeii, Apropiii. Copiii din casă cei mari şi Că
lăraşii de Ţarigradu, stad la ronduălă loru, unul Iflngă altul, în Divanul celfi 
micu, unii din-a-drcpta, alţii din-a-stînga. Vornicii de portă, Bulucbaşii curţii, 
Bulucbaşii Hătmănesci şi Agiesci, ştab pe ronduălă lord, cu semnile a-mână, în 
Divanul cela mare din-a-drăpta. Căpit. de Arnăuţl cu-zapciii săi, şi cu alţi 
Arnăuţi, după acestiea stau Paicii cu satîrbaşa pe ronduălă, şi Ciohodaril cu 
Başii Ciohodaru4din-a-stînga cum merge Domnul la biserică, ără cum iese din- 
a-(lrăptâ. Şi pe la spatele ac('storu şeraguri de alaiu, stau fuştaşii, cu dardele 
a-mâiiâ, pe amândouă părţile, de la uşa Divanului celui mare până la uşa bi-
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sericei. Pintr’acestu alaiii merge Domnul la biserică, făcândO toţi plecăciune 
către Domnu, pe obiceiu,, şi cându iese Domnul din biserică, asemjne se afl^ 
la ronduela lorii. După ce intră Domnul în biserică, aflându^se Mifropolitul, 
Episcopii şi cu totă boierimea mai’nainte în biserică, fiesce-care stându in pi- 
ciore la rondueîa sa, şi Mitropolitul îmbrăcată în mantiei cu păteriţa a-inană, 
cum şi Episcopii cu cârjile, (însă la sărbătorile cele mari, eră Ia cele mai miăl, 
cu hazdrane,) şi boierii cei inari cu semnele lorii.

Domnul agiungăndu în miţlilocul bisericei, ştăndu pe pietra cea din mi^I- 
locă, se închină către icona Menţuitorului Hristos, şi către icona Precistel, 
apoi, bătre uşile cele împărătesei, şi întorcendu-se către Mitropolitul şi către 
boieri, cu bre-care shimă de smerenie către toţi, se suie in strana Dom- 
născă. Apoi Mitropolitul, cu Episcopii şi cu toră boierimea, făcendu ple» 
căciune către Domnă, se suie şi ei pin stranele loru; şi de are Domnul fraţi 
Beizadele, său Beizadele, acestii vină pe urmă Domnului şi mergă la stranile 
loră cele obicinuite, ori din-a-drepta ori din-a-stînga Domnului. Lungă strana 
Domnului din-a-sţînga, stă vel Post, cu v. Post, i g. Post şi Postejniceil în 
rondă, fiesce-carele cu semnile a-mână; dih-apoia lui vel Post, stă v. Spat, cu 
semnUe ce s’aă arătată mai susă, ţiindă în mâna stângă gugimana Donmulul,1 
adecă şlicul celă de spbolă, cândă îlă rădică, din capă, pe care mână are y. 
Spat. şi o năframă ce’i yjică cecmea. Din-a-drepta Domnului stă vel Camăraşă, 
cu V. Camăraşă, cu Vatavul de copii, cu vel Cuparlul şi cu alţi boierinaşi pe 
ronduălă. In rondul lui v. Spat. stă vel Agă, vel Armaşă, vel IJşeră şi alţii 
cu semnile loră a-mână; şi din-ăppia acestora, stau Satirii şi Cioliodaril cu 
zapciii loră pe ronduălă. La sfâţita Liturghie, cândă lese la văhPdul celă mihă 
preotul şi diaconul cu Evanghelica, o sărută Mitropolitul, apoi Domnul şi fraţii 
Domnului, (de suntă) şi apoi Beizadelele; asemenea şî după cetire, erăşi se 
face sărutare Evangheliei. Vel, Post, cu yel Camăraşă, după ce stăă puţină 
6re-ce în piclpre lungă strana Domnului, le ^ice Domnul de’şi meigu, la stră- 
nile loră, şi la vremea însemna.jtăj| adefeă le cetirea Evangheliei, la'«Beruvico,» 
vină de stau lungă Domnă; , şi dupe heruvico, ărăşi mergă la stranilă iPră, 
şi vină la «Tatălă Nostru,» şi svorâhdă, staă penă ce se isprăvesce Liturghia! La 
Pricăsnă, duţle ce merge Mitropolitul de se închiriă la icone pe obiceiă, întorT 
căndu;se, hlagoslbvesce pre Domnă, pre Beizadele, pfe boieri şi pre celă-altb 
norodă, stândă giosă lungă strana sa ; asemenea şi Episcopii, şi boierii, stau 
giosă. din stranile loră. Deci coborendu-se şi Domnul din strana să, merge Ijn 
mijlocui, bisericii, şi se închină că şi Arhiereul; şi de este praznică impătâ- 
toşcă, săă altă s'ărbătore, .Mitropolitul seă altul din Arhierei, stă lungă iPiona 
Proskinitariului, de către vel Vist, şi miruesce pre Domnă; şi întorcehdu-se 
că să mergă către strana sa, face ore care shimă de smerenie către toţi, ‘şi 
suindu:se în strană, vel Vist, dă în blidă ^eţP feî care se cbiamă «pbmozanîe 
mare;» eiă la sărbătorile cele mai mici, se daă de, vel Vist' trei ?lQţi, după 
cum suntă legaţi în Visteria Domnescă; deră de nu se întemplă vel Vist la 
biserică,. pomozania o dă ori v. , Vist, ori Logofătul de Visterie.

De se ya întemplă să âe şi Demna în biserică, după Domnă merge Domnă 
de se închină asemenea, şi după1 Doniina Beizadelele totă pe o oronduălă. £Jră



cândii se întâmplă aicea vre unii Mitropolitii mare, din scaunile cele alese, a- 
decă engri^os, musafira, şi este poftită ca s6 vie la biserica Domuescă , la, 
tdte ‘urmdză dupfe Mitropolitul ţării, şi apoi Domnulr Domna şi Beizadelele.

După săverşirea Liturghiei, merge Domnul de lea anaforă din mâna Mitro- 
politiflul; după Domna, iraţil Domnului şi apoi Beizadelele; după suirea Dom
nului în strana sa şi a Belzadelelorfi, se'suie şi Mitropolitul. Âtuncea cu ce- 
vasl puţină vreme mal nainte, merge uha Vornicfi de portă la Cupărie şi cu 
unu Păhamiceia, şi aducu cupa în biserică, viinda înaintea cupii Vornicul celă 
det P6rtă, şi ducenda v. Pab. cupă la'Mitropolitul ânteiă, o lea şi o blăgoslo- 
vesce, atingăndu’o şi de buzele sele şi dându’o v. Pab., se plăcă şi’l sărută 
mâna, şi apoi întorcendu-se merge către Dbmnu, şi stându d’maintea stranei 
DomnescI, ântSiă v. Pab. lea credinţă, apoi întinde şi Domnul mâna la cupă, şi 
atingânda degetele săle de o parte de pâtie ce este în cupă, le atinge de bu
zele Băle. După darea cupii, boierii făcănda plecare către Domnfi, să spie pin 
strânile lora, şi ■ de la vel Logofătfl pănă la g. Logbfătă merga toţi după ron- 
duăla boieriei lorfi de se miruescu, şi lău 'şi anaforă din mâna Mitropolitului, 
închinându-se toţi la Icona Proskinitârului'; ără de este Duminică, este obi- 
ceia de merga boierii pe la ţdte iconile. După molifta colivei ce se cetesce 
de Mitropolitul, prî de altă Arhiereă, (cânda nu este Mitropolitul), la sărbă
torile cele alese; v. Logofătă rădică coliva şi o duce ântăiă la Mitropolitul, la 
DOmna şi la Beizadele, ără în duminici şi într’alte sărbători o rădică g. Lo- 
gofăta. Deră în pioa Nasceril şi în pioa Pascilotu, coliva o rădică vel Vist, 
ără în pioa de sfeti Gheorgbe, portă de grijă vel Cluceru de duce colivă ună 
mielă întrega la biserică, şi întru acea pi tbta vel Cluceru o şi rădică. Cupa 
este obiceia; la Crăciuna, la sfeti Vasile, la Boboteză şi la PascI, o dă Mi
tropolitului şi Doninului vel Pahamică; ără de nu se întâmplă elă, o portă v. 
Pahărnică, atâtă îh agiunurl câtă şi într’aceste patru împărătesc! praznice; 
ără duminicile şi,în cele-ălte sărbători preste.^ănă, cupa o portă vel Cupară; 
dără de lipşesce Cuparul, o poi tă Credincerul. După săverşirea anaforel, vrendu 
Domnul ca să iăsă din biserică să mărgă în Spătărie, lesă ânteiă Episcopii 
înainte şi după denşil Mitropolitul, şi staă în rondă cam spre uşa bisericii, 
ără boierii staă glosă din stranele loră toţi în rondă şi ei cu semnile a-mână, 
şi Domnul pobOrîndu-se din strană şi fătendu’şî cruce, face ore-ce shimă de 
şiperenie către boieri şi către Mitropolitul, candă agiunge dreptă densul, şi Iese 
djn biserică şi merge în Spătărie. Insă la cele patru praznice împărătesei, 
cândă iese Domnul din biserică în Divanul ceia miefi, este obiceia Căpitanul de 
vânători, şi cu câţl-va vânătbri, staă în rondă cu vânatul loră pusă de-a-rofl- 
dul glosă; vânatul loră este : cerbi, ciute, capre, rîmătoru sălbatică. Iepuri şi 
alte pasări ce potă vâna. După ce întră Domnul în Spătărie, se sule în Dom
nescul scaună, şi lupgă scaunul domnului aprope, stă vel Postelnică, vel Spă- 
ţară, vel VisteiTiică, vel Cămeraşu, v. Cămăraşă şi alţi.boieri şi boierinaşi, 
şi toţi boierii, zajpcii şi zapcii curţii, stau în rondă cu sterile loră şi dvo- 
r^cfi.^^iDppă Ieşirea l)oinnuiui âin Biserică, lesă Mitropolitul, :cu Episcopii, cu alţi 
,^jiierel şi ycu ţbţl Bţîel^'.li''mergib'da't'n'.Diyaîia,'şedă toţi la ronduăla loră, 
şi cel cu boierii şi cei mazfli. Âpbi' d1]!! pofonik Dbmnului lesă din Bpătărie
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V. Post. şi poftesce pe Mitropolitul, pe Arhierei, pe veliţii boieri, cum şi pe 
cel mazili, la cafe, şi întrăiidu în Spătărie facii plecare către Domnii, fiindă 
toţi cu semnile a-mână, şl Domnul rCdicândă şlicul săă, le ţlice tuturoră s6 
şădă fiesce-carele la locul său şl după bolerieă sa, cum cel cu boierii aşa şi 
cel fora boierii. Insă la agiuriul Crăciunului, Logof. are purtare de grijă să 
ducă pe totă partea biserlcăscă în Spătărie, pe ronduălă; şi ieşindO în Diva
nul celu mică, ânteiu pe preoţii Domnesc! şi diaconi ce ştab gata îmbrăcaţi 
în epetrafile şi în feldne, îi duce cu Iconele a-mână şi cu două făclii aprinse 
în două sfeşnice de argintă,irîn>Şpătărie; şi: de la uşa Spătăriei, începe pro
topsaltul cu alu doilea cântăreţă a cânta troparul şi condacul praznicului. 
Atuncea Mitropolitul, Domnul, Beizadelele, Episcopii şi toţi boierii, se rădică 
în piciore, şi preotul celu ce aă slujită Liturghiea, dă Ic6nă în mâna Mitro
politului, şi sărutându’o o dă îu mână Domnului; şi cândâ face Domnul sărutare, 
îndată se slobodă tunuri şi începe şi mehterhaneoa. Apoi îea Mitopolitul Icona 
din mâna Domnului şi o dă la Beizedele, de la dînşii la Arhierei şi de la 
dînşii o portă boierii din mână în mână, penă o sărută toţi. Şi după sărutare, 
şăde Domnul în scaună, şi Mitropolitul, cu Arhierei şi cu toţi boierii gîOsu, 
şi diaconul curţii începe a ceti oraţiile sărbătorii. După săvârşirea oraţiîlbră, 
vel Vist, dă preoţiloră după Portă şi preoţilOră celoră despre Domhă, câte 
ună gâlbănă, şi diaconului celui ce spune oraţiile asemine, cum şi lui pirb- 
topsaltu şi lui alu duoilea cântăreţă, le dă vel Vistîi câte unu galbenă. 
După preoţii Domnesci, întră Iconomul, adecă celă ce este Arhimandrită, cu 
toţi Egumenii monăstiriloru Sfântului Mormentu, după den.şii Sinaiţii, Stefa- 
goriţii şi alţii, îmbrăcaţi în epetrafile şi felone, cu sfântele Icone a-mână. 
Aceeaşi geremonie făcendu-se după cum s’aă arătată mai susă, şi unul din 
Egumeni care va fi mai procopsită la învăţ<ătură, face engomiori către Domnă, 
adecă oraţii; căruia după ce sferşesce, vel Vist îi dă ce socotesce Domnul; 
eră celoră-alţi Egumeni, stândă la uşa Spătăriei Logofătul de Visterie şi cu 
dieacul carele este orânduită de chieltuiesce, le dau pre a-mână câte ună zlotu, 
ce suntă obicinuiţi şi orânduiţi de la Visterie. După Egumenii Greci, întră 
Protopopul CH preoţii din Iaşi, îrhbrăcaţi în veştmente asemine, cu Icorie pro a- 
mână,'se face aceeaşi geremonie ce s’aă (lisu mai susă, şi care din preoţi 
va fi mai procopsită face oraţii, căruia i se dă de vel Vist erăşi ună galbănă, 
şi celoră-alţi Ii sedaă după rânduăla Visteriei. După ieşirea preoţiloră, fiindă 
gătite de vel Câmeraşă vutcă şi confeturi, (care se chiamă confeţione,) îndată 
vel Cupară cu tipsiea cea de argintă, stândă înaintea Domnului, pune vutcă 
în două pahare, şi ânteiă Cuparul iea credinţă, apoi Domnnl singură îea paha- 
rul de’lă pune la gură, şi iea şi confeturi; şi copiii cei din casă, ce suntă rân
duiţi de vel Cămăraşă, dau vutcă Mitropolitului, la ceî-alţi Arhierei şi la boieri; 
după vutcă confeturi; după confeturi vel Cafigiă pune pe d’inaintea Domnului 
peşkirUl; celă rânduită, ce se chiamă şifota, dă Domnului cafe, şi copiii din 
casă la Mitropolitul, la Arhierei şi la boieri; însă vel Cupară cândă dă Dom
nului vutcă, dă şi Beîzedeleloru, asemine şi vel Cafigiă, şi apoi se dă celoră-alţi. 
După băutul cafelii, să scolţ'ântâiă Mitropolitul şi face plecare către Domnă, 
apoi Arhiereii şi boierii, şi îesă din Spătărie ori în Divană, ori în Postelnicie.
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Obiceiti vechili ah fostu Qître s’ati urmată şi până la Grigorie Vodă Ghica: la 
aglunul Crăcinnulul cum şi l^^ Boboţâză şe făcea mâsă Domndscă în Spătărie, 
şeţjiândii Mitropolitul cu Episcopii, şi cu boierii cel cu boierii,i şi pe cinte mal 
poroncla Domnul şi din cei mazili; însă mâsă foră caftane şi foră dvorâlă, cu 
oftări biaericescl, cu mehteihanâ şi cu ţigani. Acestu pbiceiu la Domnii 
yecbl se păzla pe toţi anii, până la Grigorie Vodă, însă şi ţa Grigorie Vodă 
nu pe toţi anii; şi ârăşi de la Grigorie Vodă s’ah tăiată de totu.

Obiceiul şeremoniiloru ce se facQ în ţlioa Nasceril.
După poronca ce dă Domnul de cu sără către g. Logofătu că «va eşi la atâte 

căsurl la biserică,» Logofătul are aceeaşi purta,re de grijă după cum s’au arătată 
mal susu. Domnul, după ce să gătesce diminăţa in (jioa Nasceril, după altă 
îmbrăcăminte şi podobă ce pune asupra sa, de-asupra tuturoru pune şi haina 
cea Impărătăscă ce se chlamă cabaniţă, şi eşindu la spătărie, şăde în Dom
nescul scaunu, fiindu toţi boierii cel mari, cum şi boierii curţii împodobiţi după 
cum se cuvine pentru bucuriea şi praznicul sfântel Nascerl; şi stându, lângă 
Domnh, vel Postelnicii, vel Vistemicu, vel Spătarii, din poronca Domnului lea 
vel Visternicii caftanu şi îmbracă pe vel Postelnicu, apoi aia doilea caftană 
luanda, îmbracă pe vel Spătarh; şi luânda Spătarul sabiea cea împărătăşcă, o 
pane curmezişu pe umărul săa, după aceea lea şi buzduganul în mânadrăptă, 
ţiindu’ia răzematu de umărul săh, şi vel Vistemicu ţiindu în mâna sa cuca 
o pune în capul Iul . vel Spătaru, şi vel Spătaru încă pune cecmăoa pe mâna 
stângă a Iul v. Spătaru. După aceea rădicându-se Domnul din scaunu, merge 
la biserica cea mare, cu totă ronduăla ce s’au arătata mal susu. Boierii stânda 
la sţranile lora pe ronduelă, atâta cel cu boierii câtu şi cel mazili, la vremea 
Polieleulul, cânda este obicinuita să împartă luminările, făclii de cără ce se 
faca cu chleltuăla Vistieriei, şi la vremea ântâiu, vel Visternica luânda făcliile 
cele rânduite pentru Mitropolitul, pentru Domnu, pentru Belzedele, (care făclii 
le ţine Logofătul de Vistei-ie în mâna sa,) le dă însuşi cu mâna sa ,yel Vis- 
temicul; (însă făcliea Domnului, a Domnel şi a Belzedelilora, cum şi. a Dom- 
niţilora, se făcu împletite şi poleite.) Făcliea-Domnului o ţine vel Cameraşu, 
săa V. Camăraşa, eră Beizadelele după ce leah făcliile din mâna Iul vel Vistemicu, 
le . daa la unii din . cel mai aleşi copil jn casă ce am Apoi Logofătul de Visterie 
împreună şi, cu alţi diecl de Vistierie, împartă cele-alte luminări Arhiereiloru, 
Egumenijora şi veliţilora boieri, cum şi boîeriloru mazili, la rufeturi, cum şi 
norodului celui ce se află, în biserică, cărueaşi după cinstea sa, şi stau cu 
luminările a-mâuă aprinse până la sfârşitul Polieleulul şi până se cetesce E- 
vangheliea cea de la utrăne.

Eră la Sfânta Liturghie, este obiceia, de se va întâmpla vre una Patriarha 
aice, singura Patriarhul, cu Mitropolitul ţării, cu al(.i Arhierei şi cu Egumeni, 
câţi vora fi rânduiţi, săvârşesch Sfânta Liturghie cu tătă ronduăla bisericăscă; 
şi; după ce lăsă Domnul din biserică, mergânda în Spătărie, şăde în scaunul 
său ; şi Mitropolitul, cu Arhiereii, cu veliţii bolgri, şi cei mazili, după ce întră 
în Spătărie şi se închină Domnului, şeda la ronSuăla loru. Apoi vel Cuparu 
duce Domnului una paharfl de vutcă şi confeturî, ără la Mitropolitul, la Ar-
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hierel şi la boieri, copii din casă le dau vutcă, confeturi şi apoi şi cafe; şi 
Îndată şi mebterhaneoa, din lăuntrul curţii în rnedenu, începe a ^ice pentru 
cinstea sărbătorii. Dără de se va întâmpla aice vre unii Patriarhii, după cum 
şi mai susii s’aii arătată, fiindu în biserisă cu Domnul, iesă Patriarhul. împreună 
cu Domnul alăturea, Patriarhul din-a-drepta şi Domnul din-a-stînga; şi după 
ce intră în Spătărie Domnul, nu şăde în scaunu, ci şedu amânduoi pe macatu. 
Patriarhul din-a-drăpta Domnului, şi la tote şăremoniile totu Patriarhul urmăză 
înaintea Domnului.

Au fostă obiceiă la Domnii cel mai vechi, cândă era giugul ţării mai uşoră, 
de nu lipsla măsa cea Domnăscă, şi măsa ce făcea în Divanul celă mică, cu 
chieltuăla Visteriel, făcându-se isvodă cu pecete Domnăscă, de Arhierei şi de 
totă boierimea, câţi seîntemplaă la Iaşi, să se afle la măsa Domnăscă, între carii 
eraă rânduiţi şi duol Vornici de Portă; însă boierii cei rânduiţi de măsă eraă 
până la V. Logofătă. Eră cândă nu se întâmpla totă boierimea la Iaşi, ca să 
se împlinăscă măsa, se rândulaă şi din boierii ală duoilea, şi mai alesă pe cei 
sciuţi de Domnă. Şi cândă se aşă(Jă Domnul la măsă se face sloboţ^ire de ună 
tună.

Vel Postelnică cu toiagul a-mână, vel Spatară cu sabiea la umără şi cu buz
duganul în mâna drăptă, rezemată pe peptul săă, îmbrăcaţi în caftane, staă 
zvorindu la spatele Domnului. Vel Paharnică îmbrăcată în caftană şi cu şăpte 
coţi taftă naramge legaţi peste umără, zvoresce înaintea Domnului; şi vutca 
ce se dă înaintea mesii şi vinul, Cuparul pune; şi vutca şi vinul în pahare, şi 
vel Paharnicul cu mâna lui dă Domnului. Vel Stolnică, ără îmbrăcată în caf
tană şi cu tafta legată peste umără, este purtătoră de grijă cuhniei şi bucate- 
loră; şi cândă se aşă(jă bucatele pe măsă, din blidul ce este rânduită să se 
puie înaintea Domnului, iea vel Stolnică credinţă, şi apoi îlă aşă^ă la măsă. 
Vel Medelniceră ărăşi îmbrăcată în caftană şi cu taftă legată peste umără, 
ântâiă dă Domnului de spălată înaintea mesii, apoi se află zvoritoră ărăşi îna
intea Domnului, şi din blidul celă d’ântâiă, cu lingura cea mare de argintă, 
scote Domnului pe talgeru supă, cum şi dintr’alte bucate; şi la schimbarea 
talgeriloră, ş^de la spatele lui vel Medelniceră, v. Medelniceră; şi cândă se 
schimbă talgerul Domnului, vel Medelniceră pune altă talgeră iuându’lă din 
mâna lui v. Medelniceră. Vel Cluceră, ărăşi îmbrăcată în caftană şi cu taftă 
legată peste umără, este purtătoră de grijă a mezeliloră ce se aducă de la 
beciul Domnescă şi de la sclipul despre Domna, care cu mâna sa aducându-le, 
ântâiă iea credinţă şi apoi le pune înaintea Domnului. Vel Vameşă este pur
tătoră de grijă confeturiloră, cu mânele lui le aşăţjă pe totă măsa Domnăscă, 
însă foră caftană. Boierii zvorelnicî de mai susă pomeniţi, ce îmbracă caftane, 
după a treilea rândă de pahare ce se dregă la măsă, le poroncesce Domnul 
de mergă la Cămară, unde Vel Cămăraşn are abiceiă să le gătăscă măsă cu 
totă rânduăla ei, şe^ândă şi elă la acea măsă împreună cu boierii; şi neză- 
bovindă, cândă vine vremea pahareloru eeloră de închinăciune, se află cu toţii 
ărăşi la orânduăla loră. Şi în câtă vreme zăbovescă ei la măsă, boierii cei ai 
duoilea facă slujba politiei acea rânduită; Deci ântâiă Mitropolitul rădică ună 
pahară de vină fâcândă oraţii pentru slava lui Dumne^leă, şi după ce bea
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Domnul, îndată protopsaltul, cu altt duoilea cântăreţii şi cu alţi peveţî, începu 
a slavoBlovi pre Dumneaei, cu obicinuitele cântări. Domnul rădică altu pahară 
de vină pentru sănătatea şi biruinţa împăratului, şi se face sloboţ^ire de tote 
tunurile şi focul celu măruntă, începăndă mehterhaneoa şi altă musică ce este 
rânduită asupra mesil,: care aceste şănlicurl suntă de-apururea. în purtarea de 
grijă a Hatmanului şi a Agăl, cum şi mehterhanăoa asupra purtării de grijă 
lui vel Armaşă. A. treilea pahară rădică Mitropolitul pentru sănătatea Dom
nului, a Domnii şi a Belzedeliloră, şi se face şănlică ărăşi asemenea, şi cântă
reţii cântă polyhronion; şi boierii stându în piclore, se rădică toţi de la mesă, 
şi mergă înaintea Domnului pe ronduălă şi cu contăşile pe umără numai In 
chlostece, şi Cuparul le drege câte ună cobocă de vină ; şi după băutul cobo- 
culul, fiesce-care merge de sărută mâna Domnului, Şi după; ce se ropduescu 
toţi boierii cel de : măsăi, apoi mergă şi boierii ală duoilea, şi alţi boieri ce 
suntă zvoritori la măsă înaintea Domnului, fiesce-care pe ronduălă, de bău 
cobocul acela,,; şi apoi, mai pe urmă de toţi, merge şi protopsaltis cu ală 
duoilea cântăreţă, şi li se dă şi loră câte ună pahară - de vină de cele mici, 
şi pin pahare li se pune galbăni bacşişă câtă este poronca Domnului, cu mâna 
lui vel Camăraşă ; altă dată singură Domnul cu mâna sa pună galbăni! în pa
harul lui protopsaltă. După acăsta, ărăşi Domnul rădică ună pahară pentru 
Mitropolitul, însă acestă pahară este fără şănlică, numai cântăreţii cântă o- 
biclnuitele cântări.1 Domnul mai pe urmă rădică ună pahară pentru Arhierei, 
pentru totă boierimea şi norodul ţării, ţi se face şănlică; şi boierii pe ronduălă 
toţi mergă de facă mulţămită Domnului, bândă câte ună pahară de vină de. 
cele mici, sărută mâna Domnului; dără câte o-dată ronduiesce Domnul de beaă 
ără cu cobocul. După acăsta la cine va Domnul , ori din Arhierei, ori din boieri, 
ărăşi mai închină, cum şi ei unii către alţii; şi din bucatele cele mai alese ce 
se pună înaintea Domnului, şi din mezele, trămite Domnul pe talgere pe la 
Arhierei, şi pe la unii din boieri, cui socotesce şi cui va. Mai pe urmă de 
tote mezelile, aduce vel Vameşă şi confeturile pe măsă, şi boierii, afară din câte 
mănâncă, mai ieaă şi pin năfrămi, şi dându-le pe la ficiorii loră, le ducă pe a 
casă. Şi rădicându-se măsa, vel Medelniceru merge de dă Domnului apă de 
spălată în Spătărie. Domnul, după ce întră în Spătărie să se spele, boierii ră
mână de se spală în Divanul celă mică; şi după spălată, mergă cu toţii în Spă
tărie, şişedăndă la ronduălă, le dă cafe. După cafe este volnică fiesce-care să 
mergă pe la casele şi gazdele loră; eră câte o-dată oprea Domnul pe boieri 
şi’I ţinea până în sără puindu’I Ia giocă,.însă şi Domnul se prindea la gîbcă. 
V. Pah. şi V. Medelniceră încă suntă legaţi cu taftă naramgie, în curmezişu, 
numai peste caftanile loră cele de taftă; eră Vătavul de Păhărnicei şi Vătavul 
de Stolnicei, nu pună taftă, numai suntă în caftanele loră; şi Vătavul de Pă
hărnicei stă zapciil pe Păhărnicei să drăgă la mesă, ără Vătavul de Stolnicei 
stă zapciă asupra Stolniceiloră pentru ronduălă bucateloră.

Domna încă are obiceiu de face măsă giupâneseloră; acolo este zvoritoru Vor
nicul Domnii, şi cu alţii ce suntă din partea haremului; şi la măsă face şi 
Domna închinăciune, că ânteiă Domna rădică pahară pentru Domnu, apoi Lo- 
gofetăsa cea mare rădică pahară pentru Domna, apoi ărăşi Domna pentru



tote giupânesele, mergândă giupâuesele pe rondu41ă, de beati câte unii pabaru 
de vinii, făcândii mulţămitâ sărută mapa Domnii.

Cându poprea Domnul pe boieri după măsă făcendu giocuri, şi alte semne 
de veselii, mergea şi în lăuntru la Maibentu, şi câte o-dată aducea Domnul pe 
Domna cu tote giupânesele, şi se făcea unu glocu de obsce, Domnul cu Ddm- 
na, şi boierii cu giupânesele.

La Sfântul Vasile, la Sfântul Boteză şi la Sfântele Basci, totu "asemene se 
păzia ronduela meseloru Domnesc!, şi totu cu acesta politică, ‘şi încă şi la 
alte sărbători, cum şi la (Jioa Nascerii Domnului, la sărbătorea ce este nu
mită pe numele său, însă foră zvorela boieriloru şi foră caftane, şeţjendu toţi 
la măsă; numai închinăciunile şi şănlîcurile se făceau totO de plină. Avut’aă 
Domnii vechi şi acestă obicelă, de nu lipsiaă mesele Domnesci de la aceste 
sfânte ţlile, şi s’aă păzită şi penă la Domniea a doua a lui Grigorie Vodă ; 
eră apoi, de cândă s’aă îngreuiată gîugul ţării cu mucareluri şi cu alte ădaose 
chieltuele, s’aă scurtată şi veseliile meseloră, făcendu-se raiU a mesă seă 
două de către ună Domnă în Domniea lui. . '

încă au mal fostă obiceiă de să'făcea o mesâ; şi Egumeniloră de da>.:.tdte 
mănăstirile de ţeră carii suntă obicinuiţi de vină la Bobotăză de închină po- 
clone Domnului, Care mesă să făcea a treea (li după Bobqteză, la o trapezare 
unde se găsia locă mai largă, la mănăstirile Grecesci de aicea -din Iaşi,' cu 
totă chieltuăla Domnului; care chieltuălă era scrisă la condica1 Visteriei; şi 
purtătoră 'de grijă şi zvoritoră mesei era g. Logofătă cu Uricarii şi cu toţi 
diecii Divanului, fiindă că mai’nainte vreme, între diecii Divanului eraă câte 
cinci-şăse Uricarl' omeni bătrâni, tîlmăcitori şi făcători uriciloră celoră Slo- 
venesci, carii de vel Logofătă eraă aleşi, şi’i duceaă la Domnă de le da toegă 
şi nume ,de Uricară ; care brăslă s’aă păzită penă la Domniea a treea a lui 
Mîhai Vodă Ra'coviţă ; apoi îr^cependă a’i pune câte o dată şi la biră, şi lip- 
sindu-se de chivernisela loră, s’aă stricată. Şi de la Domniea lui Constantină 
Vodă Mavrocordătă şi încoce, aă lipsită şi mesa călugăriloră Egumeni de nu 
s’aă mai făcută.

Alte peremotiiî pe obiceiul ce se urmeză totu la sfânta Nascere.

A doua ţji după (jioa Nascerii, vină Dascălii scoleloră cu ucenicii cei mai 
aleşi; însă ânteiă Dascălul celă mare Elinescă, (fiindă Domnul în Spătărie în 
scaună), se închină Domnului, şi pune pe ucenicul săă celă rânduită de spune 
engomion elinescă, adică oraţie, şi după sfîrşită merge Dascălul de sărută 
mâna Domnului, după dânsul ucenicul săă; şi Domnul le dă bacşişă câtă so- 
cotesce, cu mâna lui vel Vist. După acesta, ală doilea Dascălă grecescă ase
menea prin ucenicul seă celă rânduită spune engomion grecescă; apoi Das
călul scolei Slovenesci, asemenea face oraţii printr’ală seă ucenică, pe limba 
Românescă, şi toţi acestii mergândă pe rânduelă sărută mâna Domnului şi’şi 
ieaă bacşişul loră din mâna lui vel Vist. A treea (li după sfânta Nascere, este 
obiceiă de vină Egumenii Greci a monastiriloră din Iaşi, închinându-se Dom
nului cu poclone; obiceiul este să aducă toţi câte un mielă, eră carii nu potă
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găsi miel, aducu viţel mici, curcani, găini, şi Domnul Ie ijice de şedu pe la
viţe, fiesce-care pe ronduelă, şi le dă cafd, întrebându’i Domnul cum petrecu 
la sfântele mănăstiri, şi rădicăndu-se ca să lăsă, le ^ice Domnul: «şi la anul!»

Qeremdniile ce suntQ obicinuite de se făcu la Sfete Vasile.

In ^ioa agiunului Sfântului Vasile, are purtare de grijă Hatmanul cu Aga 
la atâtea căşurl din (ji să se afle* totă slujitorimea' la curte cu zapcii loru, şi 
cu puscile a-mână; şi Domnul eşindu la biserica cea mare cu toţi boierii, 
după sfîrşitul slujbei bisericesc! de sără, mergendu Domnul la Spătărie, merge 
şi Mitropolitul cu Arhiereii şi cu toţi boierii în Spătărie de şedu la ronduălă, 
şi li se dă tuturoru câte unti pahară vutcă, confeturi şi cafă. Insă ânteiu 
Domnul cându rădică paharul la gură, îndată se face şănlicii de sloboţjirea a 
tote; tunurile, cu focul măruntă şi cu mehterhană ; după mehterhană ţiga
nii obicinuiţi ce cântă la măsa Domnului, facă şi ei o picătură de ună sco
pos; şi alte rufeturi încă vinu cu semnile slujbil loru, de făcu geremonia anu
lui nuou. Şl eşindu Mitropolitul, cu Arhiereii şi cu toţi boierii, mergu pe la 
casele loru. D,upă acăsta, dăcă înserăză, merge mehterhanăoa de face unu no- 
betu şi despre Domna, şi la Beizadele, apoi la Mitropolitul şi la toţi veliţii 
boieri cei ou boierii, luându’şi mehterbaşu şi cei împreună cu elă, bacşişul 
celu obicinuită. ;fîră a doua (ji, în^ioa Sfântului Vasile; iăsă Domnul la bise
rică, cu aceeaşi ronduălă de geremonie după cum s’au arătată înapoi la <jioa 
Sfântel Nascerî, făcendu-se şi polieleă cu dare de făclii de cără. Deci, după 
săverşitul Sfântel Liturghii, eşindă Domnul din biserică, tote rufeturile curţii 
asternă pe glosă năfrămile loru, cu semnile cele de slujba loru, de la uşa bi
sericii şi penă în Spătărie, şi vel Vist merge înaintea Domnului, dându-le bac- 
şişă. Mitropolitul, Arhiereii, boierii cei mări, fiinţă chiămaţi la,cafă în Spătărie, 
aruncă şi ei bacşişă numai pe covorele copiiloru din casă şi mergu boierii pe 
ronduălă de sărută mâna Domnului pentru anul nuou. Apoi şeţlendă fleşce-carele 
pe ronduălă sa, le dă vutcă, confeturi şi cafă, şi îndată se face şănlîcă de 
sloboţlirea a tote tunurile şi începe şi mehterhanăoa în medănul curţii din 
lăuntru. firă alte rufeturi â curţii, partea slujitorescă cu acăstă ronduălă, că du
pă ce merge totă boierimea de sărută mâna Domnului, vină şi toţi zapcii, ân- 
tăiă a curţii, a Hatmanului, apoi a Agăi, şi sărutândă mâna şi pola Domnului, li 
se dă de vel Vist. obicinuitul bacşişă, după cum suntu legaţi la izvodul Visteriei 
Domnesc!. Este obiceiă de merge. Mitropolitul,; cu. Arhiereii şi eu toţi Veliţii 
boieri, la Domna, şi la Beizadele, de sărută mâna pentru anul nuou, şi li se 
dă şi cafă; şi de nu este măsă mare, fără zăbavă vreme iăsă Mitropolitul cu 
totă boierimea, şi mergă pe la casele loră.

Qeremonijie ce suntu obicinuite de se făcu la ţlioa agiunuluî şi a
Sfântului Botezu.

Toţi Egumenii ai mănastireloră de ţără, şi Moldovenii şi Grecii, aă obicei a 
să se afle la agiunul Sfântului Boteză, să se închine cu poclone Domnului, a- 
ducăndă vulpi, jderi, pesce de munte, brînză de oi, zmîntînă de bivoliţe şi
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de altele, pentru care g. Logofătu făcendu isvodii a nume, şi eşindti Domnul 
în Spătărie, îl împreună cu Domnul pe ronduelă; şi Domnul îi întrebă de pe
trecerea stării Idru; şi dupe acesta mergu şi Egumenii şi Domnul la' biserică, 
la Cdsuri şi Liturghie. Este obiceitl într’acestă ^i a agiunului Sfântului Boteză, 
de sSverşesce tdte cele Arhieresc! Episcopul de Romană, carele fiitfdă îmbră
cată în mantie, şdde în strana cea de glosă a Mitropolitului, şi după săvâr
şirea ■ Sfântel Liturghii, totu elă severşesce şi osfeştaniea cea mare. Şi Mitro
politul într’acea la biserica curţii nu vine, foră numai ’la cate, aflându-se 
la ceremoniile ce se facă pe obiceiul sărbătorii. După biserică mergăndu Dom
nul în Spătărie, şăde în Domnescul scaună; apoi după obiceiă intră Mitropo
litul cu Arhiereii şi cu toţi boierii, de şedă pe ronduălă ; înaintea cafelei, g. 
Logofătă aduce ântăiă preoţii curţii, cu protopsaltă şi ^cu alţi cântăreţi, în- 
lăuntrul Spătăriei, cântândă tropariul şi condacul ăil®11 Şi Domnul, cu Bei
zadelele, cu Mitropolitul şi cu totă boierimea staă în piclore, şi preotul celu 
ce aă slujită Liturghiea, dă crucea în mâna Mitropolitului, şi Mitropolitul 
ţiindă crucea o sărută Domnul, şflă strbpesce cu aghiazmă, asemene şi pe 
Beizadele. Şi Domnul cândă sărută crucea, se slobodă trei tunuri. După tur
nuri mehterhane; şi apoi sărută crucea şi alţi Arhierei, cu totă boierimea, 
şi şedă la ronduălă, şi diaconul curţii spune oraţii; şi luându’şi bacşişurile 
loră, aduce g.; Logofătă pe Egumenii Greci şi pe Egumenii de ţăru, apoi pe 
Protopopul cu preoţii de tergu, fâcendu-se aceeaşi ţeremonie ce s’aă arătată 
mai susă, şi fiesce-care aă câte ună omă alesă de spună oraţii, şi numai acei 
ce spună oraţii, ieaă bacşişul loră din mâna lui vel Vist., eră cei-alţl ieaă bac
şişul loră. de la Logofătul de Visterie, şi de la dieacul ce este chieltuitoră pe 
obiceiă.

Mai pe urmă de toţi vine şi pater prefectus, (adecă popii Unguresci,) 
carii pe obiceiă suntă priimiţi de Domnă, şi daă şi ei crucea în mâna. Mitro
politului, de o duce la Domnă, de o sărută, şi spună şi oraţii Lătinesce, ,şi 
îşi iaă şi ei bacşişul din mâna lui vel Visternică.

A doua-(,li, in ^ioa Sfântului Boteză, iăsă Domnul la biserică, totă cu aceeaşi 
ronduelă de ceremonie după cum s’aă scrisă pre largă ^ioa Nascerii; numai 
atâta obiceiă se mai adaoge, că se facă două făclii mari de la Visterie, îm
podobite cu pînză, cu mătăsuri, în chipul făcliiloră celoră de Boteză, şi cândă 
Iese . Domnul la biserică, duoi din curteni îmbrăcaţi în dulămi de taftă mergă 
înaintea Domnului, unul din-a-drăpta, altul din-a-stânga, şi intrândă în bise
rică Domnul, unul stă cu făcliea înaintea Iconei lui Hristos, şi altul înain
tea Precistei, fiindu făcliile aprinse, şi se face şi polieleă, cu kerodosie, adecă 
dare de luminări de ceră, precum ş’aă arătată mai susă, dâhdu-se luminări şi 
Egumeniloră de ţără şi călugăriloră tuturoră câţi se voru afla în biserică. Şi 
după docsolie, îndată Mitropolitul cu Domnul, cu Beizadelele şi cu totă boie
rimea, lesă la, lordană, cu totă alaiul, mergendă şi acei duoi cu făclile a-mână 
înaintea Domnului, fiindă afară scaune gătite pentru Domnă, pentru Ddmna, 
pentru Beizadele, pentru Mitropolitul şi Arhierei, şi pentru boierii cei mari, 
şi măsă pentru osfeştanie, lungă care aprope staă cei duoi, unul din susă al
tul din gîosu, cu făcliile ţlindu-le a-mână,^.îeţeleî®5Î;ţ«ătră măsă. Inse la a-
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Af[i1t.mpnli^,iilm', a Aihiereilorii şi ,a totă boieripiea, cuventu de cererea lertăciupil 
d^' Ja Domnii, pentru tote cele ce-i voru fi greşită, (cum şi Domnul asemene 
de la toţî ,fiu, umilinţă. cere ertăcîune.) Şi dup.e0ce, sferşesce diaconul oraţiile, 
Mitropolitul merge către Domnu, şi Domnul, încă şe sepboră din şcaunu, şi 
făcenda ore-care semnu de plecatei sărută mâna Mitropolitului, şi Mitropolitul 
îi -sărută crescetul; dupe Mitropolitul, Beizadelele ; dupe denşii,, Arhiereii, şi 
după Arhierei inergu toţi boierii de sărută mâna Domnului; şi după ce şedu 
fiesce-c^re la ronduela loru, se dă cafe Domnului, şi apoi la totă boierimea, 
şi rpe carii va Domnul din boieri, îl popresce la rpesa din lăuntru despre haremu.

Afi mai fosta obiceiu vechia eraşi la tote Duminicile sfântului şi marelui posta 
penă la Duminica a cincea, de mergea Domnul pe la mănăstirile Grecesc!, ântâiu 
la Trei Sfânţl Ierarhi, la Golia, la Bărnoski, la Sfete Sava, la Sfânta Vineri, şi 
la Buna-vestire eră la Golia. Eră de la Dpmniea lui Neculai Vodă, s’ad tăiata ,şi 
acesta obiceia ; atâta numai aa rămasa: cânda este hramul vre unii monăştiri, vine 
Egumenul acei mănăstiri mai ’nainte de ^ioa prăznuirii, cu o către Domnu, cu 
poclone, cafă şi zaharîi, şi g, Dogofăta ducendu’ia în Spătărie, către Domna, 
închină ppclonele, şi poftesce pe' Domna ca să iea; ostenelă să cinstescă prăz- 
nuirea sfântel monăştiri pu mergerea şi parisiea cea Domnescă; şi Domnul 
încă’i dă răspunsa după cum îi dă mâna şi vremea. Dără Ia hramul ,mănăstirii 
Gălăţil, la înălţarea Domnului Hrişto's, şi la hramul mănăstirii Cetăţuil la 
sfânţil Apostoli, s’ah întemplaţa de , multe ori de au rămasa Domnii acolo la 
rnăsă,, fijnda mai departe de oraşii; însă chieltuăla bucateloru au fosta de că
tre Dpmnie.; firă la .Dumineca a şăsea a sfântului posta,,ce se cWarnă a Stăl- 
păriloru, lăsă Domnul la biserica cea mare,, şi cânţându-se Pplişleul, se daa 
făclii de ceră tuturora după ciun s’ad arătata mai susu; şi în trel seri a sep- 
temânil cei mari, duminecă spre luni, luni spre marţi şi marţi spre miercuri,. 
Domnul lesă tota la biserica cea mare, cu totă boierimea, de ascultă utrănea 
de cu sără la una cesh din nopte, (deră pe aceste seri, de multe ori merge 
Domnul la biserica despre Domna), după cum îi este voica, şi după cum se 
întâmplă-şi trebile. Miercuri dimineţa era obiceiu de se lăceah masle în Spă- 
tăriea cea mică, ailându-se şi boierii pei mari şi boierii, curţii, dându-se tutu
rora făclii de cără, săverşinda sfântul maslu însuşi Mitropolitul cu alţi Arhierei, 
cu Epişcopii şi cu preoţii curţii,, câţi supta de trebuinţă; şi după săvârşirea 
inaslului, cu mâna lui vel Visternica şe dă, Mitfppolituiul patru galbăni, Arhie- 
reiloru câte duol şi la preoţi câte unul. Şi după masle, mergead boierii de’şi 
luaa de la Domna iertăciune. Deră acmu de la o vreme, ş’aa rădicata şi acesta 
obiceia, fiinda că Domnii a.cmu mashle le facd înăuntru cu ăi lord ; eră boie
rii îşi făcu masle pe la casele lora, şi iertăciunea de la Domnd o iead în ţliua 
de gioe mare, cându vord ca să se împărtăşescă sfântelord şi înfricoşa teloru 
Taine,

In ţlioa de gioia cea mare este obicei d de iesă Domnul la biserica cea mare 
cu totă boierimea, slujiuda într’acestă pii sfânta Litm’ghie însdşi Mitropolitul 
ţării.numai cii preoţii curţii şi cu duol sed ţrel diaconi, şi după săvârşirea 
cântării lui Ţingarsi Mitrand, nierge Domnul d^ se închină la tote sfântele I- 
cone pe obiceiul cei-ându’şi •Iertăciune de Ia bpijerime . şi de la norodd, şi ’şi
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merge la strana sa, şi la vreme merge de se pricisţuesce cu sfântele ŢaIne,; 
după Domnu Beizedelile, şi apoi toţi boierii pe ronduelă. Şi eşindu Domnul, 
din biserică, merge în Spătărie cu totă boierimea; şi era ânteiîi obiceiu de ,se 
da câte unu paharu de vinu la toţi boierii carii erau împărtăşiţi sfănteloru Taine, 
apoi cafă. Şi de este voiea Domnului şi poftesce să se facă urnivanie, adecă 
niptira, după cafe iesă Domnul la urnivanie, care se face: în meidanul curţii 
d’inăunthi, (de este vreme bună) unde şi Domna cu tote giupânesele privescu 
acea sfântă taină care se săverşesce de însuşi Mitropolitul ţării, făcăndu-se 
spălarea după totă londuela bisericii. Insă cându se face spălare, este obiceiu 
a se da de la Visterie Mitropolitului o iotă de cele bune, cu care se împre- 
giură, şi unu burete , şi unu prosopu de cele bune cu care şterge piciorele 
uCeniceloru; aceste după spălare rămânu .a Mitropolitului. Şi îndată suindu-se 
Domnul susft, mergu şi boierii pe la casele loru. încă se mai dă de la Visterie 
(lece lei băni şi unu postavu de cele cotul câte unu; leu, la obrazul acelui ce 
se află- în locul Iudei.

La unii cesu din nopte, Mitropolitul, Episcopii, alţi Arhierei şi Egumenii 
Greci, câţi suntu rânduiţi de Mitropolitul, şi totă boierimea, vinu la biserică, 
şi iesă şi Domnul la slujba celoru 12 sfânte Evanghelii, şi cea d’inteiu Evan
ghelie se cetesce de Mitropolitul ţării, şi după densul alţi Arhierei, Episcopii 
şi Egumenii; deră Evanghelica cea mai după urmă, o cetesce diaconul curţii 
în Amvonu.

In (jioa sfânteî şi marei Vineri, iesă Domnul erăşi la biserica cea mare la 
căsurii, făcendu-se şi vecerniea cu sărutarea Epitafiului totix o-dată; şi la şăse 
căsuri din nopte spre sâmbătă, este obiceiu de iesă Domnul ărăşi la biserica 
cea mare, şi la canonul celu d’ânteiu se face dare de făclii de cără la toţi, 
şi după Slavoslovie se scote Aerul, mergendu Domnul cu Mitropolitul alăturea 
înaintea Aerului, cu totu alaiul, şi boierii cei mari pe urm*a Domnului şi a Mi
tropolitului, .toţi cu făclii aprinse, cum şi celtî-altu norodu; şi eşindu din bi
serică, se scoboră pe scara cea mare şi mergu pe bute (?) din năuntrul cur
ţii; tinde şi scaune suntii gătite pentru Aerii în miţjilocă, eră pentru Domnu 
şi cei-alţi, la locurile cele obicinuite; şi acolo se face şi sărutarea Aerului de 
toţi pe obiceifi. «

Obiceiul ţieremonieî ce se face la ţlioa învierii Dnmnulul Hristos,

Este poroiîca JDomnului dată către g. Logofătu, la şese cesuri din nopte ; 
Mitropolitul, Arhierei^ Episcopii şi toţi boierii, să se afle la biserica curţii, 
şi iesă şi Domnul îmbrăcată în cabaniţă, cu totă geremonia ce s’au arătată la 
(jioa sfântei Nasceri; şi cântându-se canonul Sâmbeţil, îndată se împartă făclii 
la toţi. Şi după sfârşitul canonului, iesă Domnul, cu Mitropolitul, în. Divanul 
celă măre, însă Mitropolitul, cu Arhiereii şi cu toţi Egumenii, îmbrăcaţi în 
tote veştmehtele, şi acolo se face geremonia de ronduăla sfântei biserici, adecă 
începătură de cântarea Sfântei învieri ; şi apoi încependu-se canonul învierii, 
întră erăşi îh biserică; şi după sfârşitul canonului, cu sfetilha (Sarki ipnosas 
os thnitos), eră iăse Domnul cu toţi cei arătaţi mai susă, cu făclii aprinse.
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ort îft mefdanul cel ti1 mare a curţii, ori înlăuntru despre Domna, unde este 
'scaunul Domnului, a Belzedeliloru, a Mitropolitului, a Arhiereilorii şl 

a tOtă boierimea. Alţi g. Logofeţii are datorie să porte grijă, (însă de n’are 
Domnul crucea cu Sfântul şi cinstitul lemnii), din crucile ce se află la monăstirl, s6u 
pre la Arhierei, să afle cruce care va fi mal cu bună poddbă, pentru Domnti, pentru 
D6mna, pentru Belzedele, care cruci este obiceiii de se l^gă cu năfrăml grele,; ori 
dlrtnă cusută, ort firii, undeţinii crucea cu mâna, care cruci totii Logofătul alu 
treilea singurii dă în mâna Domnului şi a Belzedelilor la vreme; Oră pentru crucea 
Domnel, de nu se scoboră glosu cu Domnul, Voniicul Domnel are purtare de grijă», 
de merge la g. Logofeţii şi lea acea cruce ce este gătită pentru Domna, a- 
vârtdti şi Mitropolitul, cu Arhiereii şi cu: toţi Egumenii cruci pe armâna lorii. 
Deci, la vremea cea obicinuită, la enus, merge Mitropolitul de se închină şi 
sărută Crucea şi Evanghelia, şi întorcendu-se către Domnii şi către norodu, 
blagoSloVeSce; şi acolea ascăptă de vine şi Domnul; şi după ce sărută şi Dom
nul Crucea şi Evangheliea, sărută şi Crucea ce ţine Mitropolitul iîn mâna sa, 
cum şi Mitropolitul sărută Crucea cea din mâna Domnului, făcendu amenduol 
şi sărutarea cea duhovnicăscă şi obicinuită, asupra căriea sărutări,, îndată se 
face mare şănlicii cu -slobozirea tunuriloru şi cu focul mărunţii', şi începe şi 
mehterhaneoa, şi Domnul merge la scaunul său. Eră Mitropolitul rămâne totă 
pe locu până face sărutare şi cu Beizadelele, şi apoi mergii, şi Mitropolitul şi 
Beizadelele, la scaunele lorii. Eră de se vorii întâmpla niscareva Arhierei, a- 
decă MitrOpoliţl mart de Eparhii alese, - musafiri, la sărutarea Crucii şi a E- 
vangheliel, el mergii după Mitropolitul ţării, şi 'apoi merge Domnul. Şi ărăşl 
cândii se va întâmpla vre unii Patriarhu , după Patriarhul merge Mitropolitul 
ţării, apoi MitropOliţil musafiri, şi apoi Domnul ; după Domnii Belzadelile, şi 
după dânşii Arhiereii cel-lalţi. Episcopii şi Egumenii. După omenii; bisericescl 
mergii toţi boierii, Se la vel Logofătu până la cel mal mici, toţi pe ronduălă, 
şi âritâiii mer^u de sărutii sfânta Evanghelie; şi apoi mergu la Mitropolitul de 
sărută Crucea şi făcu şi sărutare, apoi la Domnu şi la Beizadele; şi apoi se 
întorcU către Arhierei şi Egumeni, sărutându Crucile ce ţinu în mâna loru, 
facă şi Sărutarea cea frăţăscă, şi merge fiesce-carele de şăde la rondudla Iul, 
făcându sărutarea cea obicinuită la şiregul boieregcu până la rondul său, şi,la 
rondul săă agiungându, stă acolo. Şi după ce se face sărutare de către toţi, 
îndată Domnul cu Mitropolituli mergu la .biserică săvârşindu^se sfânta Litur
ghie de însuşi Mitropolitul cu Arhiereii şi cu Egumenii ce suntu rânduiţi. E- 
şindă Domnul din biserică, merge la Spătărie şi şede iîn Domnescul scaunu; 
mal pe urmă'Vine şi Mitropolitul cu Arhiereii, cu Egumenii şi cu toţi boierii, 
şi după ce întră în Spătărie şi făcu plecarea cea obicinuită, şedu toţi pe ron
duălă, dânduli-se vutcă, confeturi şi cafe. După aceea ărăşl Cu toţii mergu şi 
la Dămna şi la Beizadele, şi acolo încă li se dă cafe ; şi de nu este măsă, 
nezăbovindtt Domnul, merge înăuntru la haremti, şi boierii pe la gazdele loru. 
EsteXşi acestii obiceiii: de este şi mesă. Domnul după cafă merge înăuntru, 
ără Mitropolitul cu cel-latţl Arhierei şi cu boierii, mergu pe la ca,sele: lorii, şi 
la vremea mesil, la câte căsurl li se poroncesce, .se află ărăşl cu toţii la curte. 
Jja optu tăsm-l din Zi ără este obiceiu să se afle toţi,boierii la curte; şi le-
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şindă Domnul la biserică, la slujba cea obicinuită de seră, ce se chlamă a duoa 
înviere, cândfi sărută Crucea şi Evangheliea, se slobodă erăşî tote tunurile şi 
începe şi mehterhaneoa. Şi după ce lesu din biserică şi mergu în Spătărie, 
se dă dulceţl, cafe, la Domnu şi la totă boierimea; după cafe merge Domnul 
înăuntru şi boierii pe la casele loru. A doua ţji, luni, era vechiu obiceiu, • care 
s’aă urmată şi pene la Grigorie Vodă, că vrendă Domnul ca să facă ore care 
glume cu boierii, nu da răspunsul de cu seră pentru vremea bisericii către ni
menea, şi Domnul se scula de nopte şi leşla la biserică, şi câţi boieri nu se 
aflaă în biserică, rondula bolerinaşl de mergeaă pe la gazdele loră, şi le lua 
câte ună cală şi’lă aducea la grajdul Domnescă. Şi totă într’acăstă eşindă 
Domnul din biserică, tote rufeturile aşternă pe glosă, de la uşa bisericii şi penă 
la uşa Spătăriei, năfrămile loră; eră în Spătărie şi la uşa Spătăriei în Diva
nul mică, ce aşternă de Copii din casă covore, şi înaintea Domnului mergendă 
vel Vist dă bacşişurile; dără la partea slujitorăscă se ronduescă bacşişurile 
de la Visterie cu catastifă Domnescă. Deci, după ce întră Domnul în Spătă
rie şi şăde în scaunul Domnescă, şi Mitropolitul cu Arhiereii şi cu boierii la 
ronduăla loră, merge ânteiă Mitropolitul cu Arhiereii de facă cu Domnul ărăşi 
sărutarea sfântel învieri, cum şi boierii toţi pe ronduelă mergă de sărută mâna 
Domnului, făcendu-se şănlîcă cu sloboţjirea tunuriloră, şi mehterhanăoa încă 
ţlice d’inăuntrul curţii. Şi după vutcă, confeturi şi cafe, g. Logofătă îndată a- 
duce pe dascăli cu ucenicii loră în Spătărie de spună engomiile către Domnăi 
spre lauda şi bucuriea sărbătorii, luându’şî şi bacşişul loră după cum s’aă a- 
rătatu mal susă. După săverşitul engomiiloră. Mitropolitul cu Arhiereii şi cu 
boierii cel mari mergă la Domna şi la Beizadele asemenea, făcendă sărutarea 
sfântel învieri; şi îndată după acesta boierii mergă pe la casele loră, dân- 
duli-se întru acestă (ji volnicie la Curte să nu vie, odihnindu-se şi bucurân- 
du-se flesce-carele la casa Iul şi cu al săi. Totă într’acestă ţii aă fostă obi- 
ceiiî de se uda cu apă şi se trăgea la văl cu apă unii pe alţii, şi mal în tote 
breslile era acestă obiclnuinţă, penă la vremea Domniei Iul Antiohie Vodă, 
(care obiceiă penă acmu la ţera Românescă se păzesce, şi se şi urmeză, a 
doua ţii după j^oboteză în ţliua sfântului Ion). Şi cum s’au purtată cuvântul 
din omenii bătrâni, cum că boierii îndrăznlaă a ţlice şi Domnului că’lă voră trage 
în vale, şi pe acel ce’i trăgeaă la vale ca să le torne cofe de apă din capă, el 
seîmpăcaă cu trăgătorii: unii dându-le vedre de vină, alţii pasce şi oue. Şi mal 
vertosă femeile seadunaă la ună locă câte doue-ţlecl, trel-ţlecl, şi. trăgeaă pe 
bărbaţi. Eră din ţlilele lui Antiohie Vodă, din pricinile trasului în vale, 
au născuta gâlcevi forte nfarî, şi s’aă şi omorîtă câţi-va omeni; şi atun- 
cea din poronca Domnescă s’aă tăiată ca nici de cum obiceiul acesta să 
nu mai fiOj (măcar că femeile aşa 6reşl-ce totă îlă ţină). A treea ţii du
pă Pascl, vină toţi Egumenii Greci, de se închjnă Domnului cu Sfânta în
viere, aducendă şi poclone câte ună mlelă; şi totă într’acestă ţii, seă a pa
tra ţii, aă fost obiceiă vechiu, de ieşia Domnul afară cu totă alaiul de slujitorime, 
şi cu totă boierimea mari şi mici, la halca, ori în şesul Bahluiului, ori la Copoă, 
scoţendu-se toţi caii DomnescI; şi şeţlendă Domnul la saivantă şi boierii pe 
scaune, pe cine din boieri rondula Domnul, încăleca pe cală Domnescă şi se

21
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slobo(;llA c(i suliţa asupra halcalei, (care suliţe suntil aduse din ţera Unguresca; 
acolo se facU într’adinsQ pentru acostă, tr(iba), cu ^icSturl de mehterhan^, şi 
care lua halcaoa în repeglunea calului, venea de se închina Domnului şi’î sc
ruta mâna şi p61a, şi celorU mal mari boieri, li so dărulniî de către Domnti 
câte o lastră sătl canavnţă cu firu şi unfl postavu, celorfi mal de glosă postajî 
şi atlaze, ără celoră mai mţpl, postnjl; fiesce-cărulea se da darul Domnului 
după cinstea so, petrecendă întiu acea ţ,li şi cu alte chipuri do glume, pen
tru bucuriea sărbătorii, lîlră Joi ântăiă după Pascl, este obiceiu vechiă de se 
face osfeştanie, care până acmu se păzesce, adecă lăsă Domnul după Liturghie, 
(însă de nu este vremea împotrivă) care osfeştanie se face de însuşi Mitro
politul ţărel; une-orl cândă era săcetă, ori la şesul Bahluiulul, ori la Păcu- 
rariă, dără în vremele cele bune, în medanul curţii despre scara cea mare, 
săa din lăuntrul curţii, unde câte odată leşin şi D6mna cu t6te glupânesele 
sub salvantă; şi acolo fiiiidu adunaţi Mitropolitul, Arhiereii, cu Egumenii şi 
cu toţi preoţii din Iaşi, nducăndu-se şi Sfântele Ic6ne, se săvîrşesce osfeşta- 
niea, şi la vremea cea obicinuită, merge Domnul, Domua, Beizadelele şi toţi 
.\rhiereil, Egumenii şi toţi boierii de sărută crucea şi Icdnele după rândnela 
ce s’au arătată mal susă.

Fost’aă obiceiă vechiă njal’nainte, de ţliua Pasciloră, la toţi boierii, de la vel 
Logofătă penă la vel Comisă, aveaă dară de la Domnă câte ună postavă mahutfi, 
şi câte ună atlază Florentină, de li se trămiteau pre In gazdele loră, şi glu- 
pânesiloră câte o taftă cu firă de cele grele, care se socotia dară din partea 
Ddmnel, şi la toţi bolerinaşil curţii şi slugile Domnescl, postajî supţirl, şi a- 
tlaze, şi 'tăfţi; şi la toţi zapciil partea slujitorăscă: vel Căp., Poruşnicul, Baş- 
bulucbaşă de curte, Başbulucbaşă ală doilea, Căp. de Drăganl, Stolnicul de că- 
zacl, Căp. de vânători, Başbulucbaşă Hătmănescă, Başbulucbaşă Agescă, pos- 
tajl supţirl şi taftă de dulăinl, eră altoră BulucbnşI HătmănescI şi AgescI, li 
se daă numai postajî, şi la totă partea slujitorăscă, adecă la patra stăguri a 
Curţii, la care aă fostă obiceiu ca să se afle câte trel-<jecl-şi-trel de dineul 
la ună stăgă cu zapciil lord, şi vânătorii ce se făcuse până la o-sută de 6- 
menl, in două stăgurl, şi Roşii ce se tăcuse ără până la o-sută de 6meul, carii 
se purtaă cu haine roşii şi în bărăţl arnăuţesc!, tuturoră acestora li se daă 
postajî grose, şi la fiesce-care stegă se da postavă totu de o flore. Insă doni: 
stegurl a vâuătoriloră mal’nainte vreme n’aă fostă, ca să se afle zvoriturl in 
curtea Domnescă şi să la strae de la Domnie, fără numai era ună vătavil de 
vânători, carele era şe^ătoră la ţără, şi avea în sema Iul două-ţjeci—trel-rjed 
de omeni vânători, ţărani, fiindă purtători de gnjk vânatului de treba Dom
niei, avâudă scutelă de biră. firă la Domuiea Iul Grigorie .Vodă, în vremea 
ce au fostă Agă Enaki fiul Iul Constantină Ipsilanti Hatmanul, din poroncn 
Domniei, aă făcută acele două stăgurl de vânători, avândă zapcil căpitani; şi 
aă mal făcută şi alte stegurl eră o-sută de omeni, ce s’aă numită Roşii, a- 
vândă zapciă pe Polcovnicul; şi îmbrăcămintea acestoră slujitori era Iu săma 
Agăl, de se gătlaă stradele loră a tuturora, şi comănacile; care fiesce-care co- 
mănacă avea câte o slovă însemnată, care de ce stăgă este. Şi in Joia cea 
JBSro a sfâpteloră j^atiml, după Liturghie săi1! mal vârtosă după prânză, însuşi
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Domnul leşîa la unii locfi de bună, privălă unde socotla, de făcea căutare la 
totă slujitorimea, strigându’i Cămăraşul de isvode pe isvodd, şi ei mergândii 
pe rondu41ă, ânteiti zapciii, apoi slujitorii, cu puşcele a-mână, sloboi;liau puşca 
trecendii, şi a căruia nu’i lua puşca focă, se rădea de la isvodu; care era bă- 
trenfi, la verstă neputincioşii, se erta de la slujbă, dându’i Camăraşul de is
vode cartea Domnului, să fie scutită de biră. Şi ântăifi se petreceaă simenii 
de curte, apoi vânătorii, apoi simenii hătmănesci, cu zapciii lorii, şi dărăbanii, 
carii suntii în săma Căp. de dărăbani, şi totă slujitorimea ce lua haine de 
la Domnie. Atuncea, la căutare, trebuia să se afle toţi îmbrăcaţi în hainele cele 
nouă. încă acăstă ronduelă de gătirea straeloră cu chieltuiala Domniei numai 
la vremea lui Grigorie Vodă ah fostă; eră la Domnii cei mai vechi, li se daii 
numai postajl şi ei îşi gătiaii hainele; deră de Ia Domniea a doua a lui Con
stantinii Vodă Mavrocordată, s’aă făcuţii şi stegul Arnăuţiloră, şi apoi acestii 
au intrată la slujbele cele mai de trebuinţă a Domnilorii, carii suntă în săma 
Hatmanului. Eră cândii aii născută mucarelul, s’au tăiată acele chieltuele de 
podobele Paşciloră, pre,a puţinii urmându-se-

Ce ţeremoniî se făcu la ţliua sfântului Gheorghie.

In ăiua sfântului Gheorghie, aă fostă obiceiti de ieşiaă Domnii une-ori la Hlin- 
cea, alte-orl la Bârnova, la hramul bisericiloră, cu totă boierimea, şi acolo 
rămânea' şi la mesă, (însă chieltuiala era Domnescă, eră nu de la călugări). 
Eră cândii nu ieşia Domnul afară din vre-o pricină, eşindu Ia biserica curţii 
despre portă, vel Cluceră păzia slujba lui, de se aducea ună mielti friptă în
tregii, în locii de colivă la biserică, şi elii rădica blidul întru acea ()i; şi co
livele de preste totă anul eraă în purtarea de grijă a lui vel 'Cluceră, ca prin 
miţlilocirea Clucerului, celui mal mică de Curte să se afle nelipsită colivă, pre
cum la sărbători mari aşa şi în tote duminecele, şi pentru acesta i s’au dată 
şi ronduălă de şedere mai susu, în strană, de v. Logofătii şi de g. Logofătu.

Tot l»ţliua sfântului Gheorghie, dăcă este câmpul închiăletă cu ărbă, său şi mai 
pe urmă, cu puţine ijile după vreme, este obiceiti şi în purtarea de grijă lui vel 
Comisă, ca să sc6tă caii Domnesci la ceairii, şi ţeremoniea într’acestU chipă 
se urmăză. Intr’acestă ţji făcendu-se gătire, chiamă Domnul pe vel Comisii şi 
îlu îmbracă cu caftanu, şi eşindU de ]a Domnii cu caftanul îmbrăcată, şi pu- 
indu’şi în capă şi şlicul lui cel de sobolă, merge la grajdul Domnescă; şi de 
acolo se pornescă caii după cum îl rânduesce vel Comisă, în privela Domnu
lui, a Domnel, a Beizadeleloră şi a totă boierimea, petrecendu’i prin raeide- 
nul celă mare a curţii, despre cămară, ori d’inăuntrul curţii. Şi înainte este 
unii stegă de arnăuţi cu zapciii loră, după dânşii două stegurl de seimeni, pe 
de o parte şi pe de altă parte în şăragă, şi pintre dânşii înainte se aducă 
telegarii; pe urma telegariloră; sacabaşă, apoi v. Armaşu, g. Armaşu şi lu- 
i'ucă-bairactară în miţlilocă; după dânşii, trombiţaşil Domnesci, şi sărmaciul 
iiovodniciloră, răsunândă în trâmbiţă şi în surlă; după acestii, povodnicii, apoi, 
armăsarii, ţiindu-se de .comişeii şi de seimenii ce se rouduescă de Hatmană, 
fiindă înţolaţi atâtă telegarii, povodnicii, câtă şi armăsarii, cu cele obicinuite
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a lori ţoliturl, feluri de feluri. Dup6 armăsari, zapciil curţii, a Hatmanului şi 
a Agăl, a părţii slujitorescl, împodobiţi, şi apoi v. Comisu şi g. Comisă. Şi 
pe urma lorfl, vel Comisu călare pe calul Impărătescă, ce se chiamă tablabaşu, 
îmbrăcată în caftană, fiind calul împodobită cu podobele cele mal alese, le
gată calul şi cu taftă naramzie peste bracbe. Pe lângă Comisu, seizbaşă şi alţi 
seizi, şi comişel, şi ciohodari, cumă poroncesce Domnul, cum, şi slugile Co
misului, t6te împodobite, şi pe Ungă dînsul şi mehterhanâoa ţlicândă pe urma lui. 
Şi cândă agiuuge v. Comisă în dreptul Domnului, unde este, se închină către 
Domnă, şi apoi Iăs6 cu totă rondulala acesta pe din susu de sfântul Nicolae, 
şi pe la vamă; şi agiungândă la ceairă, unde şi corturi sunt întinse, aşâ^ă 
Comisul caii Domnului pe ronduială. Are obiceiă v. Comisă de face şi măsă 
mare la o s4mă din boierii cel poftiţi de dânsul.

Ce obiceiu are Domnul căndă merge la Sfântă.

La 14 dile a lunel lui Octomvrie, aici în pământul Moldovei, întru acâstă 
de Dumneţleă păzită ţdră, se prăznuesce, la Mănăstirea a trei Sfanţi Ierarhi, 
Sfânta şi cuviăsa Prepodobna Paraschiva cea nouă, a căriea Sfântul el trupă 
întregu se află întru acdstă numită Mănăstire, aduse fiindă Sfântele ei moştii 
de răposatul Vasilie Vodă la anii 7148. Deci cu o ţii mai nuinte de prăz- 
nuirea Sfânteî, vine Egumenul Mănăstirii către Domnă cu poclonă, cafe şi 
zahară, după obiceiă, şi ducendu-se de g. Logofătă în Spătărie către Domnă, 
poftesce Egumenul pe Domnă, cu rugăminte ca să Ia Domnul ostenelă să 
cinstescă prăznuirea Sfântel, cu mergerea şi Domnesca sa parisie. Şi Domnul 
încă fiindă dorită a se împărtăşi cu sărutarea sfânteloră moştii, mulţămesce 
Egumenului bucurăndu-lă şi cu mergerea sa. Şi la optă căsuri din (Ji este obi
ceiu de se tragă tote clopotile sfântel mănăstiri, şi atuncea Egumenul şi cu 
preoţii bisericii, mergându în biserică, după închinăciunea cea cu smerenie 
ce facă către racla sfântel, o rădică de la locul el racla cu sfântele moştii, 
şi o pună îu mi(^locul bisericii, în chivuclion ce i s’aă făcută acmu de cu- 
rândă, pentru sărutarea creştinescului norodo. Şi îndată se începe si vecerniea 
cea mare. Deci, după săvârşirea vecerniei, merge şi Domna la numita Mănăs
tire, cu alaiă de slujitorime, şi tragă şi clopotile, (numai a acestei Mănăstiri) 
şi cândă va să intre în biserică. Egumenul are purtare de grijă de’I lăsă cu 
sfânta Evanghelie înainte; şi intrândă înăuntrul sfântel biserici, şi îuchinându-se 
sfânteloră moştii, şi sărutăndu-le cu smerenie, poroncesce de se face şi para
clisul sfântel, şi după paraclisă ără sărută moştiile, şi eşindă din biserică 
merge la curte. Este obiceiă de se facă de la Visteriea Domnului şi două 
făclii mari de ceră căte de—oca, cari se şi zugi'ăvescă şi se trămită la sfântă 
din partea'Domnului; şi aceste făclii.se trămită până a nu merge Domna la 
biserică; care făclii se pună una la capă şi alta la picorele sfântel. Şi după 
mergerea Domnel la curte, v. Şătrară are purtare de grijă de întinde sal- 
vantul Domnului în ograda Mănăstirii, din a drăpta uşii bisericii, unde şi 
Domnul descalecă, cum şi Vatavul de aproŞi are şi elă acestă purtare 
de grijă de aşă^ă scaunul Domnului, a Mitropolitului şi a Beizedeliloră. A
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doua ^ dimineţa, in ţliua sfânteî, dup6 ce se gătesce Domnul şi se lumineză 
bine de (,liuă, purcede Domnul de la Curte, cu totii alaiul celil Domnescii şi 
obicinuiţii, şi vine la Trel-sfetitele, fdcându-se răsunare atât de a Mănăstirii 
clopote câtu şi de celelalte mănăstiresc! clopote cari suntă mal aprope. înain
tea Domnului, la uşa bisericel, este obiceiu de lăsă Mitropolitul, cu alţi Ar
hierei şi Egumeni, cu sfânta Evanghelie, şi cu «axion» ducii pe Domnii în bise
rică; şi îndată celii ânteiii cântăreţii începe Slavosloviea; şi dupe Slavoslovie, 
Domnul cu Mitropolitul alăturea, lesii împreună afară, şi dupe dînşil, boierii 
şi cântăreţii începii a cânta Litiea, şi patru din preoţii bisericii, in epitrafile 
şi felone fiindii îmbrăcaţi, cu capetele gole, rădică racla cu sfântele moştil 
pe umerile lorii, doi la capii, doi la piciore, şi eşindii afară din biserică, se 
face încongiurare sfântei biserici cu sfântele moştil, mergăndii Mitropolitul 
cu Domnul şi cu totă boierimea înaintea sfânteloru moştil. După încongiura- 
rea bisericii o dată, merge Domnul sub salvantii drepţii scaunul şeii, şi toţi ceilalţi 
drepţii scaunile lord, şi sfântele moştil aducendu-se, se pună în mijlocii, şi merge 
ântăiii Mitropolitul de sărută moştile, şi mergândii şi Domnul şi sărutându sfântele 
moştil, să miruesce de Mitropolitul, şi după mirii mergendii Domnul la scau
nul şeii, se dad ţlece lei de v. Vist. în blidti Apoi mergii Beizedelile şi bo
ierii toţi de sărută moştiile şi se mirnescii, şi îndată Mitropolitul, cu Dom
nul şi c'i totă boierimea, intră în biserică şi se începe sfânta Liturghie; eră 
sântele moştil rămână afară pentru sărutarea norodului. Şi la Heruvico, la 
văhodul cela mare, se aducu sfântele' moştil în biserică fără raclă, şi se pe
trece Domnul, Beizedelile şi cu boierii, pe de-desuptul sfântului trupă, şi apoi 
ducendii-lu în sfântul Altară, îlu pună pe sfânta mesă; şi aprope de cheno- 
nico, sfântele moştil se rădică din Altară şi se aducă de se pună ărăşl 
în racla lord ce este în mi^llocul bisericii, şi după săvârşirea Liturghiei, eşindă 
Domnul din biserică, de volesce, merge la chilia Egumenului de be cafă; de 
nu, merge la curte, şi acolo be şi cafă cu totă boierimea după oronduălă.

Ce obiceiu este cându face Domnul Mitropolitu ţării său Episcopii.

De se întâmplă de măre Mitropolitul săă Episcopul, şi Mitropoliea săă 
Episcopia rămână văduve, cuce ronduălă şi politică se facă?—Celă vechiă obiceiă 
aşa aă fostă, pe Episcopul de Română să’lă aducă să’lă facă Mitropolită, şi 
pe Episcopul de Rădăuţi să’lă suie la scaunul Romanului, şi pe Episcepul 
de Huşi, să-lu pue la scaunul Rădăuţulul, şi la scaunul Huşulul să facă altul 
care se va alege cu soboră. Eră de la o vreme Incoce s’aă stricată orondulala 
obiceiului acestuia, rămâindă la socotăla Domnilor, alegându-se cu soboră dupe 
vrednicie unul din Episcop!, şi carele este celă alesă, îlă chiamă înteiă Dom
nul de’lă poftesce ca să- fie purtătoră de grijă şi păstoră turmei Iul Hristos, 
Şi cându merge de se împreună cu Domnul, închină şi ăre-cari obicinuite poclăne. 
adecă covoră, răşl, cafă şi zahară. Apoi, în fjiua cea rânduită, trămite Domnul 
pe g. Logofătă cu carâta Domnăscă de’lă aduce de la gazdă la curtea Domnăscă, 
şi intrândă în Divanul celă mică, merge vel Postelnică cu toăgulă a-mână, şi cug. 
Logofătă, de’lă poftescă din partea Domnului în Spătărie, fiindă şi toţi boierii cei
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mari. Şi Domnul şei^enduîn scaunul Domnescii, v. Logofâtil ţine mantiea în manele 
B^le, 4ră de nu este v. LogofStii, o ţine g. Logoffit'î; şi vel Visternicfl( luândii mantien 
din mâna lui v. Logof6tu, îmbracă pe Mitropolitul, şi Domnul sculându-se în pi- 
clore fără şlicii, ţiindu cârja în mâna sa cea dr6ptă, merge şi Mitropolitul 
către Domnu, şi Domnul îl dă pateriţa în mâna. sa, sărutăndu-î mâna şi Mi
tropolitul creştetul Domnului; şi după ce ia cârja, stândfl în piciore înaintea 
Domnului, face către Domnii şi ore care oraţii de mulţămită. După acăsta, 
şăde la cafă, şi după cafe eşindă de la Domnă, ronduesce Domnul pe v. 
Logofătu, V. Postelnicu cu postelnicel, g. Logofătu, v. Comisii şi pe alţi bole- 
rinaşi şi clohodarl de.’lu ducă la Mitropolie; mergăndu şi vel Postelnicu înaintea 
lui CU'toăgulQ, îlu petrece penă îlu sue în leftică. Şi cându lesă pe porta 
Curţii, începu a se trage tote clopotile, atât la mănăstiri cât şi pe la bise
rici, şi intrându în biserica Mitropoliei, cu cântarea Axionului, acolo se află 
Episcopii ţerel şi alţi Arhierei străini de suntu, şi Egumenii, carii îlă sue în 
scaunul Mitropoliei, şi i se face şi engomion. Apoi ronduesce- Domnul şi 
mehterhanăoa cu totu alaiul de mergi la Mitropolie şi’î facă obicinuita cinste.

Ce obiceiu este cându face Mitropolitul său Episcopul paretisis.

Dândă Mitropolitul săă Episcopul paretisis în scrisă la mâna lui g. Lo- 
gofătă'ori la altă obrază mal mare, acela încă o dă în, mâna Domnului; şi 
Domnul, cândă suntă toţi boierii adunaţi în Spătărie, le spune cum că 
Mitropolitul săă Episcopul, aă făcută paretisis de Eparcbiea sa; şi acea 
paretisis o dă Domnul în mâna Logofătului ală treilea de o cetesce într’au- 
^lul tuturoră, şi după ce să cetesce, poroncesce Domnul lui v. Logofătă de o 
pune în condica Mitropoliei, (care condică mal nainte vreme nu era, ci de la 
Constantin Vodă Racoviţă s’aă făcută, şi s’aă aşeţlată acea ronduială.) Insă 
acea paretisis se,, pune în condică, şi pentru ca să stea nestrămutată de acolo, 
o pecetluesce Domnul în patru cornuri cu a sa pecete cu ceră tare, şi îm
potriva acei pecetluite paretisis din prijmă, să scrie văduviea Mitropoliei, săiî 
a Episcopiei, adecă cum că este trebuinţă a se aşeţla scaunul cu altă păs- 
toră. Şi atuncea Domnul dă pproncă să se facă alegere; şi de este sS se 
facă Mitropolită, cu soboră bisericesc ! şi politicescă se face alegere din Episcopii 
ţărei, ărădeeste să sefacăEpiscopă, asemineerăşi cu sobor se alege din Egumenii 
monăstiriloră de ţără, şi celui alesă din Egumeni, i să poroncesce întei de Mi
tropolitul ca să slujăscă Liturghie în bîserica cea mare, fiindă şi Domnul la 
biserică. Apoi este chiămată de g. Logofătu, şi elă îlă duce de îlă împreună 
cu Domnul închinându-se cu ore cari poclone cari s’aă arătată mii susă; 
şi Domnul atuncea îi şlice cum că «cutare Episcopie rămâindă văduvă de 
păstorulă ei, sfânţiea-ta te-ai alesă a fi păstoru acelui scaună.« După acesta, 
la (jiua ce hotăresce Domnul ca să se liirotonisescă Episcopă, vel Vister- 
nică are purtare de grijă ca să poroncăscă Logofătului de Visterie se se 
facă trei scaune, două mal mari şi unul mai mică, care scaune duc6ndu-le 
în biserica cea mare, le îmbracă cu postavă roşu, nici prea bună nici pven 
răă, de mijlocă, şi le pună în mijlocul bisericii, pe care şăde \fitropolitiil şi
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Domnul; şi pe scaunul celQ mai de susd şedQ, (îră pe celd de ald doilea 
rezemă piciorele lord; şi Mitropolitul fiindii îmbrăcaţii în totă poddba Arhie- 
rescă, şdde din-a-drăpta, şi Domnul din-a-stânga, şi pe alii treile scaunâ, mal 
glosii, şedii doi din Episcopii ţării, săd dintr’alţî Arhierei, îmbrăcaţi în t6te 
veştmentele lor. Ded, după Doxologhie, aducil pe liypopsiphos din Al tarii; scoţăn- 
du-’l pe uşile cele împărătesc! protopopul său alţii obrazii cinstiţii din cel 
mal aleşi Egumeni, îlă aduce către Mitropolitul chelefsindu-’lii. Şi după poTe- 
lire, fiindii pajora gătită, o pune în iniţlllocal bisericii cu capul spre apusii, 
şi cu coda spre răsărită, şi călcândii pre coda pajorii celă ce este alesă, stă 
cu faţia către Mitropolitul, şi ţlice: «(cuturele) din mila lui Dumneţ^eă hypop- 
siphoş prea sfântel şi [Dumne^eescel Episcopii (cutare), cu a mea mână amă 
scrisă pravoslavnica mărturisire.» Şi după acăsta se săvîrşesce şi cee-laltă oron- 
duălă a poveliril după canonele sfântel biserici, şi îndată se începe stinta Liturghie; 
şi la Liturghie sejhirotonisesce desăvârşită. Deci, după Liturghie, ieşindă Domnul din 
biserică cu Mitropolitul, cu cei-lalţi Arhierei şi cu totă boierimea, merge în Spătărie 
pe obiceiă; şi mal pe urmă de toţi, lăsă şi acelu nuoă hirotonisită Episcopă din bise
rică, îmbrăcată in mantie şi cu cârja a-mână, şi întrândă în Spătărie, toţi se scolăîn 
piclore, şi apoi şede la cafă la ronduela sa; şi cândă va să lăsă din curte, era 
celă vechiă obiceiă: din purtarea de grijă a lui vel Visternică, i se gătia ună 
cală Domnescu îmbrăcată peste totă cu astară albă, şi cusută astarul pe cală, 
şl ronduie Domnul pe g. Logofătă şi v. Postelnică cu postelnicel, v. Comis, g. 
Comis cu alţi boierinaşi, şi^ cu ciobodarî, îlu duccu pe Episcopă petrecându’lă 
pin totă târgul, blagoslovindă norodul, trăgândă clopote mari şi mici la tăte 
bisericile, şi pe urmă îlă descăleca la Mitropolie, poroncindă Domnul de mer
gea mal pe urmă şi mehterhanăoa, făcându’î obicinuită şi politicăscă cinste.

Deră de la Ion Vodă Mavrocordată încoce, s’au rădicată acelă obiceiă de 
a se purta Episcopii ce se făceaă pe cală îmbrăcată în aseară, socotindu-se ca 
ună lucru anoston şi forte făr’de cale; ronduindu-se de atuncea, ca ori cândă 
şi ori la ce Domnă se va întâmpla a se face Episcopă, să’lă ducă de la Curte 
cu careta Domnăscâ cu şăse. telegari, şi cu totă alaiul arătată mai susă, şi 
cu c'i oho dări; şi de atuncea aşa s’aă urmată.

Obiceiul şi ordnduâia Divanului în ce chipă se urmeză.

Cu o i,ti mai ’naintea Divanului, poroncesce Domnul Vătavulul de aprorji 
să facă scire Vorniciloră de p6rtă, ca să însciinţeze pe jeluitori că este să 
se facă Divană, şi ori cine din locuitori se va trage la Divană, să le fie uşa 
deschisă, firă unii din Domni eraă obicinuiţi, până nu eraă amândouă părţile 
ci o vagii, ce se pîreaă, faşiă, se da poroncă pe unul singură la Divană să nu-’Iă 
sc6tă, (care acăstă poroncă şi hotărîre, şi în vremile de aemu şi mal tare 
se păzesce, atât de către Domni cât şi de către Veliţii boieri cari suntă 
gludecători). Deci Vătavul de Aprod! gătesce Divanul; la Divanul celă 
mare este obiceiă să se afle şi Mitropolitul ţerei şi boierii toţi, pe rândnială: 
vel Agă, vel Armaşă, Vătavul de Aproţll, v. Armaşă, g. Armaşă, Vornicii 
de pârtă, Iţbaşa de Divană, toţi acestiî ,staţi la ronduela loră, şi cu semnile
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boieriei lorii pe a-mănă; asemenea şi paicii, şi cîohodarii, se află zvoritorl la 
Divanii înaintea Domnului, stându şi el în rondă şi la locul lorii. Din Veliţii 
boieri mazîll, pe carii va Domnul, le poroncesce să şăţjă la Divanu împreună 
cu ceilalţi, boieri cu boierii, la ronduălaloru. Şi p6nă la Domniea a doua lui Mihal 
Vodă, au fostu vecbiu obiceitt de şedă şi v LogofStu la Divanu pe urma altoru 
boieri; ără atuncea nu s’au mal obicinuită a şede, doră la Divană1, înaintea 
Domnului, zvoritoră se află. Unii din Domnii cei vechi ce aă fostă Moldoveni, 
eraă obicinuiţi a gudeca norodul mai multă în Spătărie, avându uşile loră 
deschise, şi făceaă Divană şi la vreme de chindie, cetindă g. Logofătă jelbile 
omeniloră, şi alte scrisori ce suntă să le asculte şi să le au(;lă Divanul- 
Era obiceiă vechiă cares’aă şi urmată la Domnii cei trecuţi, şi penă laCante- 
miră Vodă: Logofătă ală treilea se făcea cu acăstă alegere, să fie omă învăţată 
la tălmăcirea Sloveniei, ea să potă ceti şi tălmăci hrisovele cele slovenesci de 
moşii înaintea Domnului, şi să şi scrie Slovenesce cele ce voră fi poruncite 
de Domnă, şi să aibă lăngă densul 5 şi 6 uricari carii să scie şi acela Slo- 
veniea, şi a ceti şi scrie, fiindă-că d’inceputul şi descălicatul ţării, aşa era 
obicinuită a se scrie hrisovele moşiiloră: pe Slovenie, şi acele eraă mai de cinste 
şi mal de credinţă, de vreme că acele hrisove slovenesci, ori întărituri de 
moşii, ori giudecăţi, se scriaă în scurtă, cari şi penă acmu acele urice Domnesc! 
pe Slovenie n’aă nici o îndoălă a nu se crede. Şi tote hrisovele Slovenesci 
eraă întărite cu credinţa Domnului, şi a fiiloră sel, şi a tuturoră Veliţiloră 
boieri, la cari hrisove, după Vornicii cel mari, se puneaă şi Pîrcălabil acestoră 
scaune: întel Pîrcălabil de Hotină, i Pîrcălabil de cetatea Nemţului, i Pîrcă
labil de cetatea Nouă, şi apoi Pîrcălabil de Suceva. Eră de la o vreme s’aă 
rădicată acestă obiceiă a Sloveniei şi ronduola Pîrcălabiloră, scriindu-se ispi- 
s6cele moşiiloră şi giudecăţile, pe limba ţerel, măcar că la une hrisove şi 
acmu se urmăză de se pune credinţa Domnului, a Bel^Jadeleloră şi a boieri- 
Joră celoră mari, de la vel Logofătă şi penă la vel Comisă.

Qeremoniile ce se făcu la solii străini ce trecu prin oraşul laşului, 
mergendu la Ţarigradă.

Cândă s’aă întâmplată de aă venită soli Moschicesc! săă L°şescl, de aii 
trecută pe aice pin oraşul laşului la Ţarigradă, de suntă omeni mal mici. 
Domnul ronduesce pe Hatmanul cu alaiul seă de îlă aduce la gazda orân
duită; eră de este obrază de cinste, merge Hatmanul cu alaiul seă cale 
ca de două şi trei cesuri înaintea solului, fâcendă cercetare pentru sănătatea 
Iul din partea Domnului. Şi apoi ronduesce Domnul totă alaiul de slujito- 
rime, cu Aga şi mehterhanăoa, paicii şi cîohodarii, câţi va Domnul şi câţi 
socotesce pentru cinstea lui, oronduindă şi toţi boierii cei mari şi cei mai 
mici de lesă la marginea oraşului, unde acolo aşteptândă pre solă, îlă şi în
tâmpină cu totă c'nstea ce i se cade. Insă vel Post. are obiceiă să întâmpine 
pre solă, mai ’nainte penă a nu sosi la marginea oraşului, să’i ijică din partea 
domnului aceste cuvinte, adecă cum că «prea-înălţatulMăriea sa Domnul nostru, 
«se buoură de venirea dumităle.» Şi cu acestă felă de cinste şi cu mehterhană îlă



aducu pen6 la gazda sa unde este gătită; şi cându sosesce solul la gazda Iul 
la Curtea Domnăscă se face sloboţlire de tote tunurile, în chipu de bine aii venitu. 
A doua ţii, (săă după trei ijile), merge inteî solul la curtea Domnescă de se a- 
dună cu Domnul, puindu’l scaumi din-a-stânga Domnului. Apoi în ceelaltă ţ^i 
merge şi Domnul la gazda solului, cu totii alaiul pe ronduălă, cu boeril şi 
boierinaşii şi ru totă podoba ce se cade unul pringipă de Moldavia. Au fostu 
obiceiu vecbiii de făceau Domnii mesă soliloru, la curtea Domnăscă în Diva- 
nulu celu micu, şi apoi şi solul făcea mesă Domuulul, (care acestu lucru, şi 
obiceiu de măsă, din Domnii de acmu nimene nu ’lu-aii urmată, nici ’lu-au păzitu, 
fără Domnul Matei Vodă Ghica). Şi cându se pornesce solul din Iaşi, erăşi 
cu acelaşi alaiii şi cinste se petrece; şi cându este aprope de porta curţii Dom- 
nescl, atuncea se slobodă eră tote tunurile, chipu de mergere sănătosu. firă 
cându s’aă întâmplată solă mai mare ca să vie, vreunu Veevodă Leşescă, (după 
cum la Domnia lui Niculal Vodă Mavrocordată aă mersă solă mare la Ţa- 
rigradă, Voevoda Mazoveţchie, care solă ca acesta forte rară s’aă întâmplată 
de aă trecută), atuncea este acestu obiceiă, adică singură Domnul să lesă 
înaintea acelui solă, cu totă oronduăla alaiului ţărel, să’lă întâmpine de laturea 
oraşului, şi să’lă petrecă, mergândă Domnul cu solul călări, şi alăturea (însă 
Domnul din-a-drăpta şi solul din-a-stânga), îlă duce până la gazdă; şi erăşi la 
împreunări, ântâiă solul aă mersă la curte, întru adunarea Domnului, şi apoi 
aă mersă Domnul către adunarea solului, la gazda lui.

Ce obiceiu este cându se întâmplă se se împreune Domnul cu 
' Hanul, sau cu lucîutuîulun-Paşa.

Cândă se întâmplă de lesă Domnul înaintea vre unui Hană, ce va trece pin 
ţeră, cândă merge Domnul la sal vântul Hanului să se împreune, să’I sărute 
piciorul, aşa este obicinuită la dânşii: rădică Domnul guglumanul din capă 
şi’lă dă la lină copilă de cel din casă de ai Hanului de’lă ţine, şi aşa, fără şlică, 
merge de sărută piciorul Hanului ; şi Domnul cândă se rădică de la săru- 
tatul piclorufăi, îndată copilul acelă din casă, pune Domnului şlicul în 
capă şi poroncesce Hanul Domnului de şede în genuchie pe macatu, vorbindă 
amândoi cele de trebuinţă pricini; însă cându sărută Domnul piciorul Ha
nului, elă încă are obiceiă de’şi puue mâna la obrază şi’şl rădică şlicul, de 
abia numai îlă atinge cu palma.

£ră cândă vine vre ună Paşă cu trei tuluri, ca să trecă pin Iaşi, este obi
ceiă de lăsă Domnul înainte cu totă boierimea, mari şi mici, cale de ună cesă— 
de două, înaintea lui; şi unde este îmtâmpinarea Domnului cu Paşa, Domnul 
descalecă mai ’nainte şi aşteptă şă^ândă în piclore, şi toţi boierii înjiraţi pe 
ronduălă; şi cândă sosesce Paşa dreptă Domnă, (ori călare de va fi ori în 
cocie), se popresce, şi merge Domnul de ’I sărută piciorul, cum şi boierii 
toţi pe ronduălă mergă de’I sărută piciorul; şi încălecândă Domnul d’impreună 
cu totă boierimea, merge împreună cu Paşa până la gazda cea orânduită şi gă
tită; cum şi la petrecerea Paşel, asemene urmeză Domnul cu totă boierimea;
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şi de unde este sS’şl îa Domnul ^iua bună, descalecă drăşli de sărută picio
rul Paşel, şi boierimea totă asemenea.

Qeremonia ce se face prea deplinu, la lucituîulun-Paşa oândii este s6 trdcă
pin oraşul laşului.

Măcară că amtt însemnaţii mal susfi în ce chipii urmăză Domnul ia trecerea 
unul Paşă cu trei tuluri, ddră nefiindă de aglunsfl, pentru mal bună sciinţă, 
mal pre largă totă geremonia, cum s’aă şi întâmplată de amă vâ^lută, s’aă scrisă 
aice mal glosă.

Drepta aceea, la letă 1762 Iulie, în filele Domniei prea înălţatului, lumina
tului Domnă şi oblăduitoru a totă Moldavia, Grigorie Ion Vodă, din poronca 
prea puternicei împărăţii, fost-au rânduită Paşă la sarhatul Hotinulul, Hamza- 
Paşa, omă mare, vestită şi ginere împăratului Sultană Mustafa, carele se afla 
cu paşalîcul săă la Sofla.

înaintea acestui Paşă, aă trămisă Domnul ună boleră din Greci pe carele 
aă socotită, omă cu sciinţa limbii turcescl, anume pe Dumitraki vel Uşeră, 
cu mehtiipă de către Domnă, şi cu daruri; care boleră mergândă, aă întâmpi
nată pe Paşa de ceea parte de Dunăre, la locurile ţărel turcescl, unde dândă 
Uşerul raehtupul şi darurile de către Domnă Paşel, s’a bucurată, şi Dom
nului încă ’l-aă venită mehtupă de către Paşă cu mulţămire şi cu o poftă ca 
aceea cum că volesce ca să’I fie trecerea prin oraşul laşului eră nu pe Prută, 
care la acdstă cerere a Paşel nici Domnul împotrivitoră săă pricinuitoră 
n’aă fostă.

Deci, cândă aă fostă aprope ca să tre;ă Paşa Dunărea, să vie la Galaţi, 
Domnul, după datorie, mai ’nainte până a nu sosi Paşa la Dunăre, avândă 
purtare de grijă, a trămisă pe ună boleră mare din pământeni, a nume pe 
Vasilie Costaki vel Bană, întru întâmpinarea sa, cu mehtupă, carele şi co- 
nacci-başa a fostă rânduită din partea Domnului penă în Iaşi. Din Galaţi 
vrânda Paşa şi poftindă (după cum s’aă arătată mal susă) ca să’l fie trecerea 
prin Iaşi, îndată din poronca Domnului, s’aă rânduită tote conacile, şi li fie 
care conacă s’aă rânduită câte unul din veliţii boieri, împreună şi cu Isprav
nicii de pe la ţinuturi, şi câte o sămă din mazilii cari s’aă socotită că voră 
fi de trebuinţă Ia fie-care conacă. Insă conacile într’acestaşl chipă s’aă ur
mată precum suntă arătate;

In Galaţi, aă fostă purtătoră de grijă mal susul arătată Vasilie Banul cu 
Pîrcălabul de Galaţi şi cu alţii.

La conacul de la Privală, aă fostă purtătoră de grijă Costaki Bataţi biv 
vel Medelniceră şi cu alţii.

La conacul de la Puţenl, ărăşl Vasilie Banul cu Pîrcălabul şi alţii.
La conacul de la Bârladă, Constantin Sturza biv-vel Medelniceră cu Is

pravnicii şi alţii.
La conacul de la Vasluiă, Ilie Costaki biv-vel Bană cu Ispravnicii şi alţii.
Eră cândă aă fostă să pornescă Paşa din Vasluiă să mergă la Scântee, mă- 

ţară că conacul era gătită de aHl boieri mal nainte, dără Domnul, pentni
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mai mare cinstea Paşei, dimineţa în ^iua aceea ce era să fie Paşa Ia Scântee 
săra, a porniţii de aicea pe Ion Bogdan vel Logofătu de s’aii aflaţii la Scân
tee cândii aii venita Paşa, pentru totă purtarea de grijă ca unfi boieru bătrâna. 
Şi tota într’acea sără a t-ămisa Domnul şi pe vel Postelnica la Paşa, pen-' 
tru cercetarea sănătăţii şi că s’a bucurată Domnul pentru bună venirea sa; 
şi Paşa, prin întorcerea lui vel Postelnica, încă afi muiţămita Domnului forte, 
atât pentru cercetarea sănătăţii, cât şi pentru bucuria ce s’afl bucurată pen
tru venirea sa.

Deci dără în ^iua aceea care aa fosta ca să intre Paşa în oraşul laşului. 
Domnul gătindu-se, aa ieşita cu totă alaiul şi cu totă boierimea dincolo de 
Ezăreni, şi acolo pe locu au lăsata totă boierimea cu prea iubita fratele săa 
Beîzadă Alexandru, cu Divan-Efendi şi cu tota alaiul, şi încălecându Dom
nul de acolo cu doi c’ohodari şi cu saracibaşu numai, a mai luata împreună 
cu sine .şi pe Alexandru Ipsilante Postelnicu şi Capikihaiă , i pe vel Postel
nica Petraki Duca, i pe Mibalache Suţu biv-vel Comisu, i pe Scarlata Cara- 
gea vel Comisa, i pe Alexandru Muruz vel Camăraşa, şi din boierii pămân
teni pe Ion Cantacuzino vel Visternicfi, călări, ără slugile pe giosa, şi aşa 
aa mersa întru întâmpinarea Paşei.

Luânda Paşa veste cum că Domnul este aprope de întâmpinanea sa, aa 
trămisa pe ala său Seleam-Agasi întru întâmpinarea Domnului, şi Paşa încă 
fiinda în tabtnrvanu, au îeşitu şi aa încălecata pe armasara, şi cânda aa fosta 
Domnul aprope de Paşa, aa descălecata. Paşa încă au stătuta, şi mergânda 
Domnul către Paşa, după obicinuita închinăciune ce aa făcuta, afi sărutată 
scara calului cea din drăpta. Şi de acolo porninda Domnul una pasa doi 
pe giosa înaintea Paşei, au poroncita Paşa Domnului de aa încălecata, şi încă- 
lecânda au mersa înaintea Paşei nu departe; ără vel Postelnica cu vel Co
misa aa mersa înaintea Domnului, încă amestecaţi între ostaşii Paşei cei 
mai aleşi.

S’au întâmplata mai ’nainte vreme, cânda aa trecuta alţi Paşi, aşa omeni 
mari vestiţi prin oraşul laşului, de sa pusa pe Domna din stânga şi alătu
rea, făcându’şi vorovă cu Domnul; şi atât la intrata cât şi la eşitul Pa
şei, tota alăturea din stânga, petrecea Domnul pe Paşa cu totfl alaiul obici
nuita; şi cânda era după ce ieşia afară, cânda vrea Domnul să’şi ia ijiua 
bună, Paşa îmbrăca pe Domnfi cu feregă cu cacoma, şi pe 12 boeri mari 
cu caftane. Măcar că şi acmu fiindu Domnul cu doi săa trei paşi mai 
’nainte de Paşa, în două şi trei ronduri, aa chiămata pe Domnul Paşa de aa 
făcuta vorovă de aprope.

De aici întorcându-ne să venima ărăşi la vorovă iiâstră. Dupâ ce afl în
călecata Domnul, mergânda înaintea Paşei, cânda afl fostfl Paşa drepta boieri, 
aa stătuta; şi boierii, şeşlânda fie-care după ronduiala sa. Domnul călare stânda, 
aa (jisa către Paşa, arătându’i cum că «boierii Memlechetului cerb să sărute pi- 
ciărele Măriei sălle^j. Şi aşa pe ronda aa mersa ântâia Divan-Efendi, după 
dânsul Beizadă fratele Domnului, apoi boierimea pe oronduălă, de afi să
rutată piciorul Paşei, remâinda apoi totă boierimea de venea pe urma Paşei.

Purcegânda Domnul împreună cu Paşa de acolea ărăşi, înaintea Domnului
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şi înaintea omeniloru Iul cel aleşi, eraiz edecurile Paşei; şi înaintea edecurilorii, 
Vătaful de copil cu sempul Domnului, şi vel Postelnicii cu vel Comis şi 
Postelnicel pe oronduială; înaintea Postelniceiloru, edecurile Domnului; du
pă edecurl, Hatmanul, Aga, cu totii alaiul celu obicinuită. Şi cu acăstă o- 
ronduială au venită Paşa la Frumosa, unde şi casele Frumosel eraă gătite şi 
îngrijite pentru odihna sa; şi acolea, în dreptul Frumăsel, era şi cortul Pa
şei întinsă, unde descălecândă Paşa, aă intrată la cortă şi aă şezută, şi poftindă 
şi pe Domnă ca să şăijă, şi a şezută bendă şi cafe. După băutul cafelil, 
zăbovindu-se 6reşl-ce la vorovă Domnul cu Paşa, după obicinuita închină
ciune, aă Ieşită Domnul de la Paşa şi aă mersă la locul săă, unde şi alte 
două-trel corturi eraă gătite pentru starea boleriloră. Şi aprope de sără, de 
ală doilea rondă mergendă Domnul la Paşa, şi luându’şl voie ca să’şl vie la 
scaunul săă, aă purcesă de la Frumosa cu totă tacâmul şi obicinuitul Dom
nescul săă alaiă de aă venită la scaunul săă. Insă aă poftită Domnul pe 
Paşa ca să se odibnăscă două-trel ijile, fiindă trudită şi ostenită de cale, 
şi aă făcută Paşa otoracă trei ţlile.

Domnul, într’aceste trei (jile ce aă făcută Paşa otoracă , pentru totă pur
tarea de grijă a celoră trebuitorei ca să fie tdte de prisosită şi nimică să nu 
lipsecă, a orânduită trei boieri mari: pe Vaailie Razul Hatmană, i pe I6n 
Cantacuzino vel Vistieră şi pe lordaki Hrisoscoleu vel Agă, deosebită de 
alţi boerinaşl şi zapcil, cari aă avută mare purtare de grijă, şi tote aă fostă 
deplină, nimică lipsindă. Domnul în tote ţjilele, la ună căsă—la două din 

mergea cu totă tacâmul săă, şi cu boerii cel mari, şi numai cu alaiul 
Levenţiloră, la Frumosa, la cortul săă celă Domnescă, şi Paşa încă după ce 
se gătea, chiăma pe Domnă la vorovă; şi la vremea bucateloră, ieşia de la 
Paşa, şi la cortul săă mânca bucate, şi de către seră venea la scaunul săă.

firă cu o (ji mai ’nainte de purcederea Paşei, aflându-se Domnul la Fru
mosa , după ce l’a chiămată Paşa la cafă, şerlendă şi 6reşl-ce la vorovă, pe 
urmă l’a îmbrăcată şi cu blană de samură, şi pe Beizadă fratele Domnului 
cu cherachă, pe Divan-Efendis cu cubură cu sângepă, eră pe vel Postel- 
nică l’a îmbrăcată cu cubură cu cacomă, cum şi pe alţii din boierii cari aă 
fostă orânduiţi asupra trebiloră, încă ’l-aă îmbrăcată, pe alţii cu blane şi pe 
alţii cu benişurî, pe fie-care după cum a vrută, mulţămindă şi Domnul pe 
Paşa cu celle ce s’aă căţjută, şi pe câtă aă fostă prin putinţă.

După ce aă îmbrăcată Paşa pe Domnă cu blana cea de samură, viindă la 
Domnescul săă scaună, mai pe urmă aă venită şi Mehterbaşă ală Paşei cu 
toţi mebteril săi la curtea Domnului de ’i-aă ^isă ună nubetă. şi după sfâr
şitul nubetului. Domnul a poroncită de aă îmbrăcată pe Mehterbaşă cu che
rachă, mulţămindă şi pe toţi mebteril cu câţi galbeni aă socotită Domnul.

Domnul, din omenii Paşei pe altul pe nimeni n’a îmbrăcată, fără numai 
pe Baş-ciauşă şi pe Conacci-başă cu cherachele.

In câte ţlile aă fostă zăbava Paşei aici, mehterhaneoa Domnului, după o- 
bicelul ce este de bate în tote filele nubetă, ce se chiamă chindie, n’aă 
bătută, fără numai mehterhaneoa Paşei aă bătută într’o iji; după ce aă ieşită 
Paşa la cortul săă, fiindă şi Domnul cu totă boierimea, unde şi 6re-care
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luptători de pehlivenî a& fosttt, şi vrâudu Paşa ca să au^ă şi pe meliterbaşu 
ald Domnului ce meşteşugii are, a ^su Domnului ca să poroncăscă lui meh- 
terbaşu să ţlică unii pestrefu, şi începfindă mehterbaşii şi (^icendu unu sco- 
posu ca acela, aii forte plăcută Paşei meşteşugul şi (picătura lui; ■ şi după 
ce au sferşitu de (Jisu, Paşa au poroncitu de l’au îmbrăcată cu benişă de po- 
stavă acolea înaintea sa.

Vrăndă Paşa ca să purcădă, aă dată poroncă cu o ^i mai ’nainte de aă pur- 
cesă totă. agărlîcul săă; şi*Domnul încă aă poroncită de s’aă orânduită co
nacele, oronduindu-se baş-conacciă pe Constantin Cananăă biv-vel Paharnicu 
ca să mergă împreună cu Paşa penă la hotară, şi de aicea s’aă orânduită 
trei conace.

Insă la Podul lui Ghermană ună conacă, la care aă fostă rânduită Gheor- 
ghe Beldimană biv-vel Stolnică, i Constantin Gândul biv-vel Şetrară, şi alţii"

Ună conacă la Tabără, la care aă fostă orânduită Arghirie biv-vel Me- 
delniceră şi alţii.

Ună conacă la Ştefănesci, la care au fostă orânduită lordaki Cananăă biv- 
vel Medelniceră şi alţii împreună.

In câte ^ile aă fostă şederea Paşei, omenii lui toţi s’aă purtată forte cu 
înţelepciune, după poronca ce aă avută de la Paşa, şi nimărui nimică aă fă
cută, nici s’aă atinsă de cinevaşi; fără numai doi copii de ai nostrii, vrendă 
ca să mergă cu nisce Turci de ai Paşii, şi însciinţându-se Paşa, nici de cum 
n’aă priimită, ci cu urgie aă poroncită Paşa Turciloră de aă dată copii pe 
mâna lui vel Uşeră.

Deci, în ţiiua ce aă fostă purcesul Paşei, Domnul, totă cu aceeaşi ceremo
nie şi orânduială, şi cu totă alaiul ce este arătată mai susă, aă purcesă cu 
Paşa de la Frumosa, şi cândă aă fostă în dreptul Curţii şi a porţii Domnesci, 
s’aă făcută sloboijire de tote tunurile; şi aşa aă petrecută Domnul pe Paşa 
penă aprope de iazul Mitropoliei pe Cacaina, mergendă Paşa voiosă şi for
te mulţămită de către Domnă.

Este şi acestă obiceiă: cândă vine Paşa la Galaţi, din partea Domnulai se 
află trămisă o cocie bună împodobită şi cu şese telegari buni potriviţi la 
tote; deră acestă cocie se trămite cândă este Paşa omă mare, precum a 
fostă acesta.

N’amă putută lăsa ca să nu arătă şi acăsta, adecă în câte ţ^ile aă şezută 
Paşa aicea la Frumosa, dumneţ^eescile locaşuri, adecă sfântele nostre biserici, 
nici aă tocată nici aă trasă clopotele, deră orânduiala Orthrului şi a sfântei 
Liturghii de către bisericescile obraze, forte s’aă păzită, de n’aă lipsită.





TRAGODIEA
si;u

MAI BINE A DICE
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Poemul luî Alexandru Beldimanii asupra eterieî greceşcl din 1821 s’a 
publicaţii pentru ânteia dată, în Iaşi la anul 1861 de către D. Alecu 
Balica în typografia Buciumului Românâ. Inse ediţiunea făcută dupe o 
copie manuscrisă este plină de greşeli; şi părţi întregi a le poemului 
suntQ desnaturate şeii chiar omise. Manuscrisul originalu alii lui Bel- 
dimand se află astăzi în proprietatea- D-lui Dimitrie A. Sturdza, făcând 
parte din pregidsa sa colecţiune istorică de la Miclauşeni. Ediţiunea de 
fagiă e severşită dupe însuşi acestii manuscriptu—unii volumii în folio 
de 232 pagiiie—scrisă pe hărtie bună şi solidă cu multă îngrijire de 
însuşi mâna lui Alexandru Beldimană. Scrisdrea e frumdsă şi citâţă. 
îndreptări şi ştersături suntu forte puţine.

Manuscriptul conţine:
1° Tragedia seu mai bine a ^ii;e jalnica Moldovei întâmplare după 

resvrătirea Grecilor 1821,—p. 1 —180.
2° Tălmăcirea Caimelii luî Vogoridi ce scrie la Silistra,—p. 181 —182.
3° Jurnalul mergerei Boerilor deputaţi îu Ţarigrad^—p. 183—213.
4° Tractaturile prin cari s’au încliinatu ţâra de către Bogdan Voevod, 

Domnu alu Moldavieî, împârăţindă Sultană Baiazetu alu duoilea, — p. 
215—229.

5° Stihurile făcute îu Tazlăfl în vremea închidereî mele acolo 1824, 
Aprilie 20,-p. 230—232.

Cele d’ântâifi trei scrieri se ţină de Eteriă.’ Cele doue din urmă for- 
meză lucrări despărţite.

Scrierea despre «Tractaturile prin cari s’aă închinată ţâra de către 
Bogdan Voevod» este aceeaşi care a fostă publicată de mine în «Ar- 
chiva Românâscă» sub titlul de «Tractaturile vechi ce aă avută Mol
dova cu Porta Otoraanicâscă,» şi care este scrisă parte de Neculae 
Costină parte de ună autoră mai nuoă. Beldimană a prescrisă acâstă 
scriere, .făcând ore-cari mici schimbări de cuvinte, cari n’aă nici ună 
felă de importanţă.

Manuscriptul are între 22 şi 25 ronduri de pagină. In Eterie se află 
dupe materie despărţiri mai mari sâă mai mici: ele s'aă mănţinută cu 
scrupulositate şi s’aă pusă în capul lor ună conţinută succintă care nu 
se află în originalu. Nu amu socotită de prisosti a numerota versurile 
şi a marca cu numere italice paginile manuscriptului.

Mulţămită dar D-lui D. Sturdza, publicul se află astăzi în norocita 
posiţiune de a avea subt ochi însuşi poemul luî Beldimană în tâtă pri
mitiva sa esactitate.

M. K.
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JALNICA MOLDOVEI ÎNTÂMPLARE,
DUP£ RESVRĂTIREA GRECILORU, 1821,

DE

VORNICUL ALEXANDRU BELDIMANU-

Invocarea. 1 Cc necazu, C6 osîndîre, val mie! ce focii amarii,
Ce tresnetu şi ce lovire, ce otrăvitori ii paharii. •
Cine-aii socotită vr’o dată, cine-au putută pune ’n gândă, 
Jalnica ţării stricare s’o văţ^ă aşa curendă ?

5 In ce stare, amară mie! te cutremuri cândă privescl,
A lacrimiloră năvală, chipă nu este s’o oprescl;
Totă ţera’l în picîore, omi peste oraă dă fugendă,
O suflare nu întempinl, şi să n’o privescl plângendă.
Sate, oraşe, ţinuturi, mal tote pustii le veţll 

• 10 Ş’ună norodă în îngrijire, atâta în câtă nu creijî. 
Povăţuitoriă nu crede, n’ascultă mângâitoriă.
Alergă, ne-sciindă unde, voră limanii, ceră agiutoriă.
Cine să’lă povăţuiescă, căci dregători n’aă rămasă,
Cel'mal îndrăsneţl şl vrednici, din dregătorii s’aă trasă.

15 Văl, ponorăturl, prăpăstii, codrii cel înfricoşaţi,
Gemă de duiosa oftare a celoră înspăimântaţi.
Toţi alergă, ceră scăpare, în pustiuri năvălescă.
Căci vieţa, starea totă, în primejdie-o privescu,* *1
Mânele la ceriă rădică, înalţă adânci oftări,

20 Plângă cu tânguire mare, privindă jalnicele stări.
Aice amă trebuinţă pe Iraclită să aducă.
Starea Moldovei să plângă, seă să puiă să scrie lungă,
Dar încâtu’l prin putinţă; mă voiă nevoi şi eă 
Osînda tării a scrie, ori câtu’ml va fi de greu.

22



338

jflceputul Bte* 
rlel—Venirea 
lui IpiUoDtfi la 
Iaşi.—TudorQ.

25 Unu norodii asuprită forte, dar falnică, nestempărată, 
îngâmfată c’avd o-dată stăpînire ş’împerată,
Multă falnică că în Grekia era ocârmuitoriă 
Şi se ocrotă de sineşi, legiuită stăpînitoriă.
După trecere de vreme, de câţî-va anî, s’aă turbată,

30 Rîvna între el s’aprinde, de slavă cu totulă bâtă;
Se resvrătescu pe sub cumpătă, intrigarisescă câtă potă, 
Vrendă să aducă Turkiel acelă de istovă potopă.
Alcătuescă Eterie, vrendă s’aprinţlă a loră focă 
Şi otrava loră să verse, şi’n celă mal depărtată locă,

35 Smreduescă lumea maî totă, prin apostoli înadinşi.
De rîvna elefteriel vrăndu pe toţi să’l vdţiă prinşi;
Scoposul se isprăvesce, Grecii se rădică toţi 
Cu atâta turbăcîune, în câtă a crede nu poţi;
Planuri facă, daă hotărîre, fără de veste-a lovi 

40 Părţile Turkiel tote, de o-dată a răsvreti;
Ţarigradul în surpare, ceră mai ânteiă a’lă vede,* "2
Socotindă că cele-l-alte, de la sineşi voră căde.
Pună sorocă, botărescă ţjiua, între el s’alcătuescă,
Şi o grabnică ispravă, cu toţii nădejduescă.

45 De-a loră planuri n’amă sciinţă, nici potă a ^ice ceva.
Dar lucrarea nici de frică nu pote plăcă cuiva.
Prostă şi temeiă nici unul, mal la urmă să vedeţi,
Mişcările şi urmarea Greciloră celoră isteţi.
Din nenorocirea nostră, botărescă resboiă a da,

50 Ş’o împărăţie vecbiă de istovă a resturna;
Vecbiă întru tote tare, averi mari şi ostaşi mulţi.
Vrednici întru o clipelă, se restorne groznici munţi.
Vrednici, că ’ntr’atâtea ronduri resbole aă sprijinită.
La oşti mari şi regulate, sciţi câtă s’aă împrotivitu;

55 Din nisce mâni ca aceste, Elada să la volescă.
De tui’băclunea cea mare, nici cum nu se îndoîescă.
Săracii, le plângă de milă, dăcă mâna cea de susă,
Nu va face vr’o minune de câtă se dă mal presusă.
Pe principul Ipsilante Arbistratigă îlă numescu,

GO îlă smulgă din senul Kosiel şi cu dânsul se unescă.
Se unescă că’lă sciă că este cu sciinţă şi isteţă.
Mâna drăptă îlă arătă*) în câtu’l de îndresneţă.
Purcede cu rîvnă mare de resplătire aprinsă,
Şi vine plină de văpae, aicea la Prută întinsă.* *5

C5 Gătiră puterea totă, câtă se cade şi câtă vrei, 
întru o aşa lucrare, era numai doi lacbel,

*) Lui Ipsilante ii lipsă braţiul dreptă dintr’unfi resbeifi.
(Nota Ediţiunii Balica).
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Căci puterea Eterici, ce pute a se făli,
Prin locuri deosebite, lăsase a năvăli.
Pe Domnul Mihail Vodă, a ţârei stăpînitoriu,

70 S’aii sili tu îndat’a’lii trage să le fie agiutoriu.
Isprava întru acesta, precum vSţlu, n’afi zăbovită.
Căci cu multa mai înainte prin scrisori s’au vorovitu. 
îndată punu în lucrare, începu a scrie ostaşi.
Mai ânteiu toţi arnăuţii din slujba loru se vâdu traşi,

75 Nu numai cei din ogecuri, dar şi cei de la boieri,
Ca cânda vede fericirea şi cele mai mari averi.
Acesta da o pricină de prepusa între boieri,
Merga, întrebă stăpînirea de dosnicele urmări.
Respunsa iaa ca să trămită la Bucuresci agiutoria,

80 Că’n Craiova se vestise una Todera resvrătitoria.
Căci şi ’n ţera Românescă, osîndă, necazu, câta vrei; 
Dar acestă îngrijire, vora ave a scrie ei.

în vreme ce arnăuţii la eterii se scrie.
Postelnicul lacovaki, la Pruta mergd şi vene.

85 Postelnicul şi Ministrul,,aceia iubita şi slăvită,
Cu tacâmul curţei sele, nu se da mai potrivita. 
Intriganta, viclâna şi jacaşa, lumea de putâ mânca, 
Zimbinda şi spuindu’ţi glume; nesimţinda te desbraca.* 
Intriganta cela mai de frunte şi din cei mai lăudaţi,

90 Cu Postelnicul Costaki, îţi păre cum că sunta fraţi; 
Atâta, că lacovaki era mai politicosa.
Iar celă-1-alta, de mândrie, ajunsese puturosa.
Mândru de-atâta putere ce asupra lui vede,
Vai de săracul acela în mână care’i cădâ.

95 între ei mai era încă una curbeta posomorîta,
• Una Lividi Nicolaki, sufletu scârnava şi urîta .,

Nazira pe ţiganii gospoda,—aicea 1’aa potrivita,
De câta casiera Domniei, Nazira îi mai nemerita. 
Aceştia giucaa rolul, şi ceea ce vrâ, făce,

100 Boierilora le daa baluri unde vrenda-nevrânda merge; 
Din baia Postelnicul Rizul, precum era asudata,
Aa mersa de aa data de scire, pe Ipsilant aa chiămata 
Să vie sâ ia comanda, să începă a lucra, 
sa descopere secretul şi în slujbă a intra.

5 Marţi în doue-ijiecî şi două, în luna lui Fe vru ard, 
începe osînda ţârii, şi necazul ceia amara.
La nouâ cesuri de ^iu», svonă, şoptă între toţi,
Se vede că’i o pricină, dar sâ ’ntrebi pe vr’unul poţi? 
Căci şi acei ce simţise, şi oblicise ceva,

10 Nu ’udrăznâ cuvânta sâ ţlică, sâa sâ arete cui-va.
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La urmă din Grecii curţeî, pe la prieten' daă vesti,*
Cum că vine Ipsilanti cu oştile moskicesci,
Dar cu glurămentu pe taină, forte tare pe ascunsă,
Cum că are vr’o sciinţă, nici cum să nu de prepusu;

15 Ş’aşa la ună cesu de nopte, după ce a înoptatu, 
Feldmarşalul eteriei cu convoiu s’au arătată, 
îndată ce-aă mersă la gazdă, îndată ce aă sosită,
Vai mie! ce crudă faptă, ce lucru aă severşită. 
Arnăuţiloru dă voie pe toţi Turcii a prăda,

20 De voră sta cu ’mprotivire, de m6rte în ei a da. 
Varvarii, nelegiuiţii, lupii aceşti însetaţi,
Cadă c’o nemilostivire peste-aceşti nevinovaţi.
La hanuri în meţ^ul nopţii, acei mai mulţi năvălescă. 
Alţii a lovi Beilicul*) în câtă potă să sirguescă.

25 Jăcuescă, pradă, omoră, mărfurile împărţescă,
Şi, cu câtă privescă folosul, cu atâta se iuţescă.
Cine să se ’mpotrivescă, căci, săracii, ameţiţi,
Fiindu toţi în aşternuturi şi întru somnă adânciţi,
Staă zăluzi într’o uimire, amanul cu toţii striga.

30 Daă averile loră tote, şi începă a se ruga,
Armele li se luase, lacrimi întrebuinţescă,
Dar Ia nisce aşa fiare, nimică nu folosescă.
Pe cei îndrăzneţi omora, şi pe cei mai slabi, lega,
Fiindă a loră hotărîre, la Beilică a’i aduna*

35 Ca nisce oi spre gîunghiere; a doua ţii ducă pe toţi,
Ce de acolo cruţjime a închipui nu poţi. 
îi golescă pe toţi de haine, şi atuncea năvălescă.
Le daă câte-va cuţite, ş’apoi stau de îi privescă.
Unuia îi sboră mâna, pe altul în capă lovescă,

40 Şi pe altul unde-apucă, mortea câtă potă prelungescă. 
După ce cruţ^imi nespuse, osîndiţii aă lucrată.
Apoi dândă loviri de morte, la ună locă ’i-aă adunată. 
Privelişte îi facă lumei, viteji vrendă a s’arăta.
Şi, spre o mai mare fală, hainele loră le purta.

45 Acei ce din bană scăpase, seu afară s’aă aflată 
Unii lâ boieri alergă, iar alţii la consolată.
Acolo află ‘limanul, acolo s’adăpostescă.
Scapă de osînda totă, şi de ferul duşmănescă.
Dar nelegiuiţii află, cu toţi începă a striga,

50 Ceră ca să le de toţi Turcii, seă casele voră călca. 
Alergă toţi ca turbaţii, se făle, se lăuda.
Că voră răsturna totă tîrgul, decă pe Turci nu voră da. 
Mitropolitul, boierii şi consolii, se unescă.

+j în Beilicu erau casele unde trăgeau Turcii.
(Nota Ediţiuniî Balica.)
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La Curte făcu arătare, şi cu toţii mijlocescu,
55 Principului Ipsiiante, îî ţuicii, îl arătă toţi:

Că este nelegiuire a face atâtea morţi;
De ce atâta osîndă la nisce nevinovaţi,* *7
Cându el nu rădică arme, şi cu toţii suntu plecaţi;
După ce averea totâ, şi armele le-au luată,

60 A s’atinge de viăţă, ît cruţ^ime, îî păcatu.
De suntu duşmani Eteriei, de suntu aşa socotiţi,
Ca prisonierl de oste, potu ca să fie opriţi.
Apoi consoliî la urmă au vorbită descoperită,
Că’n consolată nu se pote ca să intre eteristă,

65 Nici potă face vr’o cercare, seă câtă de puţină mişca, 
într’o aşa întâmplare consolatul a’lă călca.
Acesta ’î-aă smerită tare, ’î-aă făcută a conteni.
Şi boleriloră dă vreme, pe cel mai mulţi a’î porni.
La urmă, câţî-va dintr’enşil, în curte ’î-aă adunată,

70 Şi fără întârziere la Galata ’l-aă mutată.
Şi de acolo cu pază, în carantină ’i-aă dusă.
Unde aă scăpată din grijă, din osîndă şi prepusă.
Amară mie! dar la tîc-gurî, ce cruZimî n’aă săvârşită.
Unde eraă Greci Ispravnici, ce n’aă făcută în sfîrşită.

75 începutul şi lucrarea, facă mal ântâiă în Galaţi,
Acel mai cruZî şi mal varvari, dintre Greci mai blestemaţi. 
Ună Caravia başă-bulucă-başă, din Curte orânduită,
Sufletă răă, urîtă la faţiă, ună câne nelegiuită.
Şi Romadin Pîrcălabul, ună giuge, ună omă pocită,

80 Ol stîrpitură grecescă, eşită dintr’ună vasă clocită.* *â
Aceşti doi trăgândă la sineşî pe kefaloniţii toţi,
Aă lucrată cruzimi atâte, în câtă a crede nu poţi.
Dar Ispravnicul de Piatră, Bibica acelă nebună,

* La Golia, (*) nu la Piatră, ca să ste era mal bună;
85 După ce cu arnăuţii cari avă de la Iaşi,

Pentru acăstă pricină, dinadinsul triimeşî,
Beşlăga cum şi toţi Turcii, neguţitori ce-aă aflată,
Lovindu’I în meZul nopţii, deşbrăcându’I, ’î-aă legată.
Spre mai mare a sa fală, a doua-Zi toţi legaţi 
ÎI ţine să’i veZă lumea, ca pe nisce vinovaţi.
Săracii mai morţi de frică, pe toţi cu lacrimi ruga.
Dar cine ’ndrăznă să Zică, ună cuvântă măcară cui-va?
Fără de întărZiere pe toţi la Iaşi ’i-aă pornită,
Unde venindă pân’ la Romană, acolo ’l'aă şi jărtfitu.
După dânşii şi vitezul, de la Piatră au purcesă, 
în menzilă cu mare grabă, aă venită întinsă la Iaşi.

este casa de nebuni.
(Nota ediţiuniî Balica).

90

95

(*) La Monastirea Golia din Iaşi,
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Rade barba, se îmbracă în haine de eteristu,
De cătu Hatmanu omu de trdbă, aşa aii mai nemeritii. 
Ca sS’şi cerce vitejia şi că’i multă învăpăiată,

200 Pentru că’i stătuse caii, pe surugiu aă tăiată.
N’oiă mai pomeni de Romană, de Fălciă şi de Hărlăă, 
Nici de cruţjimele tote ce s’aă lucrată în Bacău.* 
Trei-sfetitele în urmă, casa Eteriei facă.
Se oronduescă şi Efori,, dup’ a Principului placă.

5 Irinopoleos, unul din grecii Arhierei 
De acesta mi’i mirare, cum aă întrată între ei;
Dupe elă mai era încă şi doi sfanţi Arhimandriţi, 
Farisei şi multă făgiarnici, intriganţi şi necinstiţi;
Celă d’ânteiă, Trei-sfetiteanul, sufletă scârnavă şi urîtă, 

10 Ori cândă îi cătai în fagiă, îlă vedeai posomorită;
Celă laltă îi Floreştenul, vicldnă, ademinitoriă.
Ipocrită de cei de frunte, şi de ţeri venturătoriă.
După elă, Dioghenide, ună lipscană neguţătoră,
Şi Panaitake Panul, împreună lucrătoră.

15 Mal eraă încă şi alţii, scriitori şi gramatici,
Nu putăl a mai alege pe cei mari dintre cei mici;
Toţi din marginile lumel, în Moldova adunaţi.
Veniţi goli, în stare prostă, în abale îmbrăcaţi,
După ce aă făcută stare şi toţi s’aă înbogăţită,

20 în senul patriei nostre, ei antei aă pusă cuţită. 
Cerescule împărate! de susă ală nostru chină, 
Privesce osînda ţării ş’a norodului suspină!

*9

ItlEtt, Cârma 
Btei’ieî.—Fiu-seQ 
devine eterialij.

Înscrierea Ete- 
rlaiilorii*—Tero* 
rismul lorO,

Cârma Eteriei totă, ce mal susă amă pomenită.
Era Postelnicul Rizul, Ministrul acelă vestiijă,

25 Cu Vlădica d’impreună, tote la cale pună,!|: *10
Acolo cum şi la curte, pururea merge, vene;
Acolo daă hotărîre, acolo alcătuescd,
'Eteristii ca să se scrie îndată oronduescă.
Spre mai mare a sa fală, fiul săă ânteiă s’aă scrisă,

30 Se arătă ’n uniformă şi cu sabie încinsă;
îngâmfată de a sa slavă, ades’ la Curte merge.
Iar malcă-sea după dînsul în gura mare plângă;
Bocindu-se, ruga Grecii, şi pe mare şi pe mică,
Să nu’lă lase să se culce noptea fără ghigilică,

35 Franzelă, pui de găină, ciorbă se’i dă de mâncaţii.
Şi noptea duoă saltele să’i ascărnă de culcată;
Ună pruncariă aşa în oste, ce dracu aru fi lucrată?
Sciă, că dăcă’lă prindă Turcii pră multă s’aru fi bucurată. 
Uă prefacere aicea Curtea ’ndata aă luată,

40 Nu vedăi măcar pe unul curtezană neînarmată,
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Toţî la brîu aveau pistele, alţii cu săbii încinşi,
Cu toţii de-a eteriei rîvnă, se vedeu aprinşi.
De o pildă ca acesta, şi de rîvnă Grecii traşi,
Unii dau bani Eteriei, alţii se scrieu ostaşi.

5 Dupe denşii caţaonii, toţi orbesce năvălescu.
Cum şi acei ce n’aiî stare şi’n tractiruri locuescu ;
Şi băeţi de prin dughene, acei ce marfă purta* *11
Eterica nici pe unul n’alege nici depărta;
Tuturora le dau cocarde pe toţi îi împodobescu,

50 Uniforma Eteriei dându-le, stau de’i privescii.
Dar numai cu-atâta număra, nici cum nu se mulţămescQ, 
Falangile eteriei, cu aţâţi nu se ’mplinescii.
Le trebue oste încă, omeni vrednici şi bărbaţi,
Ca’n resboiele cu Turcii, să nu iesă ruşinaţi.

5 Eforii dau proclamaţii, prin respîntii le lipescu.
Că omeni vrednici de oste, cu lefă bună primescu;
Le dau lăfâ, le dau arme, şi, la cei ce nu au, cai;
Ută vremea cuviosă pentru toţi cei din Iaşi Crai. 
începu pre mulţi a se scrie, şi câţi-va ciocoi din Curţi,

60 Haîdăii de pe la vite, bozagii, plăcintari mulţi,
Ucenici de pe la scolă, mai mari şi mai mici băeţi.
Nu suntfi goniţi nici ţiganii, ^icendii că suntu îndrăzneţi. 
Pentru ţigani s’au ţlisă multe să nu fie priimiţi,
Că’i ruşine, Eteriei, a fi cu ţigani uniţi,

5 Căci luându-se Elada, şi vorii fi şi ei ostaşi,
Vorii cere cu totu cuvântul ca toţi să fie părtaşi;
Pe sub cumpătă şi boierii îndestul, aă vorovită.
Şi cu greutate mare aii făcută de-aă contenită.
Cine îndrăzne să ^ică ună cuvântă descoperită,

70 Seă s’oprescă pe vre unul a nu se seri Eteristu.* *12
• Ună neguţătofă săracul, ceva pentru c’aă greşită 

A vorobi din protivă, simţindă că’i chivernisită.
Pe uliţă în trei locuri, l’aă bătută forte cumplită.
Şi globă, la Eterie, ^ece mii lei aă plătită.

5 Aşa, blestemândă din sufletă pentru cele ce-aă păţită. 
Durere, paguba totă, în sine aă înghiţită.

UDîformai'ea şi 
equiparea Eteri- 
stilorQ.

Ostaşi acum se scrisese, trebuia şi îmbrăcaţi. 
Căci se curăţise târgul de beţivi şi blestemaţi; 
Lipscanii, neguţătorii, cei ce eraă eterişti,

80 Postavul de prin dughene, îlă trămităă nesiliţi. 
Camara oronduesce, toţi jidovii croitori,
A straeloră eterii, ei să fie lucrători.
Silă le facă forte mare, ţii şi nopte a lucra. 
Câte se găteă din strae. îndată le îmbrăca-
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5 Acum era trebuinţă, arme şi cal să le de,
Căci acel ce se scrisese, îl sciutu că nu avd.
Telalul punu ca să strige, şi, cu voe şi nevrutu,
Câţi voru ave cai şi arme, să le-aducă de vendutu.
Căci se voru lua de g4ba ori unde se voru găsi,

90 Şi voru lua şi certare, cel ce n’oru mărturisi. .
Vai mie! ce planu, ce stare, ce urmări rele privescu.
Nu veţlu planuri de Elada, ce curatu cbipu tâlhărescu.* "13 
Grecii, aceşti multă cu minte, aceşti adânci şi isteţi.
Urmări fapte de aceste, pute! de la el s’aştepţi?

5 Toţi câţi aveu arme proste, şi le ţineu în zadaru.
Le trămitu la Eterie, şi le dau toto în daru,
Socotindu c’acesta este cela mai minunata tertipa.
Şi cele ce-avea mai bune, s’ora scuti cu acesta chipa.
Dar una număra mica de arme, nu’I trebă, nu folosesca,

300 Apoi şi caii cu totul vede cum că le lipsesca.
Pentru cal aa pusa la cale, la boieri aa arătata.
Cum că duoă mii din ţără cai, se cera neapărata.
Le-aa răspunsa că ţera n’are, dreptate cai a le da.
Să cumpere cela ce n’are. Iar cela ce nu, va răbda.

5 Una răspunsa aşa de rece, aa fosta pre supărătora,
Dar avenda stăpânitorb alb ţării sprijinitor b*)
Nu le păsă, dab poruncă, fără a se mai sfii.
Armele să Ia în silă, de la câţi vorb întîlni.
Cum şi cal de pe la hanuri, şi câţi vorb trece drumeţi,

10 Şi să bată câta le place pe câţi vorb afla sumeţi.
Blestemaţii dab năvală ca nisce dulăi turbaţi.
După ce ab aşa voe, apoi ce mai aşteptaţi.
Caii scote de prin hanuri, pe drumeţi descăleca.
Şi pe toţi acei cu arme, îndată îi desbrăca.

5 Vai mie 1 câtă strigare, şi ce sgomotb în oraşu.
Porţile se’nchidb îndată, toţi în lăuntru s’ab trasb.V;
Unii, după ce prin lacrimi nu se putăb apăra.
Cu dare de bani la urmă caii lorb rescumpăra.
Şi fără întârţliere la alţi multa mai osândiţi,

20 Armele a da şi caii, se vedăb îndatoriţi.
Unii alergab la Curte, alţii pe efori ruga.
Dar cine îşi băte caprrl, cine vre a ascirlta.
La începută, pe la unii, le da ce se îndura,
Dar la urmă cu bătae îngrozindu’I, ’I alunga.

5 Mal alesb Trel-sfetitenul, călughărul celu puchiosu,
Care mai în totă vremea îţi păre că’î mâniosu,
Mergenda la elb dimineţa, ş’amăţlă-ţji după somnu,
Penă nu ’şl-ara fi dresQ cheful, nu te socote de omu.

*) Aici versul arii fl trebuitu să fie:
«Dar avându sprijiilitorul a ţereî stăpinitorii.» — N. E.
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Cu doi eterişti la uşă, cu săbiile crucişă,
30 Trăge din ciubucu cu sete, numai cu un ochiu deschisă. 

Acesta da hotărire, ce se îndura fâc^.
Acei nevoeşi, săracii, cu spaimă la elă merge.

Prădănşi fabri
cări de arme.— 
'l’uoi’.rlle Cur(;lî— 
Aoastaso Pozo* 
dromul şeful Ar
tileriei. --Armlea 
stS gata—E terîs (li 
strângi! bani. — 
Duca silosce pe 
Andrea Pavli se 
dee 200.000 lei.

Eteristii, de la butce, caii să ia nu ’ndrăzni,
Dar arnăuţii, ciocoii, pe la ogrăzi năvăle.
Armăsari, cum şi povodnicî, unde sci4 că era, 
îi lua, decă stăpînul nu se pute apăra.
Unii îi da şi de voie, nevrend a se învrăjbi,
A mai alerga la efori, şi ’n zadar a vorovi.* *15
Dăcă de casnicii nostrii, ne vedemă a fi prădaţi,

40 Ce se’ncape a mai ţjice vr’un cuveută de cialalţi.
Ei aduceă eteristii, ei povăţuăă pe toţi,
Necazul din eterie voru simţi şi acei morţi.
De a loră obrăznicie şi de voia ce le da, 
începusă ^iua mare pe uliţă a prăda.

5 Unuia îi lua şalul, altuia punga ceră,
De agiunsă îi da bătae, dăcă se împrotivA 
Casă şi doghene noptea, tot de-a-una se spărgă,
Să (^ică, să jeluiască, acum, mai numai merge.
Săracii ţipaă din sufletă, pe cine vedă ruga,

50 Şi dăcă ’şi lua nedejdea, conţină a alerga,
în criminală, mişălie, vr’un tălhariă de se prinde.
Din furtişagă păgubaşii, nimică nu mai vedă.
Căci globa şi împlinăla, după ce se împlină,
A mai da n’avă de unde, pentru că nu rămână.

5 Jafuri, prădări şi necazuri, ori câte amă are tată, 
înzecite pe afară, pe la tîrguri s’aă lucrată.
Case boieresci Călcate, batjocuri, bătăi cât vrei.
Cine îndrăznă să facă cercetare între ei.
Nu’ţi era ciudă atăta de ciocoi, de arnăuţi,

60 Cât te pătrundă durerea, de Grecii cei cunoscuţi.
Cruţjl, neîmpăcaţi la tote, forte silnici, răpitori,
Duşmani patriei de morte, şi multă nemulţămitori.
Ei îngroţlisă Moldova, ei mai multă o desbrăca,¥: *16
Şi pe toţi reii din ţără, a se scrie îndemna.

5 Eterişti şi din Odesa începă a se aduna.
Dar nici unul dintre denşii, cu-a nostrii nu semăna.
Omeni vrednici şi de cinste, toţi intr'ună feliă înbrăcaţi;
Cei mai mulţi eraă pedestril, şi unii neînarmaţi.
Pentru arme nu le pesă, căci pe toţi îi desbrăca,

70 De simţiaă că suntă la vr’unii, şi casele le călca.
Şi din tîrgă şi de afară, tot d’a-una aducă.
Şi mai bune, şi mai proste, ori cum era, n’alegă.
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Dar pentru îndestulare, suliţe oronduescâ,
Că va fi mai cu lesnire, nici cum nu se îndoescfi.

5 la poroncă armăşiea, berarii a aduna,
Şi isprăvniciea Curţii, lemnele a le lucra.
Şurile cele din curte, îţi pare că’sii unii vulcanii,
Ilăile gemeu tote sub celu mai vrednică ciocanu. ‘
Unii suliţe lucreză, alţii caii potcovescă,

80 Alţii tunurile Curţii a găti se îngrijescfi.
Două tunuri ce-ave Curtea, din care unul smintită, 
Aşa îia legase bine căt nu credăi că’i cărpită.
Rotele întărescă bine, apoi le-aă şi zugrăvită,
Ş’o ladă de erbărie îndată au potrivită.

5 Ce necază, ce trudă mare, berarii aă suferită.
Penă când după plăcere biarăle aă potrivită.
De cartuşi ună mare numără, să se taie ronduescă, 
în mucbi, iară nu rotunde, să se facă poroncescă. 
îndată o mîglă, mare în criminală aă adusă,*

90 Şi încărcături o sută, ca se facă aă pusă.*)
Anastasi Pezodromul, a artileriei şefă,
Eia le oronduiă tote după ce prinde la cbefu.
Dar spună cumcă mai are ună ingineriă năimită,
Omă cu deplină sciinţă, dar ş’acela loanitu.

5 Din gătirele aceste, ce isprav’aştepţi să veţ^i.
Creţii că’i sta la îndoială, să rî^i saă să lăcrimezi. 
N’aă cercată vr’o greutate, a pută găsi topcii,
C’aă luată din armăşie, pe cinci din masalagii.
Să lăsămă tote aice, căci armiea s’aă gătită,

400 Bine-reă cum a vră ţjică, dar îi gata spre pornită.
Să venimă la trebuinţa cea de bani care avă, 
în care isprava totă, atîrna şi priivă.
Căci trebuinţă nu’i numai, pentru oste şi ostaşi.
Dar din folosul acesta, vreă şi ei a fi părtaşi.

5 Atunce, toţi d’impreună, greci, boieri-neguşitori.
Luând cu ei din călugări, pentru că’s buni cerşitori,
Se pornescă în totă oraşul, toţi începă a îndemna.
Nu se ruşinaă a ţjice la câţi îi întâmpina.*
Vrendă să amăgescă lumea, credinţa la mijlocă scotă, 

10 Că daă resboiă pentru densa, încredinţăză câtă potă. 
Privesce nelegiuire, cum potă a mai vorovi.
Credinţa, cu-a loră urmare, de se pote potrivi. 
Câţi-va nebuni, alţii falnici, se plăcă, daă ajutor iu, 
Vrendă s’arăte fisce-care, cum că este revnitoriă.

5 Alţii, spărieţi de dânşii, că la urmă s’oră căi,
Daă ceva la eterie, vroindă a se mântui.

*) ăci lipsesce uă syllabă)>din versu.—N. E.

*17

*18



347

Unii caî, Iar alţii arme, alţii şi bani număraţi,
Numai să nu fie vorbă cu-acesti feliu de spânţluraţi.
Cei mai mulţi, cu îndrăznelă, fără a se apăra,

20 Le-au ^isu în două cuvinte că nu daii nici o para.
Zbărcă din nasu, osîndiţii, s’arătau posomoriţi,
Vedei că spre vrăjmăşie, erau forte hotărîţî.
Grecii toţi cu mare fală, alergau, dau agiutoriu,
Vrendu a se numi ori care, patriei mentuitoriu.

5 Celu mai săracă dintre dânşii, făcă ori ce-aru fi făcută, 
în Condica eteriei, să se veţjă că’i trecută.
Mai la urmă pună la cale, voindă a se şi făli,
C’aă putută pune la mână pe Andrea pe Pavli,
Negugitoriă omă de cinste, celă mai bună capitalistă,

30 Ce din scumpete săă minte, n’aă vrută a fi eteristă.* *19 
îlă apucă cu strânsore, să dă ună agutoriă bună,
Dar nici cum nu se primesce, căci elă nu era nebună, 
întru acesta şi Curtea tragă a se amesteca.
Căci ei nu’Iă silă s’agiute, ce voiă a-’lă desbrăca.

5 Oronduescă spre acăsta, pe-unu Duca executoră,
Ună birbantă de cei de frunte, şi de ţeri venturătoră. 
Execuţiă în casă îi pună, îi-oronduescă,
Bolta, a le săle tote, îndată pecetluescă.
Alărgă, merge la Curte, pe la toţi se jăluă,

40 Ca să’nţelăgă că n’are, din sufietă să nevoiă.
Zapise de la datornici, să primăscă le ţlică.
Din aşa necază să scape, ori căte pută, făcă.
Dar nu’î chipă căci toţi suntă una, să agiute îlă silescă.
Cu căt elă credă. să scape, nici cum nu se mulţămescă.

5 îlă supără eteriştii, căt se dă, îlă îngrozescă.
Şi cu elă într’o odae locuindă îlă necăjescă.
Sudori reci vărsa de morte, să spue nu avă cui,
Ca să’i dă vr’o ascultare, din toţi macar unul nu’i.
Hotăresce a da banii, cu celă mai mare necază,

50 Căci Duca şi eteriştii, nici căsă nu’I daă de regază.
Atunci cade la’nvoălă, căci chipă nu’i, îi nevoită,
Două-sute mii lei tocma, numărândă s’aă mântuită.
Hargilîcă destul făcuse, casa sirmaiă avă.
Căci de la cei făr’ de stare, pân’ la galbănă priimă.* *20

Ieşirea lui Ipsi- 
lanţ şi a lut Tu 
fekci-Başa Va- 
Bile din laş!. — 
Domnul şi boieri! 
acriuîmpgratuluî 
rosescu la Lei- 
bach,-Retragerea

5 Ipsilantă să se pornăscă, acum este nevoită.
Ii stratopedă, dă poroncă, a fi gata spre pornită. 
Atunce, săracul laşul, ce prădări n’aă suferită. 
De nu eraă mulţi prin casă, apoi era de perită. 
Prădări şi călcări de case, batjocuri de către ei, 

60 Jalobe, oftări şi plângeri, şi suspinuri încăt vrei.



348

Consulului ru- 
soscQlaSculenî^ 
începutul boja- 
niel^Itespunsul 
ImpSratuluî do 
la Leibach—Car
tea do blestemS 
a Falriarchuluî în 
contra Etoiistl- 
lor.—Pendodcca 
redică cei din 
urxD&Ctjristîdln 
laşK —Sciisorilo 
boiorllorQ către 
Ispravnici în con* 
ti‘a Etorlstilor.— 
Retragerea lui 
VodS Şuţu peste 
Piuia-Nuoa Câr
muire a Mitropo
litului şi a boie
rilor—Boierii dc- 
clarS Idl Splru 
şl PendedocacU 
trebue se se re
tragi în jos.— 
Teodor BalşO şl 
Tk'utu sunt trimişi 
la Brâila—Etcri- 
ştiî află, turbdză— 
Convorbirea lord 
cu boierii.—Pen- 
dedeca pune mâ
na pe Cănuuirea 
ţerlî-Fuga popula 
ţiunll leşano—Ro
mâno Mitropoli
tul cu câ[î va bo
ier!—Kemţiî loail 
apărarea Iaşilor— 
Ghenadie e trimis 
la Brăila—Balş la- 
butesce pe Ungă 
lusuf-Paşa Sera 
akier şi Devlet.— 
Laînt6rcerea sa 
la Iaşi, Ghenadie 
mal înt6iQ e pră
dată do Turci; pe 
urmă, prlnsh de 
Eteristl, de abia 
scăpădln manile 
lor cu ajutorul 
Mitropolitului.

Oştea din Iaşi cea mai multă, la Galata afl ieşitu,
Ca de acolo alaiul să se facă în sfîrşitu. 
piua de alaiu sosesce, Grecii încalecă toţi,
Şi vinău cu-atâta fală, încât a crede nu poţi.

5 Iar principul, după densul, vine forte bucurată,
De-atâţia buni biliarbi, vă^endu-se ’ncungiuratu. ‘
Trecu prin curtea cea Domnescă, la Trei-sfetitele mergu, 
Vrându ca să asculte slujba, cu stratopedul întregu.
Şi molebii să se facă, cu unu chipu multa rugătoriu,

70 Ca puterea cea cerăscă, să le fie agiutoriu.
Privesce, nelegiuiţii, legea cum batjocurescă,
Dup’atâtea urmări rele, încă mai nădejduescu.
Ori-ce făcu în fâgiărie, mie ’mi-au mărturisită,
Că câţi-va după zacusca, apoi s’aă împărtăşită.

5 Veţjl ebreştini, privesce este, ce să mal nădejduesci.
Poţi ca să’i numesc! pe denşii, cum că sunt oşti creştinescl?* *21 
Molebia se sfîrşesce, principul de slav’aprinsă.
Cu sabiea biruinţei cere să fie încinsă.
Cu sabie să se’ncingă, c’aşa poroncescă şi vreă,

80 Şi prin curtea cea domnescă, drumul la Galata ieă.
Toţi cu săbiile gole, pe uliţă aă trecută.
Ca câudă mare biruinţă ticăloşii aă" făcută.
La Galata întindă mesă, acolo benchetuescă,
Isprăvile, biruinţa, le păre că le privescă. 

o Principul înapoi vine, se întorce iar la laşă,
Vrendă ca să oronduiască, toţe cele spre purcesă.
Pune plană, dă botărîre, oştea face în trei părţi,
Cerendă ieşire să fie din Iaşi, în mai multe dăţi.
Una spre Berladă s’apuce, alta spre Şiretă în susă,

90 Alta cu artileriea, să mai ste în Iaşi le-aă spusă.
Principul îşi ia Şiretul, că’i locul îndemânată,
La o năvală de duşmani, nu se dă mai minunată.
Codrii mari şi ape multe, apropiere de muuţf.
Câtă să nu’i păsa nimică, de-oră fi duşmani cât de mulţi 

5 Purcegăndu se văiju laşul, 6reşi-ce mai răcorită,
Dar acei de pe afară, săracii ce-au suferită.
Ei nu aveă trebuinţă ”a mai păzi vre-ună marşrută.
Căci toţi poposăă prin sate, unde îl plăcăă ş’aă vrută.
Ce mai gondesci pentru satul, unde mână şi călca,
Ţipetul, oftări, strigare, penă la ceriu se urca,
Mineşterguri, lăvicere, bărdiţe, ţoluri, desagi,* *22
Cămeşe, rufe, prostire, şi per’ la bucăţi de saci.
Dintre el care de care, a răpi şi a păstra,
Pără că’i datore ţăra, pe mişăi a înzestra.
Vai şi amară de vătajil de pe la moşii, mai toţi.

500
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Patimile loru Toril spune, la cei vii şi la cei moiţi. 
Pretutindene strigare, la toţi vai, la toţi amaru.
Per’ la Focşani unde oştea s’au adunată la hotaru.
De ce de-acolo urmare, nu amu sciinţă, nu sciu,

10 De aceea, m’oiă întorce, ca erăşi la Iaşi să viu.
Căci mai rămăsese încă partea oştii cea mai greal 
Unde şi artileriea, era ’mpreună cu ea.
Tufekci-başa Vasili, a Domnului Calimahu,
Scrisese partea aceea, şi elă era Hiliarhu.

5 Parte era mai alesă, căci erau toţi arnăuţi.
Era şi din ciocoime, şi plăcintarî, dar nu mulţi.
Acesta n’are să iesă, ca principul Ipsilantu,
Căci fiindă ciocoiu de curte, face hazu de saltanatu.
După, prânzu la noă cesuri, încă. păr’ a nu toca,

20 Năvală mare de omeni, cela pe cela călca;
întrebă ce’l? îmi spună că oştea trece pe uliţă ’n susu.
Dar c’o paradă ciudată în'câtă nu este de spusu.
Alergă; mă ducă la terestră, staă şi eă ca să privescă.
Şi vă(^ă, ceea ce vr’o dată a mai vede nu gondescă.* *23 

5 Mai ânteiă trombacii Curţii, călări mergendă trâmbiţa.
După ei, călări doi preuţi, falnici în câtă nici căta.
Amendol cu şishanele, greci, dar bine îmbrăcaţi,
Câtă n’aveă deosebire diu ostaşii cei-l-alţi.
Unul dintre doi cocardă ave şi purta la capă,

30 Iar altul de firă o cruce o pusese Ia potcapă.
După dânşii, într’o butcă, ună arbiereă vine.
Cu omophoră peste rasă, şi ’n mână cruce ţine.
Sârbă era arhiereul, cârnă la naşă şi reă făcută,
Ună vânturătoriă de lume, făglarnică, multă prefăcută.

5 După ei începe oştea, arnăuţii toţi în rondă,
ÎI priveî cu mare fală, giucându caii şi mergândă.
Mai la urmă Hiliarhul, îmbrăcată forte curată.
De a sa ofigierime se afla încungiuratu.
Musica italienescă după dânsul resuna,

40 îţi păre pe pământă Aris, şi dândă pildă îndemna 
Şi’ndată artileriea, cu şefă şi artilerişti,
Şi, pentru mai mare fală, cincl-şăse din eteiişti.
Anastasi Pezodromul, era întru acestă hală, 
în câtă făce mare silă, a pute să stă pe cală.

5 Două-sute unu-spre-^lece, eraă toţi câţi aă trecută,
Suntă încredinţată pre bine, că greşală n’amă făcută.
Dar mai rămăsese încă mulţi, prin crâşme fiindă beţi,
Alţii neîmbrăcaţi încă, şi câţi-va fiindă băeţi.* *2â
Eforii cei de la casă, a scrie nu conţine,

50 Dar şi mulţi de pe afară, de Ia tîrguri scrişi vină.
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Domniea fiindu în scaunu, cine aru fi indrăznitu,
Unu cuventu măcaru se (^icâ, că s’aru fi primejduită 
Toţî gemeu întru tăcere, toţî oftaă întru ascunsă,
Căci răul era atâta în câtă nu se da mal susă.
Tetă ţera în călcare, îa ce focă cumplită arde,
Căcî cu prilejul Eladiî, tîlhariî o prăpăde.
Se deştăptă boierimea, începe-a se sfătui,
Ce chipă să’ntrebuinţeze răul spre a-’lă lecui,
C’acum agiunsese rana, cangrenă desevîrşită,
Nu se mai aştepta altă de câtă ună cumplită sfîrşită.
Arză a trămite la Portă, nici cum nu aă îndrăznită,
Căci întru aşa urmare, toţi s’ară fi primejduită.
Alergă la stăpînire cerendă stată a’î agiuta,
Căcî în starea de atunce, nu o pută depărta.
La Curtea apărătore, să scrie le-aă poroncită,
Agi u tor iul ei să ceie, dândă vr’ună sfîrşită fericită.
Domnul se însărcineză, a se scrie s’aă silită,
Şi toţi acolo de fagîă, vrendă-nevrendă aă iscălită.
Aă scrisă ce ’i-aă fostă plăcerea, ce-aă socotită ş’aă voită,
A mai îndrepta a fjice, nici cum n’au îngăduită.
Curieră pornesce ’ndată să mergă la Leibach,* *5.5
Unde se afla atunce şi ală Roşiei Monarh.
Peră aă aflată respunsul, consolul din Iaşi s’aă trasă, 
Căngelerie, archivă, nimică n’aă mai rămasă.
La Sculeni în carantină cu toţi ai săi aă intrată, 
îngrijire s’aă dată mare, totă laşul s’aă tulburată, 
intre cei mari^ frică mare, cu toţii se îngrozescă,
Interesul ţării uită, de starea loră se ’ngrijescfl.
Cela de cela câtă pote, voiescă a Se tăinui.
Care de care să potă fugindă a se mentui.
Din starea d’înteiă, vr’o patru, se făcusă nevăţjuţi,
Fără a mai lua voie, dar mai eraă gata mulţi.
Unii spre Sculeni apucă, alţii spre cordonă în susă.
Să scape de îngrijire, şi să iesă din prepusă.
Se supără boierimea, pentru acei ce s’aă dusă,
Căci pe toţî câţi rămăsese, îngrijire ’î-aă supusă, 
începă cu toţi să gondescă, începă cu toţi a mişca,
Gătire facă pe sub cumpătă, numai câtă nu încărca.
Se ’ngrijesce multă Domniea, de ’nceputul ce-aă văţlută,
Căci urmare ca acesta, nici o dată aă crezută, 
întră Ia multe prepusuri, începă a se îngrozi.
Căci nu cunosce siîrşitul, ce potă vede într’o ţji.* *26
De Ia Leibach sosesce curierul cu respunsă,
Toţi ca o frunză pe apă, pluteă în mare prepusă.
Spre respunsă, scrie Monarhul, blând, în cât să creţji nu poţi,
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Legiuitei stăpînire, ca să ne supunemu toţi.
Căci în cât ne vomii supune, şi nu vomii ieşi din drumiî, 
Mâna cea apârătore nu va rădica nici cum.
Grecii toţi să se gonăscă, pentru că’sd răsvrătitori,

600 De-a norodului odihnă ş’a linişte! surpători.
Să’i de afară din ţără, cu bătăi, cu îngroziri,
Că’su turburător! de lume, şi netrebnice zidiri.
Din aşa respunsu cu toţii forte s’ati îmbărbătată.
Cele d’ânteiu îndoiele, cu totul le-au depărtată.

5 Alcătuescu alte planuri, întru totul se prefacă.
Pe alte temeiuri calcă şi alte botăriri facă.
Se tulbură multă Domniea, căci puterea ’i-aă scăzută,
N’aă nădăjduită s’auţjă aceea ce au văzută.
Ună respunsă aşa de dosnică, şi multă nenădăjduită,

10 Cu totul restornă planul ce’lu ave alcătuită.
Altă întâmplare încă, lucru nenădăjduită,
Ună plică în Mitropoliea din Ţarigradu s’aă primită, 
întru elă cărţi de blăstemuri, câtă te îngrozăi s’asculţi, 
Patriarcbii iscălise, şi din Synodiî cei mai mulţi.

5 Blăstema pe Mibai-Vodă, de-ună Mihale pomenescă,*
Pe Ipsilantă şi toţi Grecii, câţi eteristi se numescă. 
Blăstemuri neauzite; pe toţi eteristii Greci, 
îi făceă părtaşi Gbeenii şi muncei celei de veci.
Blăstemaă pe toţi aceia ce nu se voră rădica,

20 Să’i gonescă, să’i ucidă, şi’n piciore a’i călca.
Argosă pe Mitropolitul şi pe Episcop! făce,
Decă o aşa pricină voră cerca a o tăce.
Spune’mi ce putea să facă întru aşa întâmplări?
Ară fi putută, din protivă, să facă alte urmări?

5 întru tipariă se pună copii, întocmai cum era scrisă,
• Şi, în tota cuprinsul ţărei, la mari şi mici s’aă trămisă.

Se grijesce multă Domniea, se gătesce de purcesă.
Căci taina cea d’intre dânşii, vide că s’au înţelesă.
Din scrisori ce priimise, descoperită se vede,

30 Că ’n Ţarigradă, pe toţi Grecii, îi tăia de’i prăpăde.
Acei ce aă prinsă de veste, prin corăbii aă intrată.
Câţi aă apucată să fugă, de sabie aă scăpată.
Copiile împărţite prin inadinşi triimeşi.
Tulbura toţi eteristii din afară şi din Iaşi.

5 Ură, vrajbă, gonă mare, între Moldoveni şi Greci,
Nu putei, nesimţindă ura, pe lîngă dânşii să treci.
Eforii din Iaşi atunce, eraă ostei comandiri,
Pâr’ aă sosită Pendedeca cu căpitanul Ispiră.
De principul Ipsilanti amândoi aă fostă trămeşi,

40 Ca să ia, s’aducă Grecii, câţi au mai rămasă în Iaşi.* *38
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Aceştiea îau comanda, dar mulţii smerini şi supuşi, 
în pretenţii cu blândeţe, eterişti păreţi că nu’sii.
Din scrisorile primite boierii aii pricepută,
Ce urmare să păzăscă, şi îndat’au începută;

5 Cărţi aă scrisă pe la ţinuturi, la Ispravnici poroncescă, 
Eteriştiloră tainuri a se mai da îi oprescă.
Daă poronci ca să’i gonescă de pe unde’sii adunaţi.
La Tîrgoviste sS mergă, unde suntă şi cei-l-alţi.
La Brăila se se scrie, şi la Ţarigradă ună arză,

50 Să ne scape de.osîndă, să ne scotă din necază.
Să arete starea ţărei, ş’acele ce-aă suferită,
Cheleriul împărăţiei să nu’lă lase de perită.
Nu mai era îngrijire, ce vră să facă, pută.
Căci descoperită Domniea, şă purcedă să găte.

5 Ce altă pute să facă, de ce s’ară fi apucată.
Ca se scape din osîadă, necază şi cumplită păcată.
A se uni cu ei ţera, vre o dată se pute?
Ce minte prostă la denşii, aşa decă socote.
Supunerea loră să uite, ce Forţei eraă datori,

60 Să se arăte cu toţii răî şi nemulţămitori.
Şi de ce acestă jertvă? pentru că ne-a desbrăcată?
Pentru cruţjimi şi batjocuri ce ’n Moldova aă lucrată ?
Seă pentru cbreştinătate, cum cu toţii se făle,
Dar chreştini cu aşa fapte, cine a’î numi pute.* *55

5 Socotescă că, între denşii, înţelepţi câţi voră găsi.
Cum că amă totă dreptatea, însuşi voră mărturisi.
Domniea multă slăbănogă din stăpînire s’aă trasă.
Adună pe toţi boierii din cei mari câţi aă rămasă,
Adună, le vorovesce cu lacrimile ’n obrază,

70 Vederată era în fagîă a sufletului necază.
Le încredinţeză cârma, şi le ţjice: «stăpîniţi 
Moldova patriea vostră, precum vreţi o cârmuiţi.
Căci suntă silită a purcede şi în Rosiea să trecă.
Mâni purcegă cu totă Curtea, dreptă în carantină mergă.»

5 Nu’i pesa, n’ave vr’o frică, căci cu elu ave pre mulţi,
Cine pute să’lă oprescă, cu atâţia arnăuţî. 
laă (jiua bună boieiii, ţlică să mergă sănătosă.
Toţi întru posomorire, unul’ nu vidăi voiosă.
O politică acesta, nu că mai erau mîhniţi,

80 Căci eraă sătui cu toţii, a fi aşa stăpîniţi.
C’acei din cbivernisală, pre tare scumpă îi ţine.
Căci nu se da boierie, penă nu o cumpănă.
Postelnicul lacovaki, aşa bine le vărsa, 
în câtă celui cu mansupul, numai fala îi laşa.

5 De ună ană şi giumătate, lăfă nime n’aă văţlută.
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Spune’ml o aşa; dreptate de pote fi de ere^Uttt ?
Vodă măcar că (Jisese c’a doua s’a porni,
Dar cum. aii leşitu boierii începu a se găti.* *30
Zvonă a doua (Ji mare,, ţipătii, văietă şi amar,

90 Cu toţi strigau cum că Domnul nu aă fugită în zadar, 
începu toţi să se gătescă, începă mulţi a încărca,
Din prepusul loru a’I scote, nici mai era a cerca.
Gemeă uliţile tote în noptea ac4 d’întăi.
Căci ieşindă din tîrgă afară, n’alegă nici dălu nici văi.

5 A’i opri nu era nime, dar de şi vre, nu pute,
-Căci boierii şi prostimea, mai cu toţii se găte. 
începă şi negugitorii făgişă toţi a încărca.
Care unde’i era voiea într’acolo apuca, 
începă mulţi fără sfiălă a se încărca făgişă,

700 -Căci în cât era Domniea, totă era cam pe furişă.
Toţi. în tulburare mare, toţi nu scia. ce făc4,
Să’i întrebi, nu era unul, să’ţi spuie de ce fugă,
Vai mie! nu este altă de câtă o palmă de susă.
Se temă fără a fi frică, prepusă făr’a fi prepusă.

5 Cum s’aă trasă din Iaşi Domniea, rămână ocârmuitori: 
Mitropolitul, boierii, după cum şi alte ori.
Dar fiindă pricini pră multe, lucruri mari de sfătuită,
Şi pe cei duşi să’I aducă, între ei s’aă nevoită.
Le scriă cărţi şi îi îndemnă, să se’ntorne sfătuescă.

10 Căci trebile prelungire nici cum nu îngăduiescă.
De starea ţărei să ve^ă a o ocroti cât potă,* *31
Patrioţii să n’o lase, a şe potecni de totu.
Mai trămită şi din cei tineri pe câţi-va a îndemna.
Se supună, începu îndată în Iaşi a se aduna.

5 Venindă, mergă cu toţi la curte, pună la cale, sfătuescă,
• Argimagzariul la Portă să se facă ronduiescă.

Să arete starea ţerei şi cele ce-aă suferită.
Mila el să nu apue, c’apoi suntă toţi de peritu.
Ş’o Calme la Ibraila, dândă de scire şi rugându,

20 Ca argimagzariul ţărei să’lă ti'ămită mai curândă.
Pe Muhafisul îlă rogă, îlă încredinţăză toţi,
Că locuitorii ţeiil, suntă supuşi înaltei Porţi.
Prin Aghenţiea uemţescă, pe sub cumpătă îlă pornescă. 
Grecii să nu oblicescă, în ,cât potă. să tălnuiescă.

5 Către Greci cam cu asprime începă a se arăta i 
însă cu iconomie de totă a nu’i întărta.
Le ’mpugineză tainul, c’ună«cbipă blândă îl strîmtorescă,
Să purcăgă, să se ducă, pună pe mulţi de’i sfttuescă.
Efoiiî şi Etcristil, s.lmţescă câte s’aă lucrată,

30 Urmare ce pe sub cumpătă forte multă ’I să tulburată.
23
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Se adună intre dânşii, pună Ia cale, sfătuescti,
Urmarea ce să apuce, îndată oronduescfl.
Pendedeca şi cu Spirul, din partea celora-l-alţi,
Vină pe boieri ca să afle unde eraii adunaţi.

6 întră smerini, se închină, amănduoi se jăluescti,
Arătând pentru tainuri, că acum li se oprescO.*'
Cum lua de la Domnie, se rdgă iar să le dă, 
încă, in puţină vreme, care aii a mai şedă.
Le facti cinste toţi boierii, ca să şăţlă îi poftescă,

40 Scaune să le aducă, dar nici cum nu se primescb.
Le mulţămescti, se închină, se arătă pră plecaţi,
C’o smerenie pră mare, dar nu precum cei-l-alţi. 
începtt vorova boierii, începii a le arăta,
Că ţăra nu are stare tainuri a le mai da.

5 Destul că’n vremea Domniei le s’au datu şi de prisosii, 
De-acu-i vreme să pmxăgă şi să mărgă toţi în josu,
Să mtfrgă vrăndîi ca să afle pe toţi cel ce’l ascepta. 
Vremea lorii să nu o părţjă, vrăndu îu Iaşi de a mai 
Spirul, cu o plecăciune, începe a vorovi,

50 Rogă pe boiert cât pote a nu se împrotivi,
Rogă, (;licăndu că nu este vre unii lucru simţitorii,
Unu tainu de i^ece ţ^ile a li se da ajutorii, 
începe şi Pendedeca a’l rnga să afle baru,
Că’n vadăoa arătată, unu căsu nu va sta mâcard,

5 Arii merge şi mai îu grabă, dar nu’su cu toţii gătiţi. 
Eterica nu primesce ostaşi goli şi osîndiţi.
Boierii, cu îngăimală, lăgăduinţă le-au datu,
Fără de temelii cuvinte câte-va au încurcată. 
Blăstemaţii lesă afară cu gura loru mulţămindă,

60 Dar din inimă amarnică ocărendă şi suduindă,*'
Căci vedă, simţă pră bine, că suntă numai îngăimaţi, 
Temeiă n’avăă ca să (jică că potă fi încredinţaţi.
Boierii cu tote-acestea începu a se sfătui,
Ce urmare să apuce de ei a se metitui,

5 Căci răul întru sporire se vede că s’aă urcată,
Simţă, cunoscă pră bine, cum că’î pasce ună păcatu. 
Din Brăila vr’o mişcare nu vedă cât de puţină,
Cea de acolo tăcere pe toţi în uimire ţină.
Sfată fâcăndă, daă hotărîre, cărţi să scrie ronduescă,

70 Daă poronci cu străşnicie, pe Ispravnici sfătuescă :
Pre Eteriştl să’l gonăscă prin tîrguri a nu’I primi, 
în silă şi fâr’ de voie, din totă locul a’i goni;
Tainuri să nu le dee, să’l strîmtorăscă de totă, 
îndatoriri a purcede să le facă încât potă.

9 îpcă unfl arză a se scrie îndată oronduiescă,

*3ă

sta.
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Starea ţSrel sS arcîte, şi cele ce pătimescfi;
Sadicatul şi credinţa ce pâzescâ şi au păzitii,
Starea şi norodul ţi'rei Incătu’I de necăjită.
Duol boieri să se pornescă la Brăila deputaţi,

80 Omeni vrednici, cu sciinţă, patrioţi adevăraţi.
Arzul dându să vorovescă, să ’ncredinţoze rât potă,
Că ţera, cum şi norodul, cu credinţă este totu.
Din cel mari se hotărăsce. Voinicul Teodor Balşă,
Cu rîvnă şi bărbăţie dintre acei din onşu. 

ă Şi pe Banu Ion Tăutul, i se dă întru-ajutorO,* *34
Omu bătrână şi cu sciinţă, şi în condeiu lucrătoră.
ÎI grăbescu ca să purcăgă. dar în taină, pe ascunsă,
Să nu se dă Eterieî în cât de putină prepusă.
Le încredinţăză daruri, le daă c’ună chipă îndrăsneţă, 
Tabachere în brilianturi, şi şaluri de mare preţiă.
Zvonă facă că ţăra fuge de cumplitele nevoi,
Kondulescă boieri să mergă. să’I întorcă înapoi; 
în ţăra de josă să mărgă, Vornicul Teodor Bilşă 
Cu Banul Ion Tăutul, cum şi vr’ună boerănaşă, 

o Se gătescă, purcegă să mergă, în cât potă se tăinuescă, 
Scoposul, pricina totâ, nimărui nu o vesteseă.
Oblicescă nelegiuiţii, întră în mare prepusă,
Se tulbură Eforiea, cu toţii sărăă în susă.
Se îngrijescă forte tare, nu sciă ce-oră face de-acum,

800 Căci Balşu, îngrijiată de dânşii, îşi căutase de drumă. 
în josă mergendu mal luase cu elă din boierănaşi,
Toţi cu rîvna cea mai mare de a loră plecare traşi.

‘ Eteristil îşi facă planuri, schimbă masca ce-aă purtată,
Şi făglărnicia totă îndată aă depărtată, 

ă Toţi se aprindă de mânie, cu toţii se resvrătescă,
Răsplătire voru să facă pentru câte pătimescă.
Diiimurile prindă-îndată, casa poştei mal alesă,
Atunce când, ţămiraşii, eraă gata spre purcesă.* "35
Deschidă plicurile tote, poroncile le cetescă,

10 Află totă vrăjmăşiea cu care îl prigonescă.
Răspunsuri de la ţinuturi, câte aă venită le-aă prinsă, 
Varvaril, întru acăsta, încă mal multă s’aă aprinsă.
După Balşă răpedă îndată, ostenălă în zadară,
Căci elă întru acea vreme, trecuse peste hotară.

5 Se turbeză de mânie, între dînşii sfătuescă.
Pe boieri să nu’l mal vă(lă mal multă cum că stăpînescă,
Să le Ia din mâni puterea, el a fi poroncitorl.
Ei să cârmuescă ţera, şi să fie lucrători.
Sfaturi facă, şi pună la cale, cum să’ncăpă a lucra,

20 întru stăpînirea ţărel în ce chipă potă a întră.
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în Treî-sfetitele oştea ce aveă ati adunaţii,
Câtă era mal al^să şi put4 intra în sfată.
Acolo se pună la cale, intre dânşii sfătuescu,
C’o paradă oştenâscă în uliţă năvălescd.

5 Pendedeca şi cu Spirul in frunte povăţuit,
’EX.âcs ireSid ’EXXi^vcuv, cât le da gura răcue.
Unul credd că’l Anival, cela-laltă Temistocleu, 
pice că «vitâză în lume, nu e altul de cât eă.»
Săbiile gole’n mână, cărţi, poronci câte aă prinsă,

30 Şi purcegil cu mare fală la Mitropolie ’ntinsu.
Plicurile Pendedeca, sub-ţioră le ţine, 
înfocată, plin de mânie, uliţa în susQ venA* 
întru vremea ce boierii la Mitropolie toţi, 
întră turbaţi de mânie, puindu pază pe la porţi.

5 Se sue susă, începă sfadă, începă cu toţi a striga.
Nu erau mal multă acila ce ’nainte se ruga.
Ocărescă, sudue, strigă, cărţile tote cetescă, 
întrebă ; «ce vr4 să ţlică chipul acestă duşmănescă ?
Ce chreştini sunteţi cu toţii, şi ce lege aveţi voi,

40 Decă cu neomenire vă arătaţi către noi?
Vedeţi că noi pentru lege cu toţii ne-amă rădicată. 
Ajutoră avândă puternică celă mal clireştină împăratu. 
Nu putemă vede Elada a fi în mâni duşmănesc!.
Nici a mai privi chreştini! în jugurile turcesc!. 

o Dar voi n’aveţi omenire, a legii sunteţi vrăjmaşi,
Dăcă prigoniţi chreştinii ce din rîvna loră suntă traşi!» 
Se spăîmenteză boierii de chipul celă vrăjmăşescă,
Toţi rămână întru uimire şi tare se îngrijescu!
Caută unul la altul, nu ’ndrăzne a vorovi,

50 Dar fără a perde cumpăta, începă a’I împrotivi:
«De vreţi se luaţi Elada, de vreţi să vă răzvrătiţi,
O ţeră nevinovată, de ce vreţi să osîndiţi?
De ce acestă călcare, ţera de ce desbrăcaţî ?
Ce urmare chreştinescă este-acesta ce urmaţi?

5 Vă numiţi chreştini cu toţii, dar chipul nii’I chreştinescă,* 
Urmările, silnicia, vădesce că’l tâlhărescu.
Protectorul, împăratul, cu care v’aţi lăudată,
Aţi văijută, aveţi sciinţă, de răspunsul ce aă dată. 
Mergeţi, Ieşiţi din Moldova, căutaţi-vă de drumă,

00 Nu mal zăboviţi aicea, lăsaţi-ne de acumă.»
Să turbeză Pendedeca, de mânie s’aprindu toţi.
Unii răcneă în odae Iar cei-l-alţl pe la porţi.
Spirul. aprinsă de mânie, bătândă din picloră striga; 
«De-acum noi vomă ave grijă, mal multă nu-ne vomă ruga; 

5 De a vdstră nebunie, însuşi voi vă veţi căi,

'•‘36
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Turcii aţi trămisu sS vie, să ve^l cum verii măutui.«
Purcedă 'aprinşi de mânie, toţi selbatici, înfocaţi,
Afiândtl pe cel din ogradă unde eraii adunaţi ;
Cu toţii să ducu la Curte, întră şi o stăpânescă,

70 Posta laă subt a loră mână, poliţiea ronduescă.
Proclamaţii factt îndată, prin respîntil le lipescO,
Eteriştiî de pe-afară să s’adune ronduescfi.
Pendedeca, cu mândrie, şăde’n scaunul domnesctt,
Intrăbă: «nu’ml şăde bine şi mie să stăpânescă ?»

5 Adlutanţil săi cu fală, înainte stărulă, 
îară Spirul cu sfială, vorovindă îlti sfătuie.
Se’ngrijescu tare boierii, nu sciţi ce-oru face de-acumii,
Alta nu află cu cale de câtu a’şl căta de drumn.
O mişcare din protivă, lucru pră lesne era,* *38
Dar grija de Ipsilanti, acesta îl tulbura.
HotărîţI toţi ca să fugă, se’ntoicu a-casă scârbiţi,
Purcegu, închi^lendu’şl ochii, forte desnădăjduiţl.
Zvonă mare peste nopte, care cum pută, fuge,
Cum îeşia din tîrgu afară, drumul nu mal alegă.
Se sparie totii norodul, chiotu, vaetii şi amară,
Omă peste omu da de frică ca să scape la hotară.
Aice să stă condeiul, căci îi pră neputinclosă.
Ori ce-a ţlice, suntu pră slabe, tote voră rămână josă; 
Tânguiri, ţipete, răcnetu, te lasă a închipui.
Căci înscrisă nu’l cu putinţă a pută alcătui.
(jemăă uliţile tote, te ’ncreţăl cândă căutaî,

• N’auţjăl altă nimică, de cât ţipete şi val.
Ună norodă vedăl desmetică, ce să facă nu scia.
Ce lucru să lase’n casă, şi care cu elu să lea;

5 Lăsa una, lua alta, săracul nu se’ndura.
Ară fi vrută se le lea tăte, dar trăsură nu era.
Femei cu copil în braţe, pe cel din urmă striga.
Carii, tremurândă de spaimă, după ele alerga.
Grozăvii vă<,lendă de-aceste, mal încape vr’ună prepusă,

900 Poţi să ^icl cum că nu este, groznică palmă de susă.? 
T6te-aceste, Eteriştiî, priivindu se bucura.
Căci deşertându-se tîrgul grija loră se micşura.
Pizma loră şi totă ura pe boieri tătă era,* *39
Pe unii lăsaă să .mărgă Iar pe alţii supăra.

5 Grigoraşă şi Dimitrachi, duoi Sturzăscî logofeţi-mari, 
îi întorcă cu defăimare, cu oşteni ca pe tâlhari; 
în Trei-sfetitele’n untru, pe amenduoi li oprescă.
Şi cu cuvinte urîte cât potă îi batjocorescă.
Pe Grigoraşă logofătul. Domniţa plângândă cere,

10 Respectă n’avăă blăsteraaţil, că n’o vedă li se pără,

90
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îlii prindil, îlii desbracă-bine, fără suaeta nici ca cum, 
îi iad şaluri şi ceasornicii, apărători de pădnă.* ’ *45 
întru, pricina acesta, mulţi au (jlisu, mulţi au prepusă.
Dar eă la gomotul lumei nici de cum nu m’amii supusă.

5 D aceea voiu da tăcere!; la drumă se văţjă cum aă mersă. 
Bine» fără supărare, păr’ in margine la laşi.
Acolo amar de dînsul, ee d’întâiă strajă l’aă prinsă,
Aă simţită că la Brăila era ş’acesta trămisă.
ÎIrumptt plete, îi rumpă barbă, îlu bată în cât le-aă plăcută ,

10 Ca să spue adevărul, multă silă ’i-au făcută.
De-acolo îlă iaă în pază, şi l’aă .dusă de l’aă închisă,
Ca să’I facă cercetare, acă mai cu dinadinsă. 
îlă întrebă; îlă cerceteză, îl ţlică să spue curată,
Adevăral de la dânsul îlă' voescă neapărată.

5 Le’nşira minciuni cu carul, le ^ice ce le plăce,
A se’mbuna către dânşii, ceea ce pută făcă.
Le (Jice că ’n Ibrăila, oate nu s’aă adunată.
Gândul celoră de locă este, îndată de închinată.
Unii credăă, alţii nu pră, alţii (jicăă : <dehăesci;

20 Socotesc!, bâltă urîtă, pe- noi să ne am|pci!«
Se blastămă c’aşa este, cu ruga lui lua focă,
A le apune adevărul, vedă bine că nu’i locu.
Aude Mitropololitul, îngrijată încât s’aă dată,
Nu Bcia ce drumă s’apuce să’lă potă vedă scăpată ;

5 Să’i răge nu avă gură, căci ei eraă înfocaţi.
Cine pută să ’mblânţjăscă o mulţime de bărbaţi.
Dar nu avă ce să facă, îl silită, îi nevoită,* *U
Din mânele loră să’lă scape şi să’lă văţjă mântuită.
Unora rugi, la alţi daruri, blagoslovenil cât vrei,

3.0 Aă făcută vrândă ca să plece, pe cei mai mari dintre ei. 
Peste trei (jile îlă scapă cu uecază şi supărări 
Cu rugăciuni o mulţime, şi cu oreş-cari dări,
Dar îngrozit peste fire, spărilătă şi osîndită,
Fiindă în încredinţare cum că este prăpădită.

5 Se’ia lăsămă acum pe dânsul, se ne întorcemă la Balşă,
Căci, viindă din Ibrăila, scimă că’n Focşani aă rămasă.

La Bacăă aă luată drumul, mergă bine, fericită,
Drumă cumplită şi multă amarnică, pentru elă nenorocită. 
Fără a mai perde vreme, aă purcesă şi din Bacăă,

40 Făcândă plană, îndreptândă di’umul ca să trăcă prin Hărlău. 
Ţinta sa fiindă Flămânţiii, aşe^hirea ce avă,
Favorita sa moşie pe care multă o slăvă.
Eteriştii oblicisă,-cura că’i în drumă aă simţită.
Şi de Bană Ion Tăutul, nu se afla. despărţită^
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Drumurile le prindii t6te, omeni înadinsfi porneacă, 
Ronduescil cu străşnicie, să nu scape poroncescfl.
La Cepliniţă aprope, Balşii la crîşmă trage ’ntinsu,
Şi unii trupă de ţlece 6menî, cum aii aglunsu l’aă şi prinsă. 
De-ară fi avută norocire, ună căsă se fi câştigată,

50 Şi după a sa dorinţă în Flămânţjî se fi intrată,* *45
Nu era chipu ca'să’lă scotă silnicii prigonitori,
Căci ave spre a sa pază vrTo sută -de vânători.
Prinijăndă, îlă pornescu îndată, vrăndă ca să’lă ducă la Iaşi, 
La ună sată în drumu aprope mai află şi alţi trimeşi.

5 îi încungiură cu toţii ca nisce lupi înfocaţi,
Toţi aprinşi de resplătire şi de mânie turbaţi.
Ocări, sudălmi şi batjocuri, îngroziri în cât s’aă dată,
Acelă ce ţlică mai multe, era mai de lăudată, 
îi desbracă, le iaă t6te, straie, lucruri ce avă,

60 Că’să bătrâni, cu barbe albe, nu se sfla nici prive.
Amenduol zăluzi de grijă, de pornirea ce-aă văijută,
Că voru scăpa cu vieţă, nici o dată n’aă. creţjută.
ÎI aducă în Iaşi cu pază ca pe nisce vinovaţi,
Tota întru a loră trăsură de osteni încungîuraţî. 

o Se oprescu în Trei-sfetite, unde ’ndată ’l-au închisă.
Cu o vrăjmăşie mare, le pună pază înadinsă.
De la ochi sudălmi, batjocuri, defăimări ce.nu’să de spusă. 
Cum că aveă gondu se’I părţjă nu mai încăpe prepusă. 
Cercetări începă a face, adevărul poroncescă,

70 Ce-aă vă(jută să nu ascunţjă că apoi îi prăpădescă.
«Nu vă îngrijiţi nimică, — Balşă le (jică hotărîtu, —
Căci în vrîsta ce mă aflu, ca să minţescă mi’î urîtu;

■ Oştea Ibrăilel totă, cu năpaste două-mii,
( întru,ei străină nici unul, de cât numai cei ieiiil.

, 6 ^ică că agiutoriu aştăptă, dar cât şi cândă sciutu nu’i* *46 
Ară aduna Seraschlerlul dăc’ară fi în mâna lui. 
îngrijirea loru îi mare, că se temă îi vederată,
Gătirea loră totă este, ca să stă pe apărată.
Tunuri în cetate multe, lucru nefolositoriă,

80 Ce ispravă potă să Iacă, cându n’aă nici unu agiutoriu.» 
ţice Spirul : «la Brăila, Cnăzul ca să mergă nu’l,
Pentru o aşa cetate, numai noi suntemu destui;
Dar nici este trebuinţă, lucru este vederată,
Bibica, Colocotroni, de trei ulile aă intrată.

5 S’aă dusă de-acum Ibraila, în ea suntă oşti elinescî,
S’aă închinată Seraschierlul, cum şi ostile turcesci.
Ţelul nostru, Ţarigradul, pentru elă să ne ’ngrijimă.
De ce cu cetăţi de-aceste, vitejiea să mânjimă?» 
încă n’au isprăvită .bine, şi:c’una chipă. posomorită,
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Una curiera le vestesce, că la Focşani îl urîta.
Turci aa Ieşită din Brăila, pe EteriştI ’l-aa gonită,
Aa fosta siliţi ca să fugă, căci el vina necontenita.
Pe hiliarhul Bibica, în cursele lord Taa trasa,
’l-aa data frecătură bună, şi fuginda tîrgul aa arsă.
Vina la Iaşi fără 'ndoîală, cum că sunta mulţi riu’I prepu.su, 
Curăţinda acolo bine, îndată se traga în susA 
îngrijiţi-vă pră bine, nu dormiţi că veţi căi, 
îmi împlinesca datoriea, nu’ml veţi pută bănui.
La Tîrgoviste şi Cnăzul, creda că’I fărte strimtoi'ita,* *47 
N’a pută să ţie locul, acela ce 1'aa întărită.
Căci greimea cea mal mare, tătă acolo s’aa trasa,
Turci, osteni pe la sarhaturi, se vede că n’aa rămasa.
Se deştăptă Eteriştil, că ’l-aa amăgită simţesca,
Adaoge turbăcîunea, pe Balşa învinovăţesca.
«Veţ^I, ţiice nelegiuitul, veţ^ă’la cum ne-aa fărmăcata. 
Duşmanii chrestinătăţel să moră că nu’I păcata;
Căci ela, şi ala săa tovarăşa, pe Turci aice-al adusa, 
Amănduol sunta lucrătorii, nu ’ucape mal multa prepu.su.
Cu cea mal cumplită morte, să mără că păcata nu’î,
Mărtea lora vră fieşi-care, a fi după cheful lui»
Unii cerăa ca să’I tale, alţii ÎI vrăa spănţluraţl,
Alţii să le scătă ochii, săa ca Turcii zugrumaţi.
A lora soşil lăa de scire, vina într’una sufletu strigândiî, 
Vălmăşagul ce urmăză, îl lesne a pune ’n gouda.
Cru(^imea lora se întinde, a nu le primi nici cum,
Cu varvarlîca a le (^ice, ca să’şl caute de druma.
Prin lacrimi şi i'ugăminte, prin mijlociri câte vrei,
De-abla le-aa data puţina voie, întrâuda să’l veţjă pre oî. 

‘Vrăjmăşiea lora sporesce, să’î omăre hotăresch,
Dar Spirul şi Pendedeca, cât pota se împrotivesca. 
pice: «fraţilora, nu’I vreme cu-acesta chipa a ne purta, 
Ucideri, urmări urîte, se cade a depărta.
Ce pote să ^ică Cnăzul cânda se va însciinţa,
Că a duol boieri viăţa n’ama pututQ a o cruţa?* *48
Mai multa să nu vă întindeţi, noi aşa vă sfătuimh.» 
Răspundă toţi cu una glas a mare : «n’ascultăma, aşa voimu;
Să mără nelegiuiţii, să mără că nu’I păcata.
Căci cu a lora îndemnare, toţi Turcii au rădicata.
Femeile lord să fugă, aici n’ah ce căuta,
S’aştepte Turcii să vie, căci el le vora agluta.»
Sudălml, ocări, pe afară, răcnite în cât voiescl,
Chipa nu era de ’mpăcare, dar nici cu ce aă’i smeresc!. 
Balşa în adiaforie. Iar Tăutul buimăcita.
Aştepta cu îngrijire căsul ceia nenorocita,
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5 Cu acestfi chipti multft: amarnica, trei ţlile aa petrecuta,
Dar ş’a Grecilora mândrie forte multa s’aa prefăcuta.
Căci el luase sciinţă, că Turcii câta merga, sporesca,
Prin trei locuri, fără veste, să’l lovăscă se grăbesca. ‘
Unii apucase Prutul, alţii din Bacăa la munţi,

40 Şi a treea parte laşul, cel mal vrednici şi mal mulţi.
Se ’ngrijesca, îşi schimbă planul, scăparea lora căuta,
Dai' ş’a boleriloră pază, n’o laşa, nu o uita.
A patra ^1 dimin^ţă, zv6nă, frică între toţi,
Năvălesca toţi ca să fugă, cât nu încăpătt pe porţi.

5 Vestitori le vină cu grabă, spună că Turcii ’l-au călcată ;
Cu toţii într’o clipaJă îndat’aă încălecată.
Aă Ieşita din tîrgă afară, se adună la Copoă,
Ca să puie tar la cale, să facă vre ună plană uuoă,* *49 
Dintre el, vr’o cinci-spre-ţlece, ^ică să vie în oraşu,

, 50, Să văţlă ce se lucrăză, şi să caute de Balşă.
Tăutul, Balşă în închisore, rămâindă cu păzitori,
Ună Carlani cavalerlul s’aă făcută măntuitorlă.
S’aă volnicită de la sineşi, pe păzitori ’l-aă gonită,
Pe din dosă dâhdu-le drumul, pe-amenduol ’l-aă mentuitiî.

5 El, înspăimântaţi de frică, dup’ună prilejă norocosu,
Alărgă ’n Mitropolie pe la p6rta cea din dosă.
Alărgă, cerăndă scăpare, nu credă că s’aă mântuită,
Cu nespusă bucurie părintele ’l-au primită.
Nu se încredă că’I vede, căci îl avă prăpădiţi,

60 Cine credă c’oră să scape, dintr’atâţia osîndiţi.
Cel trămişi pre eî nu’l află, de mânie se ’ndrăcescu,
Alărgă ’n Mitropolie, dar la portă se oprescă.
Căci închisă fiindă bine, iiu era chipă a întră:
ÎI ceră, slobodă din pistăle, şi, în cât putăă, striga.

9 Se ’nspălmântăză boierii, părintele se ’ngriji,
ÎI închide într’o başcă, vlăţa vrândă a le păzi.
Trămite, le dă de scire din focuri a conteni.
Căci de-a da voie la clopotă, prin Iaşi nu s’oră pomeni. 
Mărgă să-şl cate de trăbă căci nu’l sufere mal multă,

70 De boieri n’are sciinţă, nu scie ce s’aă făcută.
Se ’ngrijescu, căci nu da mâna, vă^lândă pe Nemţi înarmaţi.
Se întorcă cu neplăcere să afle pe cei-l-alţl,
Adunaţi în dălă la Stîncă, vrândă cu toţi a face sfată,’1' *50 
Căci era de- Priită aprope, şi locul îndemânată.

5 Vină pră bună la Roznovanul, miel îndestul de mâncată,
Ori-ce isbîndă voru face, socotăă că nu’l păcată.
De-acolo mal în de-sărâ, după ce s’aă odihnită,
După sfatul ce făcuse, la Ţuţora s’aă pornită.
Iarăşi pe apa Prutului, Iarăşi locă îndemânată.
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80 Năvală vâ^lândtt s6 trdcă, şi lesne de întumatu. 
în lasi o pustietate, îngrijire în cât vrei,
Nemţii numai în piclore, păzindu-se între eî.
Avendîi mare privighiere de prădare şefi de focă,
Căci Cantemirii secretarlul şi arhiva sta pe locă. 

y îngrijită, Mitropolitul, şi cât vrei înspăîmentatfl,
Singură în Mitropolie, de turma_ sa depărtată.
De cât Vornicul Konaki, frate-s6ă Şerbană Negelă,
Nu avă, nu rămăsese mal mulţi .boieri lîngă elă.
Mâhnită, scârbită pâr’ la sufletă, plângendă forte cu amară, 

90 Lasă scaunul şi fuge, împrostită, peste hotară. 
într’o brişcă jidovăscă, a ţăret Mitropolită,
Au intrată în carantină, galbănu şi multă ovilită.
Suita lui după densul, Prutul trecendu ’î-au urmată.
Dintre el care de care, mal pătrunsă şi mal dăr’mată 

5 în ciimpu, în nisce bordeie, carantină aă făcută,
Cuvântă n’amu s’aretii necazul in care au petrecută.* ^'ol 
în Ţuţora, Eteriştil, vr’o trei ţ;lile aă şeţlută,
N’au stătută mal multă vreme, mai vîrtosă dac’aă văflutil 
Că lipsă hrana cu totul, şi Turcii nu s’areta,
Hotărîr’a se întorce, începă a se’mbărbăta.
Vină în Iaşi, dar stau afară, a intra nu îndrăznescu, 
în delă pe şesul Gălăţiî, se primblă, se zăbovescă.
Daă poronci, po.smagu şi pane să se facă în oraşă.
Cu cinci-(jeci de-aEteriel intră căpitan ă Balaşă; 
Primblându-se, cerceteză, cere ceva de mâncată.
Au luată carne şi pane, şi Iarăşi s’au înturnată.
Intr’o ţii şi într’o nopte, acolo se zăbovescă,
Ş’a duoa ţii dimineţă, sfatu făcândă, se şi pornescă.
Drumul spre Podul-Ildlel, apucândă purcegu în susă,

10 Căci fiindă aprope codrul, era mai putină prepusă. 
încă de mal înainte vr’o optă-ţlecl din Arnăuţi,
Spre Şiretă triimisese. Turci să veţlă de suntă mulţi. 
ArnăuţiI, ca o strajă, înainte socotiţi.
Nu putăă, fără de veste, să ,fie de Turci loviţi.

5 La ScobinţănI facă popasul, acolo aă tăbărîtă.
Căci avăndu de găba tote, nu le pute fi urîtă. 
Aşeţlare’ntemelată a Vornicului Şerbană,
Mei de-ajunsă, pane frumosă şi vina fără a da bani. 
De-acolo începă primblarea, prin aşeţlări boeresci,

20 Şi se întorcă mal la urmă, la Paşcanul în Dumescî. 
laă ce voră fără cruţare, nu lăsa- de-aru fi putută,*
Ceva ca-să mai rămâe, ori unde s’aă abătută, 
în Dumescî le dau de scire, c’Arnăuţii s’aă întorsă,
Căci Turcii ce ge ivise, cu toţi au fugită în josă.
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5 Se întorcQ şi ei îndată,; purcegu să. vie în Iaşi',,
Ca să veţ^ă ce sciinţă aii' adusă cei triimeşi.
Vinu în Iaşi, s’adunu cu toţii, veste bună le-au adusă,
Că Turcii ce se ivise, spăimentându-se, s’aă dusă.
Aceşti Turci de SerascLieriul înadinsă eraă trămeşl,

30 Au(Jindă că Mihal Vodă, după ce-aă fugită din Iaşi, 
în monastire la Neamţul cu toţi ai săi s’aă închisă,
Doreă să’lă pue la mână, să’lă veţ^ă o dată prinsă;
Dar luândă încredinţare că nici este nici aă fostă,
Fără multă prelungire, îndată s’aă şi întorsă.

5 Eteristii, Arnăuţii, s’aşăijă în curte toţi.
Se statornicescă pră bine, cu strajă bună la porţi.
Intră vrajbă. între denşiî. Nemţii intrigarisescă.
Facă pe Arnăuţi să cră(jă că. ei nu s e folos eseu.
«îi ruşine, le ţjică Nemţii, cu tîlhari a fi uniţi,

40 Omeni ce’I socote ţăra, credincioşi şi ispitiţi.
Starea loru, averea totă, era. de pe la boieri,
Cu lefă şi daruri multe, ce aii luată peră eri;
De ce să calce ’n piciore pâuea care aă mâncată,
Nu credă că Dumneţleă vede, nu socotescă că’i păcată’/^

5 Nemţii cu chipul acesta, desbinândă pe Arnăuţi,
Slăbeu pe Eterişti tare. căci de felu nu eraă mulţi.* *.55 

, Se resvrătescă Arnăuţii, însă nu descoperită,
între dânşii pră pe taină, cu ună chipă forte ferită.
Cei mai aleşi între denşiî, toţi într’ună cuvântă uniţi,

50 Pe boieri la carantină, rogă a fi primiţi;
ţiică că s’aă căită pră tare, lăfă nu ceră nici primescă, 
De-ună taină numai se rogă, cu-atâta se mulţămescă.
Ei voră goni Eteristii,; laşul ei voră apăra;
Ori ce pagubă s’a face, răspundă pâr’ într’o para.

Cm Cine se’ntorcă să văţ;lă, după cele ce=aă lucrată,
Cruijimi, ucideri, batjocuri, lucru prospătă, vederată.
Le daă răspunsă ca să margă, credinţa li s’aă văijută.
Ce voră ţlice nu s’ascultă, nu suntă mai multă de creţlută. 
Se’ntovcă înapoi cu toţii, multă scârbiţi şi ruşinaţi, ’

60 Vrândă se spue neprimirea, şi la toţi la cei-l-alţl.
Se unescă cu Eteristii, n’aă ce face, vrândă-nevrândă,
Totă intriga nemţăscă o descoperă pră curândă.
Patimă pe Nemţi de morte Eteriştii dobîndescă.
Cum să’şi facă resplătire, cum să’i gonăscă goudescă.

5 Căci supărarea loru totă, numai despre Nemţi era,
Cu paza canşeleriei, totă tîrgul se apăra.
Eraii mulţi şi omeni vrednici, unul şi unul aleşi,
Nu pută ca să’i gonăscă, cum aă gonită pe plăleşî.
Vrajba între el s’aprinde, începă a se prigoni,
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70 Căci n’avăti chipu nici lesnire, pe Nemţi din Iaşi a goni. 
Nemţii, vă(J6ndu învrăjbirea, şi ura ce s’aiî iscată.
Patima loră şi mâniea, până unde s’att urcată,* *54
La Aghenţie s’adună, între el se sfătuescu.
Urmarea ce aă să facă. dati sfîrşitu, închipuescă.

5 Cantimiru şi baronă Hiler, să trămată înadiUsu,
Se ţiică lui Pendedeca, cum că ceru respunsu înscrisă, 
într’o vade de trei ^lile, seă toţi că s’oră depărta,
Săă el cu canşelerie în Iaşi m.al multă nu voră sta.
Le respunde Pendedeca, la cei de Nemţi triimeşi.
Că elă n’are gondă să lesă, nici sb va duce din Iaşi.
Dar pe el îl sfătuesce să ni mal şădă *de-acumă,
Să’ncarce canţeleria şi să’şî caute de drumă.
Ună bărbată leabă, SuldanovicI, ce' venise de curândă, 
în uniformă rusăscă, lumea totă venturândă.
De maîoră lui dându’şl titlu, s’amestecase cu el,
Că n’aă fostă oştănă vre-o-dată, de pe mersă îlu cunoscăl. 
Acesta se’nsărcinăză a goni pe Nemţi din iaşi.
Cu sfaturi, prin chipuri blânde, prin înadinşi triimeşi.
Dar n’aă mal fostă trebuinţă, căci Cantemiră gludecândă,

‘Aă hotărîtă să se tragă, încât se dă mai curândă.
Arhiva, cangeleria şi Nemţii câţi voră voi,'.
Căci sfîrşitul va fi scârnavă, nu se pută înduoi.»
Triimită la Pendedeca ună pasportă cerândă să’I de,
Căci pâră în cordonă drumul, c’a fi slobodă nu crede. 
Pasportă a’I da nu primesce, ce porcncesce curată, 
în vadă de-o di Ş’o nopte, să mărgă neapărată.
Cantemiră se îngrijesce de respunsul ce-aă primită,* *55 
A’şl schimba planul şi drumul, se vedă forte silită.
Drumul pâră ’n Bucovina, i se pără depărtată.
Unde va fi mai aprope, scăparea sa aă cătată, 
încarcă arhiva totă şi câte aă mal putută,

•Şi trece în carantină cu toţi al sel peste Prută. 
în ce feliă de carantină, val mie, nu'l de ci'edută.
Starea, odihna loră totă, cu ochii mei amă vădută.

5 Pe ună ţermă lipsită de tote, multă uscată şi neumbrită, 
Unde mascuri, ol şi vite, îlă păscuse neoprită;
Unde nu vedăi nimică, de câtă nesăpişă cât vrei,
Şi căte ună pîlcă de ărbă, unde şi unde vedăi;
Pe acăstă uscăciune, într’acestă locă multă urîtă.
Vede! nemţi, chreştini şi jidovi, norodă mare tăbărîtă.
Căci în delă la carantină, nu era de vorovită,
Norodă multă, case puţine, numără pre nepotrivită.

Ce de acolo odihnă, ceea ce-aă suferită toţi,
Socotescă c’oră povesti-o, şi în gropă la cel morţi.

10



6 Necaztt fă cel de* pe-afară şl’năuntru reţi cătti vrei,
Căci fără a da parale s’aducl ceva nu put^i.
Din< provisiea mâncărel, parte de n’al fi făcuţii,
Acelă ce era dejurna, (jiică că nu’I de trecută. ‘
Necazu, supărări de morte, omeni neînduplecaţi,

20 De nu le dai rubiaoa, nu’I mal vedăi împăcaţi.
Mânioşi, frunte sbîrcită, cât se dă posomoriţi,
Omenii li se pară muşte, la el cu totul urîţi.
Ofiţerii carantinei, în cele mai multe ori,* *56'
îţi căta cu o manie, încât te lua hiorl.

5 Ună Triandafiltt dejurna, grecu de curândfl moschicitiî. 
Pentru că ’ţl-au ţjisă uuă zdrasti, te socotăl fericită.
Acesta pune la cale, acesta le făcă rondă.
Val de săracul acela, ce n’ară fi umblată curândă.
Ună băţii grosă de coma in mână, ţiindă în locă de bastonă,

30 N’aloge de dă în vită săă de lovesce ună omă.
Toţi înfocaţi, şi toţi aprigi, şi interesaţi cât vrei.
După ce le dai parale, apoi făcăl ce voăl. 
întru totă carantina, de era ceva alesă.
Inspectorul, omu de trăbă, pre cinstită şi de’nţelesă;

5 Polcovnicul Safirov, omu dulce şi forte dreptă.
Neînduplecată la mită, forte blândă şi înţeleptă,
T6te fiică cu răbdare, nu se tulbura nici pică.
Nu făcă deosebire, între mare. şi’ntre mică.
Laudă împărăţiei făceu cela ce slujla,

40 Căci ne’nteresată cu totul, pentru toţi se îngrijia.
Nu ave nici o sciinţă de cele ce se lucra,
Căci tătă ofiţerimea carantinei tremura.

, Cine-ave gură se ţiică, ceva a se jălui,
Căci apoi în carantină nu putăl a mal trăi.

• 5 Subt ună jugă de tirănie, cei din lăuntru geme,
Numai cel cu rubiele, dăndu*le, hălădue.
Val şl amar de săracul ce-apucase a întră,
Nu scia cum să o dee de avă vre o para,* *5?
G-ura loru se'ndestuleze, său pre el a împăcă,

50 C’apol lua pe spinare cât nu pută redica.
Acu le pără carantina, (1) la toţi cel nenorociţi.
Li se pără cum că scapă şi’să din temniţă eşiţi.
Să părăsimă carantina in starea ce-amă arătată,
Şi la Iaşi să ne întorcemă, să vedemă ce-aă mal lucrată.

PCDdedecu .stă- 
plnesce. siot^uru 
ia laşT. — Jorgu 
Oantacnziu1 des- 
blnatfi cu Ipsi*

5 Stăpînesce Pendedeca, şi totă laşul ocrotă, 
Se uşurase de duşmani, povăţula cât pută,

(1) Aid este uă s^llabâ maî multă, N, E,
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lantil, abUc^ cu 
Blbloa o monaa- 
tiro in Fooţanî,— 
Turcii ÎI fugă- 
roHcQ. ^ Eterlstil 
dad focQ oraşu
lui şi se retragu 
prin Soveja, Ca- 
şind/razlăd, Da- 
cSQ, Romand la 
laşi.— Proclama
ţia iui Cautacu- 
zin sd 80 rodi- 
co Moldovenii iu 
conlra Turcllord 
— Eld ia cârmui
rea. — Vestea a- 
jungQud cil Tqr- 
ci! vinu, Cautu- 
cuzin sIob6dc o 
a duoa piocla- 
niajic.

Dar din glosu totii grijă mare, vestitori merge-vine,
De Turci doră să auijă, ceva de se pomenă. 
lorgu Knăzul, Cantacuziu cu Ipsilanti unitu,

GQ La Tîrgovişte in lagără, precum amu mal .pomeniţii, 
între dînşii întră vrajbă, de la nisce ţiitori.
Precum la tineri se’ntămplă în cele mai multe ori.
Se pricescu reă între dînşii, încât aii fostă nevoită, 
Cantacuzin a se trage, cesu a mai sta n’aă voită.

5 Oştea lui adună tptă, Arnăuţii cel aleşi,
Cu gondă şi cu hotărîre, ca să se’ntorcă la Iaşi. 
fisă, purcede din lagără, invrăjbită şi supărată.
Drumul spre Focşani apucă, pre mîhnită şi tulburată. 
Trage’mprenă eu sine, pre Bibica celă vîtăză,

70 Vrednică ca să năvălescă, în celă mai iute poghiază.
Vine de Focşani aprope iaă sciinţăţ dovedescă,
Că Turci intr’o monastire staă închişi, vremea pîndescă.
Se sfătuescă să’I lovescă; kneazul mai meştesugosă,
Triimite pre Bibica şi elă se dă mai în dosă*. *58

5 Îî mai dă din căpitanii, dintr’acel ce s’aă aflată.
Se îngrijia multă de cursă, precum s’aă şi întâmplată, 
încungiură monastirea, unde se aflaă închişi,
Daă năvală cu iuţelă, socotindă că s’oră da prinşi.
Dar se împrotivescă tare, începă a se apăra,

80 De pe zidui'i din lăuntru. forte multă îi supăra.
C’o zăbavă forte mică, prelungindă se’mpotrivescă.
Penă cândă cei mulţi din pîndă, făr’ de veste se ivescă.
Daă năvală peste dînşii, cu rîvnă se nevoia,
Cei din untru şi de-afară, incât se dă îi tăia.

5 Vădă a Turciloră iuţală, simţescă că se prăpădescă,
Vedă că Turcii în resboe, nu se’ncurcă, nu gluraescă.
Prin fugă cercă scăpare, vroescu a se mântui, 
îadrăznela’I adusese în stare a'se căi.
Trăgându-se, aprindă tîrgul, părăsindu ună aşa locă,

90 Vrândă să de la toţi a crede, cumcă Turcii ’i-aă dată focă.
La fugă’n.frunte Bibica, omul era inimosă.
De văpaia răsplătire!, înfocată şi mănidsă.
Merge să afle pe Knezul, nu departe tăbărîtă; 
îlă află şi ÎI vorbesce, cu ună chipă posomorită.

5 Aretă, îi povestesce, vitejiea ce-aă făcută,
» Dup’a s a plăcere, tdte cum aă vrută le-aă prefăcută.

Spune c ă mulţi fiindă Turcii, precum vră n’aă isbîndită.
Ară voi să’i mai lovescă, dar ace'sta’i de gândită.
Căci Brăila ’i cam aprope, pote voră năvăli mulţi,* *59 

1400 Apoi atuncea scăpare numai la Vrancea în munţi.
De-a Bibicăi biruinţă Kneznl sciinţă ave,
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Căci fapta cu cele spuse nici cum nu se potrive.
Ave deplină sciinţă, din Focşani cum aii scăpată,
Nu’I trebuia ’ncredinţare, nici ceva de întrebată.

5 îl (^ice : «mie îmi pare, c’asta aice greşimă,
Scoposul spre Iaşi a merge, acela să’lă săvîrşimă.
Să fugimă de Ibraila, căci locul îî de prepusu.
Să ne silimu cu totu chipul ca să ne tragemă în susu. , 
Urma nostră să o perdemă, drumul să luămă spre munţi,

10 Căci atuncea nu ’ml-e frică de m’ară goni cât de mulţi.
Sciu că într’aceste ^ile, Ipsilantu va fi lovită,
Pre cât sciă, amar de dânsul, îndestul 'I-amă vorovită. 
Muierele şi beţiea, aceste’lă voră prăpădi,
Lasă’lă să’lă vă^ă făr’ de mine ce va pută isprăvi.

5 Oiă să’lu văijlu ca o muiere, ruşinată a fugi,
Căci locul unde se află, cbipu nu are a’lu păzi.
Lasă’lă ce va vră să facă, căci eă de acum m’amu trasă.
Mă mulţămescu că de astăţll, în volea ^ea amă rămasă.
Noi să păzimu planul nostru, ţinta mea este în Iaşi,

20 Căci Sculenil suntă aprope, ş’avemă vrednici megieşi.
De vomă vedă vr’o nevoe, nu’I departe păr’ la Prută,
Cu o fugă de cală bună, îndată amu şi trecută».
Dică aceste, pună la cale, şi îndată se pornescă,
Cam pe plaiu apucă drumul, în Soveja poposescă.

5 Oşteni înadinsti spre pază, şi ’nainte şi ’napol,
Făcendu sfată, puindu la cale, totă-d’a-una amenduoi.* *60 
D’acolo se ducă la Caşină, şi din Caşină în Tazlăă.
Obosiţi ca vai de dânşii, păr’ aă ajunsă în Bacăă.
Şi de acolo în Komană, şi prin înadinşl trimeşi,

30 Daă de scire cum ăă Cnăzul, are să vie în Inşi.
ţ)iua era însemnată, două-(jec1-şi-una Maiu,

• întru care Pendedeca, avă praznicu şi alaiă;
Praznică au avută şi mesă, în numele lui a da,
Pe Costandi şi Elena, cu slavă a lăuda.

5 Măsă grăznică la curte, la toţi acel mal aleşi,
Grecii şi ofiţerime, câtă se afla în Iaşi.
Pentru sănătăţi la măsă, bândă cu toţii împrejură.
Sala cea mare a curţel, de glonţe făcută dură. 
într’acăsţă ţji slăvită, la praznicul pomenită,

40 Se vestesce că la Romană, Cantacuzin aă venită,
Cu ună trupă alesă de oste, vine în oraşă întinsă,
Milă fiindu’I de ţără, şi de rîvna el aprinsă.
Să mâhnesce Pendedeca, căci puterea Iul scădă,
La cea d’intâiă dinioră, s’arăta că nu credă. 

ă Dar apoi se’ncredinţăză, vede că’I adevărată,
Nu primesce să se vă(jă cum că este tulburată.

24
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Dă poronci cu mare fală, cu alaiu a’lu priimi,
Pedestril şi călărimea, cu toţii a se uni.
A duoa ^i căpitanii şi ostaşii se gătescu,

50 Si întru intempinare, din Iaşi cu toţi se pornescft* *61 
Şi mal în urmă şi şefii după dânşii s’au pornitu,
Si de Iaşi nu pre departe, toţi la unu locu s’au unită. 
Cercetăză pre toţi Spirul, vră să’I vă^ă de’sii gătiţi,
Dar nu’I place pedestrimea, fiindii goli şi osîndiţi.

5 Forte puţini în ciubote, cel mai mulţi răii îmbrăcaţi.
Nu te îndoia! a ţlice, că’sii din temniţă scăpaţi.
Sfatuescii între ei şefii, punu la cale amenduol.
Ca pedestrimea îndată să se ’ntorne înapoi;
Căci era o defăimare, şi nu avei ce să ve^l,

60 Privindu erai în mirare, rîdel seu să lăcrimezi.
Pedestrimea se întorce, rămânu numai cel aleşi.
Carii, priimindu pe Cnezul, se întorctî cu toţi în Iaşi. 
Cu^laiu şi în paradă, au mersu la curte întinsă,
De rîvna ţărel s’aretă Cantacuzin că’î aprinsă.

5 Qeremoniea primire! după ce s’au isprăvită,
Si cele de trebuinţă între ei s’au vorovit î, 
în casele mairei sele, cu suita sea s’au trasă.
Acolo ’l-aă fostă şederea, şi păr’ în sfîrşită locaşă.
Dă indată proclamaţii, face la toţi cunoscută,

70 Cum că patriea sea este locul unde s’aă născută.
D’acestă multă sfântă rîvnă, cu totul fiindă aprinsă.
Lasă tote şi alergă, vine aicea întinsă,
îşi dă nume de Delenul, acelă din vechiă strămoşescă,
Depărteză de la sine cu totul pe celă rusescă;

5 Fiă patriei se numesce, învăţă pe patrioţi, 
ţ)ice să’I de ascultare, să sale la arme toţi;
Jugul robiei s’arunce, îi vremea de desceptată,* *62
Căci strămoşii,, din mormenturi, strigă toţi neîncetată;
Ne defalmă molăclunea întru care vieţuimă:

80 «Să ne desceptămă, le ţ^ice, că nu’i vieme să dormimă; 
în Letopiseţul ţerei să privimă eî ce-aă lucrată.
Si cu câtă bărbăţie ţera loră aă apărată;
De ce noi să primimă jugul acelă osîndită şi greă ?
Să vă văţlă răbdândă, ’ml-e milă, căci pămentenă suntă şi eu.«

5 Tote-aceste le lipesce prin răspântii şi prin porţi,
Vrendă să răzvrătescă ţera şi să rădice jre toţi;
Dar cel ce le vede starea, cu minte măcar de-ună bană,
Nu pute să de creţjare la ună aşa dosnică plană.
Ia îndată cârmuirea, începe-a povăţui,

90 Târgul a pune la cale, tote a le chibzui ;
Poliţie ronduesce, şi ori ce mai trebuia.
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Se tulbură Pendedeca privindil puterea că’I îea.
Vrajbă între eî s’aţîţă, cadu întru nemulţumire,
Care de care să îee a ţărei ocârmuire.

5 Unul cere altul nu dă, unul vre şi altul ba.
Deşertăciuni şi micuţii în cât nu mai întreba.
Dar n’aiî- prelungita acestea, gâlceva lora s’au scurtata,
Căci oştea din Ibrăila, se vestesce c’aa intrata;
Aa intrata spre Iaşi, sporesce, vine c’una chipu vitejescu, 

1500 La ’nceputa nu da crezare, dar la urmă se’ngrijesca;
Pe toţi cei ce daa de scire, îndată îi îiîchidă,
S’arăte că nu le pesă, şi basnele nu credă.* *63
Dar judecânda cu ’ntregime, de folosa şi interesa,
Hotărăsca ca să se tragă, să lăs’ afară din Iaşi.

5 Proclamaţiea acăsta ce mal josa se va ceti,
Dând’o obştiei s’o văţjă, începe a se găti:

Locuitoriloru Moldovei,
Efi, dupS ce m*am& ÎDSciinţatu, imde mS aflanfi, de întâmplările cele vrednice de tângalre, in

tru cari aQ cS^utS iubita patriea n6strd1 ca unu patriota cu durere, amfi grSbitu a alerga, ca s6 a- 
duoi! îarSşî, prin câtS va â cu putinţa, niângîere almpatrioţilonl meT întru pătimirea lorQ, nesufe- 
rindii nlcT de rum ininaa mea a’î vred pc t(.|î jertiâ fieiulu! crluî osînditO alu tiranlloru păgâni, 

şi t6te averiîe lorii întru perimare,
SoaindQ în Iaşi, n’amS lipailu a face ebiămaro 'boîeiilorQ pământeni, ca aS se adune de pe unde 

suntQ rătăciţi, şi întru o unire să lucreze împreună cu mine scopurile cele maî temeinice cari 
privescii către singura liniscire şi folosul locuitorilor!! ţerîT. Insă împrotiva nădejdii mele, pri* 
vescu acum ou cea maî mare ncmulţămire, vS^ându-mă silitQ a vă lăsa şi a mă trage din pri 
cină că însuşi boierii patrioţi, necontenindu a urî binele patriei, aă locratii iarăşi ca să vie ostile 
păgâniloru şi pâră aicea, spre a ne lovi pre noi, nejălindQ nimica, stingerea cea de istovii ce 
se pricinuesce ru acăsta însuşi traţilorii IotQ. Apoi de altă parte privesed şi pre unii din voi, cari 
împIetlcindU'Se îniru rătăcirile celoiu mai mari. semăna totu felnl de spaimă în norodu,îngrozin- 
du'i cu năpădirea duşmaniloru, cu care* nu mglocescîi allîi de cât unS gomotu plind de turbn- 
rare şi risipă între cei ce aQ mai rămasu,

EQ însă pururea din sufletQ dorindQ binele şi fericirea patrie! nosirc, amîî găsitu do cuviinţă şi 
de mare trebuin|ă tragerea mea si a ostîlorQ din laşî, ca prin ac^stîî mijlocu se vă puteţi păzi 
întru nevătămare cathedra şi averile ndstre, despre cumplita călcare a vrăjmaşului, de care n'sţi 
pută scăpa, dăcă răaboiul s’aru urma împrejurul acestui oraşQ şi în lăuntru.

Sciu Aât de mângâităre vă este la asemenea vreme înfăţişarea mea; păstrezu însă prin depăr* 
tarea mea ceea ce nu cunoscQ mai scumpu pentru voi, ca să vă dovedescîi în faptă dragostea cea 
curată şi prilncîăsele cugetări ce hrănescu pentru simpatrioţiî mei, cum că nu suferă inima mea 
a se întâmpla în ochii voştri priveliştea cea sângerosă a căriea sfîrşitul nu ne p6to lăsa alta în
tru pomenire, de cât o înfricoşata pildă a Galaţiloru şl a Fooşaniloru*

Cu tăte că efl mă tragu, suntQ însă îucredinţstQ în curăţeniea inimi' văslre, că do datorioa ple* 
carii şi a supunerii nu veţi lipsi, .şi că cugetările cele chrestinescî către cei de o credinţă cu voi, 
vorQ petrece pururea în sufletele vosţre. ca în fapta să vă arătaţi fierbinţi apărători credinţei şi 
dreptaţilorQ patrfoticesci, după cum şi stremoşii noştri! au etatutu 6re-cândd lăudaţi Ia asemine 
întâmplări.

Eli amu dorltQ pentru însuşi biiiele locultorilorQ a aşe^a vremelnică ocârmuire, dar fiindu-că în
suşi pământenii nu se arătă cu plecare spre acăsta, şi suntQ pricină neîntem^ierii unei asemine 
ooârmuiri; pentru aceea şi eC, departându-mă, lasQ pământul a ce povăţui de la sineşi, şl pentm 
ori care4^ din protlvă urmare, aQ^remasC de acum înainte slobbdu de răspundere. Intni aceste pu- 
ţine i^le amu avutQ purtare de grijă a orondui cele de cuviinţă pentru ocârmuire. EQ de venitu
rile pământului nu m'amu atlnsu, nici yolescQ a mă atinge, co rămânQ iarăşi în folosul locului.

Cnăz Qheorghe Cantacuzin Delănu. 1621, Iulie 1.

In Stratopedul de la OopoQ.
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întărirea tabo- 
rol dela Copofl 
da cfltre Pomer.

VoIeBcâ fără preluDgire să’otăiăscă vi'e unu locu,
Unde să s’adâpostăscă de a duşmaniloră focă;
Tabil ţ^ioâ 'ca să se facă, la Sculeni in mală la Prutu,

10 Ca oândii voră voi să fugă, să fie drumul maî scurtă; 
Puţină mal în susă de caipră, pe unde podul umbla,
Ună Prusiana, ce ou denşiî, mu pră de multă se afla,
Omă pe dinafară chipeşă, dară ingineră pre prostă,
Acesta aă dată totă planul, şi păr’ in sfîrşită aă fostă 

5 Vaî de tabiea aceea; eă nu sciă alţii ’ml-afl spusă 
Că spre a el întărire aă fostă ună norocă de susă 
Că s’aă rânduită ună Pomer, Ispravnică ce-aă fostă la Iaşi, 
Omă vrednică cu isteţime, rîvnitoru de cel aleşi;
Rîvna Im şi bărbăţiea, aceea aă ajutată,

20 Căci lucra cu necruţare, rji şi nâpte meîncetată;
Aă adusă, aă strânsă la lucru mulţime de lucrători,
N’alegă armanO, şi jidovă, şi câţi vineă trecători;
Dăcă nu ară fi 'fostă 'Pomer, îl vedămfl ce isprăvă.
Cu totă învăţătura prusianul ce avă.* *66

5 Tabiea după gătire a să ’ntări trebuia,
Cu care pe împrotivnici să potă a’i spăria.
Tunuri flindă numai ducă, era lipsă şi necazu;
A Iul Pomer isteţime aă făcută la toţi obrază.
Aă pusă cofe ’n locă de tunuri, cu gunoiă le-aă coperită,

30 Cofele eraă spre spaimă, iar gunoiul de ’ntărită.
Privesce omă cu priinţă, veţjî ce dubă neadormită.
Ce înaltă iscodire în veci a fi pomenită, 
în vadă de două ţlile tabiea aă isprăvită,
Acăsta nu este basnă, s’aă văljută, mulţi aă privită,

5 Dar nu sciă spre apărare, aă scurmată atât pămentă,
Săă la totă Eteriea, gătă numai ună mormăntă!
Să lăsâmă tabiea gata, noi să ne ’ntorcemă la Iaşi,
Ca să vedemă pe Deleanul cu ostaşii cel aleşi.

Pendedeca sa 
eonvinge do ioa* 
uitarea Tnrcllord 
spre Iaşi.— Cau- 
tacasln se retra
ge spre Stîncă, 
— Pendedeca şi 
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nnnşii Eteristi- 
Ioni că trebne sS 
se retragă peste 
PrntQ.—Arnănţli 
cu Sărdarîul Va- 
sile şl Pantazl 
Spimlf 86 retragi! 
spre SiretS m 
sustf.

La Iaşi începe să pută, căci însciinţări primescă, 
40 Că ostaşii Ibrăilel, din (ji în. ^i năvălescă.

Bacăul şi Ocna totă, de dânşii se stăpîne,
Şi ceia-l-alţl, cu grăbire, laşul a lovi vene.
Veşti vineu pe totă ţjiua, dar dup’atâte minciuni,
Nu crede nici adevărul, socotindă înşelăciuni;

5 Spre mal bună ’ncredinţare, Pendedeca aă eşită 
Voindă cu ochii să veţjă şi să cră^ă în sfîrşită. 
Vine cu încredinţare, spune la toţi, n’aă cruţată, 
Cum că Turcii suntu aprope, este pre încredinţată; 

Aprope şi gătiţi forte, pe trei locuri a lovi,*
50 Şi ei n’aă nici o putere a se pută ’mprotivi.

*67'
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Delenul din Iaşi eşis6 cu 6&tea care av6,
Căci Prutul afla plăcere de-aprope cândtl îlii prive;
La Stîncă la Răznovanu,. acolo au tăbărîtfli,
Case mari, odăi frumdse, nu pută a’i fi urîtu;

5 Maică-sa Baiu Domniţa, în cât pută ilâ, ruga,
Şi soşiea sa Kneghina, cu toţi copiii striga,
Să’i fie milă de dânşii, să trâcă Iarăşi la ei.
Intră ţlică în carantină, dâcă sâ murimiî nu vrei.
Intră c’atâta-’I scăparea, viâţa sâ’ţi mântuesci,

60 Moşii, case şi ţiganii, de vrei să nu’i prăpădesc!.
Numai c’o mână de omeni, ce folosă nădăjduesci?
De te’I încurca o dată, să scil că ne prăpădesc!.
Se spăimântăză Delănul, ce să facă nu sciă.
Mila, frica şi mândriea cumplită îlii năcăjă, 1)

5 Milă’I era de soţie, de maică şi de copii.
Frică, c’auţlă mulţimea ce vină de askerlil.
Dar mândria ce va ţ^ice atunci când voră întreba 
De au avută vr’o lovire cu duşmanul unde-va?
Ce respunsă pută se dee vitejilor lui ostaşi,

70 La totă ofiţerimea, ce de dânsul era traşi; 
întrebând unde’! Delănul, acelă sumeţă şi vităză,
Acelă falnică în vorove, multă isteţă şi fărte trăză.
Acestea îlă dărmaă tare, acestea ilă supăra.
Că nu’i remână cuvinte a se pută apăra.

5 Intr’acestă necază de morte, multă fierbinte feredefi, 
pice : «de-aă nebunită Grecii, nu voiă nebuni şi eu,* *63 
Voiă întră în Carantină, ţlică ori-ce voră voi;
Adevărată,' îi ruşine, dar îi dulce a trăi;
Spre a micşura ruşinea, tovarăşi îmi trebuescă,

80 Voiă afla că’să mulţi ca mine, spre acăsta mă fălescă. 
m Pe Bibica sciă pră bine că nu se va despărţi,

Dar din cei bătrâni vre unul de aşi pută ameţi,
Să’i potă da a înţelege că noi stare nu avemă,
C’o putere aşa mare, a sta ’n pieptă unde putemă 

5 Mai ântâiă pe Pendedeca, cercând îlă cbiamă la sfatt).
Aă primită, luă scrisore, după ce s’aă înturnată 
Din cercetare se vă^ă de vină oştile turcesci 
Săă de totâ numai cuvinte şi ispite duşmănesc!, 
încredinţată cum că Turcii, toţi trecusă de Vasluiă,

90 S’aă îngrijată forte tare, aă simţită că glumă nu’L 
In oraşă îndată lăsă, strigă la toţi intr’ună glasă:
«Fraţilor, ătă vină Turcii, şi eă de acum m’amă trasă; 
Insu’mi amă făcută ispita, însu’mi amă mersă de-amă văzută.
Şi păr’ n’amă vă(jută cu ochii, vă arătă că n’amă creţjutu;

IJ Aici lipsesce uă syllabă, N. £.
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5 fită dar vă dau de scire, să fugiţi unde puteţi,
Că de voru afla aice, apoi toţi periţi sunteţi;
Chreştinăscă datorie cu voi toţi o împlinescu,
Că v’amu fostu totu cu priinţă, la acesta mă fălescu;
In cât ’mi-au trecută prin mână, pururea v’amu ocrotită, 

1600 Ale vostre interesuri, a mele le-amă socotită 4
A sta cu voi de’mpreună, chipă nu este nici de cum,
Oştea să’mi o puiă la cale, se cuvine de acum * *69
Purcede, adună oştea, lesă afară din Iaşi,
Insă nu şi Arnăuţii, căci ei eraă toţi trimeşi;

5 Toţi cu Sărdarlul Vasile s’aă dusă pe Şiretă în susă,
Căci şi din partea aceea, era îndestul prepusă.
Era şi Pantazi Spirul, dar acesta căuta 
A găsi să pleşcuiăscă, şi din boerl a prăda.
Eşindă din Iaşi Pendedeca, ce gomotă şi ce amară,

10 Omă peste omă da năvală, ca să scape la hotară,
Ună norodă vedăi în fugă, şi mulţi pe drumă obosiţi; 
Dumneţ,leule înalte, multă amă fostă ţie greşiţi,
Mâna ta ne prigonesce, tu pre noi ne pedepsesc!,
Grecii, slujescă de unăltă, prin care ne osîndesci.

PeniedecAşl De- 
lânul peste Prut.

Venirea Tur- 
cilorQ.— Merge
rea ia IbrSlla a 
luî Teodor BalşQ 
— Ordinele De 
vletului de a cru
ţa Moldova. — 
Chihaîa-beî, şe
ful urdiei. — Sa- 
lih-Paşa, — Oa- 
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dimele Tiirciloru 
la Tccuciu.— Je
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Grecenul şi a Is
pravnicului Cer- 
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loru.— Prădările 
Irllului Meliz-O- 
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5 La Sculeni cu Pendedeca, Delănul s’aă întîlnită.
Puţină între el vorovă, şi îndată s’aă unită;
Hotărescă, în Carantină, ca să între amenduol,
Vrendă a scăpa din necazuri, de primejdii şi nevoi ;
Nu facă multă prelungire, întră făr’a gondi multă,

20 Cu ai sei fiesce-care, trecu îndată peste Prută.
Lasă lumea să vorbescă, ei suntă siguri de acum.
Acei nebuni ce voră face, nu se îngrijescă nici cum.
Se lăsămă pe şefi aice, că’să viteji amă cunoscută.
Să vedemă oştea turcăscă ce urmare aă făcută;

5 Cum aă fostă a loră întrare, şi cu ce chipă s’aă purtată. 
Vai mie sălbatică forte, cru^i în cât nu s’aă mai dată.

Celă d’inteiă din Ibrăila, conacul în Şerbănesci,* *70
De pe locă aă dată a crede că aă gânduri duşmănesc!;
Oste era îndestulă, peste două-ţjeci^de mii,

30 Cinci de lanicerl ortale, cei mai aprigi şi delii.
Din Anadoleni o parte, şi Manabi, dar nu pre mulţi, 
îmbrăcaţi în straie rele, mulţi în 0; inel şi desculţi,
Dar făcuţi toţi ca să prade, toţi spre acăsta gătiţi;
Ce-ai să tragi, săracă ţără, şi toţi cei ce locuiţi!

5 Poronci straşnici eraă date, ţera a nu supăra,
Raăoa cea credinciosă cât se dă a apăra,
Căci Saraschieriul scrisăsă, tare aă încredinţată,
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Că’î credinclosă Moldova şi vrednică de cruţaţii, 
înaltul Devletii de-aceea da poronci neîncetată,

40 £tă norocirea ţereî, dtă ce au agiutatu,
Căcî într’altu chipă era pradă, era sabie şi focă,
Săracii locuitorii, n’ară fi putută afla locă.
Mergerea la Ibraila a Vornicului Toderă Balşă, 1)
Au fostă mentuirea ţerei, căci cenuş’aru fi remasă.

5 Dar cu totă stăsniciea poronciloră ce s’aă dată, 
îi veddi fiară sălbatici, alcătuiţi spre prădată.
Şeful urdiei aceştii de Seraschiră rânduită.
Era lusufu Kihaia-bei, omu silnică dar bună zabetă,
Elă era poroncitoriul, cu toţii lui se închina,

50 Elă, la totă întâmplarea, pedepsia şi înfrâna;
Două-mii ave cu dânsul ostaşi vrednici şi aleşi,,
Toţi erlii din Ibrăila nu din Ţarigradă trimeşi,* *71
Ei îlă făcăă pre elă tare, de dânsul a tremura,
Căci la cea d’întâiă greşală, cruţare nu mai era.

5 Naşă, urechi şi zugrumare, tăiere de capă pe locă,
Acestea era nimicuri, era glumă, era jocă.
O măciucă multă cumplită, ce lîngă dânsul ave,

1 Vai de săracul acela ce cu mâna sa Iovă !
Cu totă a sa cru(ţime şi pedăpsă ce făcă,

60 îngrijire seă sfială, nici prin gondu nu le trece.
Salih-paşa clarcagiul, avan-gvardiea purta,
Cu tote c’ave trei tuiuri, supunere arăta;
Numele lui în urdie mai nu era pomenită,
Kihaia-bei întru tote, de cât toţi elă mai numită.

5 Mai era încă a treea, laniceră-aga Osmană,
Poroncitoriii la ortale, omă blajină, vechia musulmană.
Şi alte mai mici agale, omeni vrednici -şi aleşi.
Din deosebite locuri, în Moldavia trimeşi.
Ca să ocrotescă ţăra, raeoa a apăra,

70 Să sdrobescă, să ucidă pe cei ce o-aru supăra.
Vai mie, săraca ţeră, ce are a suferi,
Apărătorele arme, o voră face a peri.
Lasă să veţjl mai la urmă ce şerpe o va muşca.
Ce focă are să o. arţjă, în ce chipă se va usca.

5 Cea din Şerbăuesd urdie, în Tecuci aă tăbărîtă,
Ah! apărătorii ţării, cum s'au purtată de urîtă;
Cruţji, fără milostivire, ca nisce lei înfocaţi ,* *72
Moldovei vrăjmaşi de morte, şi duşmani neîmpăcaţi;
Căci cu totă străşniciea, poroncile ce era, *

80 Nu vra să scie nimica, mică şi mare supăra;
Cum îlă vedă, întrebare; Urum de este, era,
Ori ce ară fi ^isu săracul, pre cu greă se îndrepta.

(Aici este uă syllabă mai mulţii. N. E.
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Năpăşti, că ’lii scia pre bine, că ’n Ţarigradu l’au văţlutu, 
De se încurca cu vorba, jertfă îlă vedăi că^utu.

5 De o parte-ucisu pe unul, din colo altul privei,
Frica morţii, zugrăvită, în faţia loru o vedeî.
Săracii cbreştini de spaimă ce se facă nu scia.
Vreme nu mal remăsăse a se pute ’mprăstia 
Apărătdrele arme, fără milă desbrăca,

90 Ori care vedd cu ochii, nu cruţa, nu se ’ncurca. •
Aga loan Grecianul şi Caminarlul Cerkezu,
Dintre Moldoveni pe alţii cu-atâta curajă nu creolă;
Din boerenaşl adună, neguşlătoraşl câţl-va.
Intră ’ndată în urdie şi începă a se ruga;

5 Facă strigare, că raeoa aşa de voră asupri,
S’a înpreştiă cu totul, n’oru pută a mal opri;
Ţăra remâindu pustie, cine pote a’l sluji,
Loru aice se cuvine mai mulţii a se îngriji.
Mergu, află pe Kihala-bei, aretă, se jăluescti,

1700 Dă poroncl cu străşnicie, relele mai contenescu,
Nu de totu, căci laniceril de poroncă nu prd lua,
Acea mare străşnicie pre puţină îi înfrâna.'5'' *73
Ucidere, zugrumare, era glume, era jocă,
Privâ zugrumândă pe unul, altul ţjice : «zarară lok.»

5 Se îngijasce Grecenul a nu’l jăgni din taină,
Pâine, carne şi grăunţe, a se da la toţi deplină;
Şi Cerkeză fiindă ispravnică, ostenâlă nu cruţa,
Vrendă a nu se da pricină mai multă a se aţîţa.
Dar cu totă sirguinţa, vrendă a stinge a loră focă,

10 Cbreştini doue-ţjecl mal bine jertfă aă remasu pe locă.
Din Tecuciă purcede oştea, ei nu se lăsa de ea.
Pe acele din drumă sate voindă a le mengâla,
Meliz-oglu, din agale, a Ibrailei Erliă,
Oraă silnică şi jacaşă forte, celă mal crudă şi mal deliă,

6 De urdie se desparte, spre Bacăă aă apucată,
Ce prădări şi ce ucideri, şi acesta n’aă lucrată!
Herghelii, cireţji şi turme, după densul trimetă.
Argintării, lăţii cu straie, căci, ori-ce voia, pută.
Ah! nenorocirea ţerei, prada care aă cercată,

20 Subt Erliii Ibrailei, tote din ei s’aă iscată.
Eniceriloră ei dăscăli, povaţă îndemnători,
InvitătorI la totă răul, şi ’mpreună lucrători.
Enicerii nici o dată, să pătrundă nu pută.
Locuri unde pământenii cu mare greă resbătă.

5 Neguţitoră cu ţera, skiturl, monastiri scia,
Pălănci unde în bejănii totă ţăra năzulă.
Pentru ei, destul atâta, de urdie se vedemă.
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Să vedemu în ce necazuri, urmeză se mai cădem u.:;< *74
La Bărladu viindă urdiea, mulţi din ei s’aii rezleţitti,

30 Ati luatu drumul prin sate, săracele! ce-au păţitu.
Câţi săraci s’aă făcută jertfă, şi nevinovaţi periţi,
Câte case în prădare şi câţi omeni osîndiţi.
Oblicesce Kihaia-bei de mânie s’au aprinsă,
Dintr’ai săi pornesce ’ndată, ca să mergă înadinsă 

5 Pe toţi rezleţii să prinţjă, pe toţi s’aducă’ legaţi;
Ori câţi aducă la dănsul nU mai eraă judecaţi,
Unii naşă, alţii ureche, altul de bătăi sdrobită.
Căci a mijloci ertare, nu era de vorovită.
Se turbeză lanicerii, între ei se răsvrătescă,

40 Să calce pe Kihaia-bei, cu toţii se sfătuescă.
Aflândă, fără de zăbavă, îndată ’i-aă potolită,
După ce în ei cu tunuri ca să deie-aă năvălită.
De-acolo ceva mai smerinl, cela-l-altă drumă aă urmată. 
Dar totă împlinăă năravul, avendă locă îndemânată.

5 Iunie în doui-spre-^ece, se apropie de laşî;
Şi luândă bună sciinţă prin înadinşi triimeşi,
C’aă fugită toţi Eteriştii şi nici unul n’aă remasă.
Apoi la Valea Adîncă totă urdiea aă trasă.
La trei-spre-ţjece a lunei, aă trecută din Iaşi mai susă,

50 La Copoă alegăndă locul, totă urdiea aă pusă; 
încă n’aă tăbărîtă bine, şi îndată aă pornită.
Să vă^ă unde-a fi locul, cu duşmanul de ’ntîlnită:
In laşi grdză, supărare, frică cât nu s’aă mai dată,’1' *75 
Dumneţjeă să dă putere chrestiniloră de răbdată.

5 Jidovii se răsvrătise, şi toţi răii rădicaţi.
PârândB că’să volintiri vr’unil, îl tăiafi nejudecaţi.
Pe uliţă stîrvurl multe căci ducendă îi tereia.
Şi unde cădă vre unul, acolo îlă şi tăia.
Straja ce triimisese, la Stîncă s’aă întîlnită,

60 Cu ună trupa ală Eteriei, stândă spre pîndă tăinuita.
S’aă lovita între el tare, Eteriştii s'aă stricată.
Turcii aă luată isbîndă, greutate n’aă cercată.
Eteriştii acei falnici, vrednici şi nebiruiţi,
Pe sub gardurile viei, tremurândă staă tăinuiţi. ■

5 Unii din ei ceră scăpare în curţile bolerescl.
Căci zidirea fiindă tare, socote de pe fereşti 
C’oră întâmpina pornirea, oră pută a s’apara,
Decă nu mai multă vreme, măcar până va ’nsera.
Turcii c’o luţălă orbă, după denşil năvălescă,

70 C’aă scăpată vr’ unii dintr’înşii, nu credă cum că se fălescă.
Si în odăi şi prin beciuri, stîrvurl câte socotesc!.
Jertfa cei d’intâi mânie, ş’ a vitejiei turcesc!;
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A trece pe lîngă, curte, de putere nu put^i,
Căcî n’av4 cine să’î scotă, s^ii a se îngriji de eî.

5 Straja cea turcesca noptea, tetă aii stătută pe locu,
In cât la câte-va case, îndesară au dată focă.
Se îngrijescă Eteriştil, începă a se sfătui,
Ce urmare să apuce voindă a se mentui.
Căci cât pentru biruinţă lucru era vederată,

80 Nu rămână înduoălă vrendă a judeca curată.* *76
Spre mal bună apărai’e, Jijiea trecă înapoi.
Căci se temă să nu caţlă în mal greznice nevoi.
Podul Jijiel îlă strică, vrăndă a fi încredinţaţi,
Că duşmanii nu voră trece, şi voră fi nesupăraţi.

5 Cu acăstă ’ncredinţare nu Se îngrijescă mal multă.
Lasă locul fără pază, şi vină cu toţii la Prută.
Afiă Turcii cum că podul Jijiel este stricată.
Se ’ndeletnicescă cu rîvnă, se apucă de lucrată;
îlă gătescă într’acă nopte, şi pună straje de’lă păzescă,

90 Focuri a fi pe totă malul, daă poroncl, se îngrijescă.
Vineri în patru-spre-(;lece, sus la Stîncă se ivescă.
Pedestre şi călărime, şi stau cât-va de privescă, 
laă săma, chipzuescu locul, între el se sfătuescă,
Şi cu bărbăţie mare spre Jijiea se pornescă.

5 Se pogoră toţi în vale, cu straja loră se’ntîlnescă.
Peste Jijiea a trece, nimica nu se sfiescă.
Se pornescă şi Eteriştil, mergă spre aT întâmpina,
A duşmanului mulţime nimica nu’l infrena.
Nu prăpădescă bărbăţiea, în cât potă să ’mprotivescă,

1800 Ună trupă bună de călărime, se pornesce şi lovescă; 
Poghâzu) a loră lovire, multă n’aă putută prelungi,
Căci înăduşindu’i turcii, se ’ntorcă, începă a fugi.
La tabie vină cu toţii, acolo se întărescă, 
în tîrguşoră, şi în untru, în cât potă se grămădescă.

5 Năvălescă după eî turcii, cu luţâlă în cât vrei,* *77
Dar Balaşă şi Condoguni, fâce proşcă între el;
Athanase Tufecciul, tabiea povăţule,
Elă era poroncitoriul şi cum vre oronduie.
Aceste trei căpetenii aă rămasă cei mai aleşi,

10 Căci Vasile şi cu Spirul, eraă la Şiretă trimeşi.
Delenul şi Penfiedeca, ca nisce lei înfocaţi,
Priiveă din carantină cum se bate cei-l-alţi,
Că’l ruşine, dar odihnă, (;lică cine ce-a voi,
Voră află ună chipă la urmă a se pută învoi.

5 N’oiă tăinui bărbăţiea a celoră ce amă văţjută,
Căci amă privită îndrăznela cât nu era de creţlută.
Scoţendă mişeii aceia ce eraă luaţi din Iaşi,
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Cei-l-alţî, unul şi unulj ’î-amii văţ^utii ostaşî aleşi.
Sprijinesct rfisboîu cinci caşuri, şi nici de cum nu se da,

20 Cine socotd c’atâta, Grecii verii putd răbda.
Ori de care parte turcii le da războifl, îi Iove,
Cu o indrăznelă orbă veddi că se’mprotivd;
Cândii lua pe turci de genă, cândtl goniţi se înturna, 
ta în cumpănă răsboiul, nicăirl nu atârna.

5 Din tabie duoe tunuri, slobofjia neîncetată,
Dar fără folosu, de clacă, unde-apuca necătatu.
Cât av4, da cu cartece, dar decă s’aă mentuitu.
Dau de scire Eteriel cu unu cMpu prd tăinuită,
Din Scjlenl să le trămită, pre sub cumpătă, într’ascunsă,

30 C’a mal sprijini răsboiul, ei în stare mai multă nu’să.
In locă de cartece, cule ,şi pirone le-aă trimesă,
Veţli hală, şi privesce vreme, în ce stare mai alesă,* *78 
Cu acestă feliă de gătire, ce ispravă mai aştepţi,
Ce încape bărbăţiea, acelor mai îndrăzneţi.

5 Case, dugheniţe, hanuri, magazale ce era,
In tîrgul de ăsta parte, pe Eteristi apăra
Cândă vedă vre o nevoie, cândă din dosă îi grămadă.
Acolo era scăpare, acolo se îngrădă.
Turcii văţjăndă apărarea, nu perdu vreme, nu perdă căsă,

40 In multe locuri dândă focul, totă tîrguşiorul ăă arsă. 
Intr’acelă focă, o mulţime de mărfuri s’aă prăpădită.
Căci săracii bejănaril, n’aă socotită, n’aă gândită,
O aşa nenorocire nici cum le-au trecută prin.gondă.
Căci ascepta să se ’ntorcă, înapoi cât de curândă.

5 De ablă-aă putută cu trupul ca să trăcă peste Prutu,
Cu frică şi groză mare, şi cu necază forte multă.
Vă^endă a se ’nalţa para, vă(jăndu marfa loră în focă. 
Săracii de ceea parte, nu pută să’şi afle locu.j 
Ca nisce turbaţi pe maluri, vai mie, toţi alerga,

50 Pe cine vedă cu ochii, să le-ajute se ruga.
Cine să’ntorcă să’i vă^ă, cine îi mai asculta.
Căci atunce ori şi care de capul seă căuta.
După arderea acăsta, turcii s’aă trasă înapoi,
Vrendă ca să aducă tunuri. Greciloră amar de voi!

5 Din deală ună bulucă s’arătă de mulţi turci alcătuită.
Nu pută nime prepune, flindă chipul tăinuită;
Trecendă Jijiea îndată, cu cei-l-alţl se unescă,
Vină întinsă ca să lovăscă, tabiea cam ocolescă.* *79
Prutul ieaă mai de la valej Pravăţul avendă în susă,

60 Se n’arăte că suntă tunuri, nici macar a da prepusă.
Dar şi cândă voră da din tunuri, nici cum a nu supăra, 
Vrăndă pe toţi de ceea parte, cu totul a’i apăra.



Ca să nu nască pricină, să nu de vr’unu răă prepusă,
Că unii plană de vrăjmăşie se păzesce într’ascunsu.

5 Grecii toţi îşi facău sămă, din focuri nu contenă,
Sloboţlău, ş’apol îndată Iar la urma lorfi venă.
Ca d’intăiu, nu le da mâna, mal multă a se depărta,
Da năvală pre puţină, şi totă peste Prută căta.- 
Grecii, cel din ceea parte, sta zăluzi şi ameţiţi,

70 Ingrijaţl, cuprinşi de spaimă, pîlcurl-pîlcurl împărţiţi.
Făcă rugi, înălţă glasuri, lui Dumneţjeă se ruga,
Pe biruitori să’I văţ|lă, din locă în locă alerga.
Turcii vină ună bulucă mare, locul dăc’aă potrivită, 
Desfăcendu-se îndată, tunurile s’aă ivită.

5 Celă d’intăiu tună le dă spaimă, groză şi frică la toţi.
Căci în tabie îndată căzură câţi-va Greci morţi.
La ală doilea cu toţii cumpătul aă prăpădită,
Ameţiţi cată scăpare, ctci cumplită ’i-aă grămădită.
Din nenorocire Prutul vină groznică spumegândă,

80 Se împrotivă cu totul, scăpării ce-avă în gondQ.
La ală şăptele tună. Grecii, n’aă putută mal multă răbda, 
Incepă se ochiască Prutul, înnotă pe unde voră da.
Intru desnădăjduire toţi la portă năvălescă,
Se înalţă păr’ la ceruri, jalnicul ţipetă grecescă.* *80

5 Capra podului se ’ncarcă, căci acolo năvălă,
Atâta era nădejde, care îl mal mângălă.
Unul împingând pe altul, în Prută începă a cădă,
Cum scăpăta de pe capră, apoi nu se mai vedă.
Chiăma podul se le vie, îlă gătise de pornită,

90 Dar ună tună îndreptată bine, aă făcută d’aă contenită.
La odgonă năvălescă Grecii, începă a se căţăra.
Căci armele lepădase, cu care se apăra.
Se apucă o mulţime, în mâni mergâă aninaţi,
De frica loră, sporâ tare, peste Prută la cei-l-alţi.

5 Unii s! aruncaă în apă, precum eraă îmbrăcaţi.
Forte puţini dintre dânşii, se vedâ că’să desbrăcaţi.
Arunca arme şi straie lepăda orî-ce avâ.
Căci a mântui vieţa, la atâta priivâ.
Turcii vâţjându-le starea şi halul acelă cumplită,

1900 C’o pornire înfocată peste ei aă năvălită.
începă vrăjmaşă a ucide, amarnică a’I împuşca,
Tale odgonul îndată, vrândă pe toţi a’I înneca. 
înnegri Prutul îndată de căclule şi de morţi.
Ce cumplită grozăvie şi ce gomotă între toţi.

5 Ţipetul, a loră strigare, pâr’ la ceră s’aă rădicată.
Să cunoscă forte bine cum că ’I gonă ună păcată. 
în tabie intră Turcii ca nisce lei înfocaţi.
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Trupii peste trupu cădeu Grecii, înjunghiaţi şi împuşcaţi.
Iu capra podului unii necontenită împuşca,

10 Gomotul, ţipetă, strigarea, per6 la Ceru să urca.* *81 
Cum sară broştele în apă într’acestă chipă sără toţi.
Unii răniţi, alţii teferi, dar cei mai mulţi eraă morţi. 
Se’mpingă cela pe cela, nu scia ce mai fâcă,
Pră rară vedăi câte unul, peste Prută cum că trecă.

SfirşUul Ser- 
dăreaei Câija, a 
noră-aeî şi a ne- 
p6teî eî. — M6r- 
tea luî Ătbanaae 
Tufecclul.

5 Aici Sărdăresa Cârjei aă dată cumplitul sfîrşită.
Cu nora-sa şi nepăta, la ună locă s’aă sevîrşită,
Prutulu’I s’aă făcută jertfă, întru elă s’aă prăpădită,
Tote aă căzută din capră, dupe ce le-aă grămădită. 
Tufecciul Athanase, câinele nelegiuită,

20 Omă ieşită din omenire, cu alţi Eterişti unită,
Le-aă călcată la o moşie, prădândă totă, le-aă şi robitu. 
Pizma ce avăă pe Cârja a’şi resplăti aă grăbită.
Lacrimile şi strigarea, ţipetele ce fâc’ă,
Cândă le-aă rădicată din casă, şi legate le ducă,

5 N’aă înduplecată nimica pe acelă neldgiuită,
Din diavolăsca pizmă nimică nu’lă-aă clătită.
De la Leova Moscalii, dame câte le-aă văţjută,
Cum şi boieri şi cucone, vai mie, greă de creţlută.
Uniţi toţi ’l-aă rugată forte vreudă a le rescumpăra,

30 Şăpte-mil de lei, privesce, ca cum ară fi o para;
Trece de la carantină, se duce pe Prută în susă;
Şi cu dînsul d’impreună peră la Sculeni le-aă dusă;
Spre pază seă spre osîndă, în tabie le-aă închisă.
Penă cândă s’aă stricată Grecii, şi în apă le-aă împinsă,

5 Pesciloră le-aă făcut hrană, şi Prutul le-aă fost mormentă !* *82 
De prohodă n’aă avută parte, nici locă sciută în pămăntă. 
Dumneţ^eule înalte, Cerescule împărată,
Dreptatea ta este mare, amă vă(jut’o vederată.
Că totă pe-a Prutulil ţărmuri şi stîrvul lui aă rămasă!

40 Sufletul lui celă multă scârnavă Ghienei va fi părtaşă,
N’aă întânjiată osînda, răsplătirea fu pe locă.
Cu toţi ai săi d’impreună, căiju la celă d’întăiă focă.
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Cea din Sculeni biruinţă bine nu s’aă isprăvită.
Şi din sus ună trupă de oste, de iznovă s’aă ivită;

5 La cea de întăiă vedere, văţjendă caifetă turcescă,
N’aă putută nici cum prepune cum că este duşmănescu; 
Se ducă o samă se văţlă, alţii desbrăcaă pe morţi.
Şi vine răspunsă îndată cum că suntă ArnăuţI toţi,
Celă vestită Sărdară Vasile, pentru care-amă arătată,

50 Că de Eteria totă cu ai săi s’aă depărtată,
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Şi cu Căpitanul Spirul pe Siretu era în susu,
Vrendu ca s6 păzescă locul de ori şi care prepusu;
Luându deplină sciinţă, prin înadinsu triimeşi 
Cum că cea turcescă oste, intrase totă în Iaşi,

5 îndată au luatu drumul ca să iesă dreptu la Prutu,
Căci nădejdea era totă a se’nlesni la trecută.
Spirul, acelă falnică Spirul, ce-au prădata ţera de susu,
Nu se’ncurcă, trece Prutul, vrendu să lăsă din prepusu.
Căci elu căuta scăpare şi’n prăţjile ce-au făcută,* *83 

60 A se mai bate cu turcii nici prin gondă nu ’i-au trecută; 
Vasile cu a sa oste, vr’o cincirsute şi mai mulţi.
Cari aă avută cu sine cei mai aleşi Arnăuţi,
Apucă Prutul la vale, vine la SculenI întinsă,
Potă să’ncredinţeză aicea că păcatul l’aă împinsă;

5 Vine ca la ţlece cesuri, află Grecii biruiţi,
Iarmarocul spartă cu totul, rămână cu toţii uimiţi;
Cu ei âvăă duoă tunuri, lucru nefolositoră, 
într’o aşa întâmplare era pre slabă ajutoră.
Turciî*aprinşî de mânie, falnici şi forte sumeţi,

70 Pentru a loră biruinţă, şi mai pre-sus îndrăsneţi, 
încă nu ’i-aă zărită bine, şi îndată năvălescă.
Mai în sus de trecătore la ună locă îi grămădescă.
Ună rădă ce era în prejmă, forte multă ’i-au folosită,
Căci văţjendo aşa năvală, pre mulţi din ei aă dosită;

5 Fugă, dândă cela peste cela, peră în dreptă la Brănesci, 
Ş’acolo, în vadă şi’n luntre, trecă ostile Elinesci;
Ii primescă Cazacii bine, dar de arme ’i-aă prădată.
Intru o aşa ’ntemplare, de bună voie le-aă dată.
Jalobe aă fostă în urmă, pricini multe aă născută,

80 Dar isprava pre puţină, întru cât amă cunoscută;
Pre câţi în cotă grămădise ş’a scăpa n’aă apucată,
N’aă avută încotro face, şi’n resboiă s’aă încurcată;
Norocul loru carantina, căci fiindă din dosul loră.
Ca se’i lovlască din tunuri, turcii nici decum nu voră.*

5 Se ’ngrijescă, de ceea parte vre unul a nu jigni,
Fiindă straşnici poronci date, pe greci numai a goni,
Căci pe deală era mulţime de norodă ce priive,
Ş’ună batalionă de oste ce in frontă la mală ave;
Cu totă paza făcută, grecii totă s’aă jăluită 

90 Cum că p’unu Macri Necola. tocma prin fracă l’aă lovită;
O ghlule din mână ’n mână, purtând’o o arăta,
C’o nepovestită spaimă, toţi grecii o căuta.
S’o lăsămă se o privescă, noi se ne’ntorcemă la cotă 
Ca să vedemă Arnăuţii întru resboie ce potă.

5 începu resbolul cu turcii, între ei se înpuşca,

*84
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Pre rară vedel câte unul de pe cal"i cum că pica;
Dau şi el în turci năvală, dar nu departe de cotu,
Ş’apol îl veddi îndată, fugendă înapoi cât potu.
Ochii lorii mal totu-d’auna peste Prută îl ţintuia,

2000 C’acolo era scăpare, acolo nădăjduia;
Da din tunuri câte-o dată, dar de clacă, în zadar,
Căci nu s’aii văţjutii nici unul a fi betejitu macar;
Când le dail turcii năvalăj şi nu mal îngăduia,
Ca puii de potărnichle vede! că se’mprăscia;

5 Unii da înnotii cu caii, alţii în malii remâne 
Lepăda ce-avd pe densul, şi ’n resboiu nu rem. nd;
Şi din tacâmul acesta îndestul s’au înnecatu.
Căci săre în Prutii ori care vrendii a se vede scăpatu.
Voiu lăuda bărbăţiea a celorQ ce au stătută* *55

10 Că din cotii să scotă turcii, nici de cum nu au pututii;
Au totii îngălmatii resbolul penă când aii înserată,
Şi c’o bărbăţie mare, cât se dă s’au apărată;
Norocirea loră că turcii, cu tunul nu pute da.
Căci n’aru fi putută să ţie, nici mai multă a mal răbda.

5 După ce-au purcesă spre sără, turcii aă mal contenită.
Căci acum era şi vreme a gondi de odihnită;
Atunci aă afiată prilejul Arnăuţil a scăpa.
Căci chipă nu mai remăsese a se mal pute lupta;
Unii c’o luntre stricată, alţii cum pută în notă,

20 Lepădândă desagi şi straie, fugă peste nopte cum potă. 
Acăsta le-aă fostă scăparea, acăsta ’l-aă apărată,
Că’n cursa care intrase, altă chipă u’avă de scăpată,
A doua (ji diminăţa, ’l-amă văzută multă oviliţi.
Unii goli, alţii în ţolurl, alţii în cergi învăliţl;

5 Diminăţa cam răcore, nu pută se’şl afle locă, 
m Căci noptea o petrecuse fără schinteie de focă;

Trage cerga de pe-o parte, de alta se desvălă.
Nu era mai multă acela ce ’nainte se fălă;
Suduia pe Pendedeca şi pe Cnăzul blăstema,

30 Care de care mal scârnavă, cât se dă, îi defalma:
«Ne-aă adimenită cu vorba, — <jicăă unii dintre el, — 
Starea ne-amă stricat’o totă, lăsândă case şi fimei;
Ne-aă adusă de la Odesa, ijicândă că are în Iaşi,
Ca la 30 de mii oste, omeni vrednici şi aleşi.

5 Le-amă văţjută acum şi oştea, plăcintarl şi Arnăuţl,* *66 
Şi din temniţă tîlharii, de trel-sute nu mal mulţi.
Ne-aă adusă aice ’n cursă şi ne-aă prăpădită pe toţi, 
Vedeţi-’l cum staă, săracii, câmpul este plină de morţi;
Ei s'aă trasă in carantină, mănâncă, benchetulescă,

40 Şi ne privescă cu ochi'ana, în ce chipă ne căsăpescă.



384

Ah ! resplătiie cerescă, fă ceea ce sciî că’î dreptu,
C’aceştî morţi ce stau aice, la judecată’! aşteptă.
Turcii pr6 de dimineţă, începu iar a se ivi,
Dar nu au aflatu pe nime a li se împrotivi;

5 Dau cu toţi la malu năvală, lucruri grecesc! de cătată 
Cele ce ’n vremea nevoii, în fugă au aruncată.'
Află arme, află strae, desagi şi cai nămoliţi, 
îi privei totu pîlcuri-pîlcuri, în nămoluri tăvăliţi,
Pentru lucru de nimica, pentru o cure s4ă freă,

50 Ii vedei intrându în apă, şi în malu pâră în breă;
Cu-acestu chipă vr’o duoă ţlile căutândă se zăbovă,
Dar Grecii scârşnindă cu dinţii, cu amar îi priivă.
Nu scia ce să mai facă, peste fire ruşinaţi,
De necazu şi de durere îţi păre că suntă turbaţi;

5 Cei din casa Eteriei, călughări câţi mai era,
Locu nu pută ca să’şi afle, nu se pute stempăra,
Fugă să nu se ’ntîlnăscă cu toţi aceşti disperaţi.
Căci u’ave obrazu să’i vă^lă sciindu’i pră tulburaţi.
Să temă căci scia bine câte aă de auţlitu,

60 Vai mie! câte văzuse în destulă i-aă îngrozită.
Celă puchiosă Tresfetitenul şi Luca celă din Floresci,* *87 
Diavoli, iară nu călughări, de’i vei numi nemeresci.
N’aşi pomeni de Vlădica ca să nu păcătuescă,
Dar aretă’mi ce poţă face cândă faptele îlă vădescă?

5 Panul şi- Dioghenidi, Foţi, Nicola, Macri,
Bezi cei duoi din Bucovina, amănduoi fraţi Petrini,
Toţi umblâudă din casă în casă, câtă aă şe(jută în Sculeni, 
Văpae vărsa din gură ocărîndă pe Moldoveni,
Cu multă scârnave văpsele, zugrăvindă, îi defăima,

70 Că n’aă vrută să se unescă din sufletă îi blăstema; 
piceă cum că Moldovenii nu’să chrestini, n’aă Dumneţjeă,
Căci nu trebuia să’l lase într’ună drumă aşa de greă;
De s’ară fi unită cu dânşii, nu s’ară fi zurbuluită,
Ţarigradul şi Elada, de multă s’ară fi mântuită.

5 Duşmanii chrestinătăţii prin înadinsă triimeşi,
Aă răsbătută Ia sarhaturi, ş’aă adusă pe turci în Iaşi,
Căci sub jugul tirăniei, toţi fiindă obicinuiţi.
Fugă de a loră fericire a se vedă mântuiţi;
Vpră să sufere robiea, sub cumplitul jugă turcescă,

80 Lăsaţi’i dăcă Ie place halul celă dobitocescă;
De le voră cădă în mână, ţăranir boieri de Divană,
Să pue într’o frigare pe ună turcă ş’ună moldovănă;
De voră trece în Moldova, ori în ce parte de locă,
Fără jignire de cugetă, să dă sabie şi focă,

5 Oraşe, Tîrguri şi sate, a Ie pustii de totu,
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Ca cei ce-oru scăpa se (^ică că’i alu duoilea potopii. 
Cerescule împărate, uită'-te din Ceru şi :,''88
Tu eşti cumpăna dreptăţii, tu poţi sS le îndreptezi;
Privesce totă năpastea unui nemă înviforatu,

90 Care, împilată de duşmani, se află pre supărată;
Nu lăsa să bântuăscă nisce răi asupritori.
Ce n’avă cuvântă să’i tragă împreună lucrători;
Arma nostră fiindă plugul, de la noi ce ascepta.
Cum credă din dătorie a ne pută strămută?

5 Şi ce-amă văzută de la dânşii, ce pildă bună ne-aă dată ? 
Pentru c’amă privită chrestinii pe chrestini cum aă prădată ? 
Seă batjocura şi răul în ţeră ce aă lucrată?
Şi osînda ce cu dânşii aă adusă cândă aă intrată ?
Tună peste ei Domne, mândriea loră s’o sdrobesci,

2100 Apărătorul dreptăţii să cunoşcă că tu eşti;
Duşmănăsca loră voinţă, nu’i lăsa a împlini,
ŞTină norodă asuprită forte, să’lă vă^i a se poticni.
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In Sculeni se lăsămă Grecii, noi la Iaşi să ne ’nturnămă, 
Pravăţă avându istorica în care acum lucrămă;

5 Oştea cea împărâtăscă, veselă c’aă biruită.
Si pe duşmanii din ţâră gonindu’i s’aă mântuită,
Pe margine puindă straje, în urdiea loră s’aă trasă, 
Căutândă cu mare sete de Grecii ce-aă mai rămasă. 
Jidovii, ori şi pe care de grecă îlă va fi vădită,

10 Fără multă cercetare, pe locă era prăpădită.
Pe uliţe vedei stîrvuri, căci ducândă îi târâia,*
Obosindă de totă vre unii, unde cădeă îi tăia.
S’aă primejduită mulţime, din pământeni şi străini,

, Pe cari neîngropându’i, era mâncare la câini.
5 Pe câţi duceă în urdie, boierii îi mântuia.

Căci dândă ori ce chiezăşie, cercetându’i nu’i tăia;
Apoi făcândă mijlocire, boierii câţi eraă toţi,
Aă contenită a se face, ca mai înainte morţi;
Se făce, dar la vre unul ce era forte vădită,

20 Unde nu rămână chipuri a pute fi isbăvită;
Chihaia-bei zabetă straşnică, cu dânsul nu se juca, 
Poronca o dată dată, nu ’ndrăzne a o călca;
O urmare câtă de mică din protivă de urma,
Fără multă cercetare, îndată îlă zugruma.

5 C’o măciucă ciobănăscă, ce lîngă dânsul ţine.
Unuia de’i da cinci-şese tăfără nu mai rămâne;
Se înfricoşase oştea, de dânsul toţi tremura,
Salîh-paşa, în urdie, nu se scia de era.
Grecenul, Cerchez, Brăescul. Latif, Sotiri şi alţi,

25
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30 lorgu Stavru şi cu Pascu, jtoţl câţi eraii adunaţi,
EI se ’ngrijd în urdie tote a îndemâna,
Dar cu mare greutate le putd întempina. 
bârne, dar mal vertosu pâne, greutate cât goudesci.
In nisce aşa prilejui-!, cu ce chipu şS le ’nlesnesci;

5 Cu tot’ a ioru sîrguinţă, trudă, necazu ce aii trasă,
Pe nu era Chibala-bel, nu sciii câţi ară fi rămasă,* 
Zabetlîcul lui celă straşnică, acesta îl înlesnă.
Căci în locu de pâne, oştea, mal multă cu malaiu brăne, 
Mâncau cbitanu Eniceril, nu (jicăă macar cuvântă,

40 Pupă ce s’aă dusă de-alce, în urmă aă luată ventă. 
Salih-paşa, Chihala-bel, spre a se îndemâna,
Pe unde erau boierii, voră pe toţi a’I aduna;
Voră s’aducă la locă ţăra, fiindă bejănăriţl mulţi.
Unii în locuri străine, Iar alţii ascunşi prin munţi;

5 Boleriloră de aice, la cel de peste hotară,
Poroncescă la toţi. să scrie, să nu şeţ^ă în zadaru.
La urma loră să se ’ntorcă, ţăra a o sprijini;
Par întru aşa prilejuri, cine pote îndrăzni ?
Se tulbură Chihaia-bei văţjendu că uu s’au ivită 

50 Pin boieri macar vreunul după cum s’au vorovită;
Cblamă pe Aga Grecănul, şi, cu ună glasă multă restită, 
pice «unde ’ţi suntu boierii, de bocciă m’aă socotită? 
Casele loră şi oraşul, eu voiescă ca să’lă păzescă,
Pe ce nu voră a se ’ntorce, ce pricini îl îngrozescă ?

5 Grecii ce au fostă în ţără, ’l-amu stricată, ’l-amu prăpădită. 
Pentru ostenăla totă, spune’ml eu ce-amu dobîndită? 
Unde’i'a loră mulţămire? balal macar n’amu vă^Jută,
Ună gbiaurlîcă ca acesta, nici o dată n’amu creţ^ută.
Pe nebăgare de semă, însuşi el se voră căi,

60 Eu ’ml-amu făcută datoriea, n’oră pută a’ml bănui.»
Se silesce multă Grecănul, vroindă a încredinţa,*
CicI rîvnă Iul era mare, pe toţi a pută cruţa, 
pice cumă că : «vină boierii, îndoială nu’l nici cum, 
dum că’I curăţită ţăra, n’aă sciinţă pâr’ acum;

5 Işl voră face datoriea, pentru că’su cunoscători.
Precum cu încredinţare ’ţl-amă mal spusă de-atâtea ori.» 
Pouă ţjile dup’aceste urdiea aă mai ţinută,
O vărsare de ploi mare supărându’I forte multă;
Aă dată voie ostel toţă în conace a întră,

70 Hotărîndă case, dugbene^ mai multă a nu apăra; 
Paşa-Kapisi, facă curte, Cbibaîa-bel aă întrată,
Fiindă odăi şi locă mare, spre aeră îndestulată; 
Salib-Paşa şi agale, care unde aă voită,
Aă întrată fiesce-care fără a fi rânduită;

*90
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5 Căci era după plăcere, ori care unde vroia,
Case fiindu -mari şi bune, pre lesne să învola;
Se ăşăţlă toţi prin casă, ori şi care după plăcu,
Avăndă toţi de fală mare că aii minunaţii conacu.
Boierii aceşti de-aice, prive cu mare amaru 

80 Că nu s’aretă vre unul din cel de peste hotară.
Căci fiindu mal mulţi la numării, putău mal mulţii a lupta, 
Ţera pe ’ncetul s’o-adune, ş’a o pută îndrepta.
Să sfătulescii între dănşii a cere unii Caimacamii,
Ca să înblâni^ăscă ţăra şi să’lii albă de călcanu,

5 S’alerge, să înlesnescă la nevoi ce voru ave.
Căci necazul lorii celu mare, spre acesta priivă;
La SerascheriQ arătare, să se facă rondulescu,* *92
Căci de-acolo ajutorlul cu toţii nădăjduescu.
Cine-aii pututti sci, val mie! c’acesti înadinsu trămişi,

90 Au să aducă osîndă, şi în ţeră şi în Iaşi,
Şi o stingere de istovu a unui norodu întregii!
Amarii mie, triimişil, nu sciii însuşi spre ce mergii. 
Alexandru-Vodă-Suţul, Domnul Ţereî RomânescI,
De bolă său^'de otravă, săverşitii în BucurescI,

5 Vestea aşa se lăţise, că aii muritu otrăvită,—
N’amu nici o încredinţare, dar aşa s’au vorovitu.—
Devletul luându sciinţă, îndată au rânduită 
Pe Scarlată-Calimah-Vodă. Lucru îi obicinuită ;
Domnul ronduesce ’ndată Caimacami la BucurescI,

2200 Duoi boieri cel mal aprope, cu poronci împărătesei:
Unul îi Costaki Negre, a lui Calimah cumnată,
Cela-l-altă îi Vogorodi, în Ţarigradă însemnată,
Intrigantă de cei de frunte, bulgariă ijice că’i de neamă, 

m Şi că se trage din Vogor, dar dovadă nici cum n’amă;
5 Sciă atâta că în fire mai amarnică nu s’au dată.

Vicleană, nesăţiosă şi lacomă, făcută numai pe prădată.
Din Ţarigradă Caimacamii, după obiceiă purcegă.
Nu mai cruţă ostenelă, ce şi ^i şi nopte mergă;
Vină în BucurescI şi află totă norodul buimăcită,

10 Supărată, îngrijită forte, şi în spaimă adâncită.
Un Toderu Vladimirescul, omă viclănă, înşelătoriă, 
învrăjbitoriă de norode, de rele iscoditoriu,* *93
Redicase capă în ţără, omeni de oste scria.
Pentru dreptăţile ţării ţlice că se nevoia;

5 Proclamaţii îndestule împrăsciindă în norodă,
Se fâle ca s3 desfacă a Greciloră tirană nodă;
Asupriri şi urmări rele, cu totul a conteni,
A desbrăca mal multă ţăra, nime a nu îndrăzni.
De aă urmată de la sine, săă de alţii d’au fostă pusă,
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20 Laşii a cerceta acesta celti ce va fi tn prepusu.
Toţi tîlharil şi toţi reil din ţdră se resvrăte,
Pentru că Vladimirescul cât să da îl ocrotă;
Fotă într’acestu cursă de vnme, ce din Iaşi au ret; una tu, 
Urmarea Domnului Suţu, trecerea lui IpsilantO,

5 De care luândă sciinţă Devletul, att rânduită 
Totă Scarlată Vodă să fie Domnul acelă legiuită.
Desparte şi elă îndată Caimacamii cel aleşi,
La BucurescI a fi unul, Iară cela-l-altă in Iaşi;
Dar îndată după-a căsta s’aă descoperită de totă,

30 Celă multă învălită în taină ale Greciloră complotă;
Se vădesce Eterica, planul s’aă descoperită.
Din Ţarigradu scapă unii, dar cei mal mulţi aă perită. 
Caimacamii luândă veste, amenduol la ună sarhată,
S’aă trasă voindă să arete credinţă şi sadacată;

5 Unii ţlicu că din poroncă aă Ieşită din BucurescI r
Că în prepusă eraă tote săminţiele grecesc!.
Pe aceşti duol, Seraschierlul, socotindu’I credincioşi,
Şi întru a ţărel slujbă îndestul de practicoşi,* *d4
Aă orânduită pe Negre Caîmacamă la BucurescI;

40 Că aă avută norocă ţera, nu’I cuvântă să te’nduoescl.
De-ave animă grecăscă şi duhul lui răpitoriă,
Avă cugetă, ave milă, de Dumneţleă temătoriă;
A lua ave plăcere, dar nicv cum a desbrăca.
Cu-a norodului suspinuri nu vră a se îmbrăca;

5 Măcar că’I adeverată arătarea ce-amă făcută,
Dar în ţera Românescă, penă’n sfîrşită n’aă plăcută.
Să venimă la Vogoridi: în Moldova rânduită.
Acesta căderea ţerei totă au pricinuită;
Vine ca o mîţă blândă, politicosă şi supusă,

50 Aă luată gazdă la curte, întru o odae susă,
La Chihala-bei, la Paşa, agalele, ce era,
Făcândă cu ei cunoscinţă, cât pute se gudura.
Boierii cel de aice, îlă cunoscă, îlă scia,
La haractirul ce portă, nimică nu se îndoia;

5 C’aă fostă Camăraşă şi Hatmană, şi Pârcălabă la Galaţi,
Din cel aleşi şi elă unul, între Grecii cei-lalţi; 
îndestul numai atâta, că înteiă cândă aă venită, 
în vremea lui Scarlat-Vodă, aă fostă aici surgunită; 
întrigile ce făcuse nu eraă de suferită,

60 Să nu fi venită aice, de demultă era perită.
Din boieri pe câţi aflase, cât se dă îl măgulla.
Căci cursele lui, printr’înşii, a întinde se fălia;
Blândă, politicosă şi smerină, nu cum era cunoscută'^' *55 
La toţi era de mirare omul cum s’aă prifăcută.
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5 începe a căta tr^bă, cât prin mână îi trece,
Dar fără sfatu şi’ntrebare cât de puţină nu făcd; 
Oronduesce ispravnici, boierenaşi, logoleţ,!,
Căci acei mai de ispravă, se aflaă împrăstieţi;
La două săă trei ţinuturi eraă boieri mai aleşi,

70 Cei-l-alţi, pe-o călitură, derdemei şi nevoieşi,
Toţi făcuţi spre desbrăcare, fâr’a gondi la păcată,
Pe celă mai bună dintre dânşii, să’lă spenţ^uri nejudecată, 
Fără milă, fără sufletă, fără cugetă chrestinescă.
In osînda răsplătire!, c’oră cădă, nu mă ’ndoiescă.

5 Vogoridi luândă cârma, pră strîmtorită se afla.
Căci straşnicul Chihaia-bei, nu’lă lăsa nici a sufla;
Elă poroncă, lucra tote, făcă ceea ce voia,
De la densul ceră hrana oştiloră ce trebuia,
Beşlegi, Cârk-Sărdai’u pe-afară, elă singură aă rânduită,

80 Averi grecesci cum să tragă însuşi aă povăţuită. 
Dumneţleule! afară ce grozăvie era.
De cercetări şi de jacuri ţăra se cutremura ;
Herghelii, cireţli şi turme, tote ţlică că’să grecesci,
Cui să mai arăţi durere, la cine să jăluesci ?

5 Pâine la moşii şi lucruri, grîu, păpuşoiă cât era,
Cu cară de ronduială, în Cordonă să strecura,
Tote c’un preţiă de nimică, cum îi vine le vindă.
Boierii orondatorii să făceă că nu vedă.
DvS să’mprotivă vre unul, cuvântă de ţlică macară,* il'96 

90 Urum îlă numă îndată, era vai, era amară;
Cai, şi boi, şi de oi turme, la Brăila se căra.
De silnica loră pornire, ţăra se cutremura.. 
întru adevără o parte pută să fie grecesci.
Dar însutită de acele eraă cele boleresci.

• o Isprăvindă cele de-afară, păcatul căţlu pe Iaşi 
Unde sciau că’i averea tuturoră celoru aleşi; 
în Monastiri şi ghlavghiruri, care unde-aă apucată.
Vai mie! uu scia nime c’a cădă acestă păcată.
Toţi c vi din Iaşi fugisă de silnicele nevoi,

1300 Credăă că’n puţine fjile s’oru întorce înapoi;
Cu dânşii pră puţină lucru în fugă au rădicată.
Sprintene, la purtată lesne, care cum au apucată.
Mai întâia casă, ghevghirurl, cam pe taină s’aă prădată, 
Chihaia-bei se iea singură, cei-l-alţi nu l’au răbdată,

5 Topciii şi Enicerii, mai 4ntâiă s’aă rădicată ; 
laşule, amar de tine, în ispita ce-ai picată !
Bărboiu, cea d’intâiă jertfă, de cât tote s’aă făcută;
Se tulbură Chihaia-bei, urmarea nu ’i-aă plăcută,
Pornesce cavazl îndată, pe topcii a’i înfrâna.
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10 Răul şi a lorii pornire, a pută întâmpina,
OrI-ce voru afla răpite, din mâna loru să le lea,
Căci a să lăţi vr’unii sunetii, cu totul îM spăria..
Eniceriî şi topciil, începu a se răzvrăti 
Asupra lui Chihala-bel, vortl cu toţi a’şl răsplăti.* *97 

5 ţ)icii că nu potii ca să’lii rabde, singuru numai a prăda, 
Singură să se folosăscă şi cei-l-alţl a răbda; 
îlă îngrozescu să rădice zorbalîcu asupra lui,
Cum aft mal făcută o dată între Bărladă şi Vaslui.
Iată prileju, iată vreme, Vogoride a lucra,

20 întru prigoniri şi intrigi, pâră în gătii a întră.
Căci într’aitu cbipu nu se pote a se vedă mântuită.
Până cândă pe Cbibala-bel nu’lă va vedă isgonită; 
Intrigarisesce oştea, pe cel mici şi pe cel mari.
Căci acel ce’i volaă bine, din agale, eraă rari.

5 Pe Salib-Paşa cu ură, îlă pornescă asupra sa,
Prin argimagzariă cu pîră începă toţi a’-lă apăsa;
Arătă că Eniceriî, topciil, nu’să vinovaţi, 
în prădările urmate el nu suntă amestecaţi,
N’aă făcuta nici facă nimică, suntă supuşi, ascultători,

30 Se arătă blâni;!! în ţără şi cătră locuitori ;
Topciil, vrăjmaşi de morte, cu toţii se răzvrătescu.
Tunurile c’oră întorce asupra lui, se fălescă;
Salib-Paşa, cu mânie, vra să se tragă din Iaşi,
ÎI dă de scire îndată prin înadinşi triimeşi;

5 pice c’o aşa urmare, mal multă nu păte răbda.
De va fi vr’o întrebare, ce răspunsă va pute da;
Din Iaşi s’a trage afară, cu al sel s’a depărta,
C’aă perdută răbdarea totă, mal multă a pută lupta;
Dă poronci pentru gătire, şi îndată s’aă gătită,

40 Caii de menzill aduce, şi sta gata de jiornită.* *93
Se tulbură Cbibala-bel, pră tare s’aă îngrijită,
Alărgă ca să’lă oprăscă şi să’lă vă(jă înblânţlitu.
Căci nici de cum nu’i da mâna cu dânsul a se prici.
Că nu contenă Devletul straşnică a le poronci 

5 Să nu supere raăoa, că nici cum nu va lipsi,
Pururea să cerceteze şi cumplită va pedepsi.
Ună oă său pulă de găină, luată cu cbipă răpitoră.
Se va pedepsi de,morte silnicul asupritoră.
Acăsta’i da supărare, îngrijire îl făcă,

50 Că lucrăză Vogoridi jnicl prin gondul lui trecă. 
Nazif-Mustafa-Efendî, bogecblană împărătescă,
Îuzul-Emeni a ostil, din interes ii să unescă,
C’aicI fiindă Cbibala-bel, nu potă a se folosi ,
Cele răpite din ţără, nu era cbipă a ’ndosi,
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5 Interesa particularnîc& a căuta se feră,
Căcî straşnicul Chiiliaîa-bei nici de cum nu suferă. 
Hogeghianul, duhu amarnicu, adâncu şi f6rte isteţu, 
Tehpergiu şi lacomd forte, şi cât se dă îndrăsneţO,
De’î aşa, ce nu potu face, ce nu potu a isprăvi,

60 Avânda patimă şi pizmă, ne mai putându’la privi!
Salih-Paşa, orna 'blânda forte, drepta şi înbunătăţita,
Cum că’i intrigă la mijloca, cât de puţina n’aa simţită.
Ce spuindu’l că raăoa se pradă neincetatţi; 
imiirotivitoria în formă îndată s’aa arătata;

5 Scrie, pîrăsce şi face tdte câte aa putută,* *99
Ori-ce ’i-aa trecuta prin mână, spre ajutoria aa făcuta. 
Arătă că Enicerii sunta supuşi, ascultători.
Pentru liniştea raelii, ei simtă cei mai rîvnitori;
N’aa. sciuta ce să lucreze, şi că elfi îi împăcata,

70 Căci o strună ca acăsta nici de cum ara fi călcata.
Urmarea şi a lora fapte, morte ’i-aa pricinuita.
Căci nu aa voita să lingă aceea ce aa stupită.
Apucase de ^isese, şi î( disvinovăţi.
Silita a fosta ca se tacă, a răbda ş’a înghiţi.

5 După intrigile tăte, pîra ce toţi îi aa data,
Jăfuirele urmate, Devletul nu le-aa răbdata;
Cu ai săi, pe Chihaia-bei, prin fermana aa rădicata,
Şi lusuf-Paşa, cu densul, împreună le-aa picata. 
Mehmet-Paşa Muhafisul Silistrei, s’aa rânduita 

80 Ostii Seraschieriu şă fie de Devletfi pomăzuita.
Mergănda în giosa Chihak-beî, la Berlada s’au deşteptată 
De cele ce pentru densul Vogoride aa lucrata;
Mâuile ’şi mânca de ciudă, şi nici scia ce făcă.
Dar puterea lui că(Jusă, în zădar câte (^ică.

5 De aici osînda ţerii începe, şi sfîrşita nu’i.
Durerea ei cine vede, jacurile cui să spui !
Ca nisce lupi într’o turmă ad căzuta asupra ei.
Care s’o rampă mai tare, să sfădăa ei între ei.
Caimacamul, acum sloboda, iea un chipa poroncitoria,

90 CâţI-va din boieri să vie, era pră sirguitoria,* *100
Interesa, tarafd să’şi facă, ş’a se pută apăra.
De va fi vr’o cercetare, lesne a să scutura; ,
Scrie cărţi, pe mulţi îndemnă, să nu şă^ă în zădarfi.
Să nu sufere necazul, care tragfi peste hotăra; 

o Se vie ca să slujască, dăcâ sunta drepţi patrioţi,
Buiorultiuri a paşăi, triimete pe la toţi.
Postelnicul lorgu Cuză, eia mai întâia ad trecută.
Şi după eia câţi-va alţii, multa zăbavă n’ad făcuta.
Precum Lăscăraki Sturdza, şi Vornicul Beldimand,
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2400 Pomer şi vr’o duoi-treî alţii, din logofeţi de divanu;
Dup6 aceştia ’ndată vornicul Mavrocordatii
Şi alţi câţi-va mal la urmă, dupe pilda ce au daţii,
Vornicul DonicI, Miclescul, şi din BârlădenI câţi-va 
Cei ce-ad avută îndrăzndlă ş’afl cre(lutti că ,vord lupta;

5 Aceştia, şi aceia ce nu s’au mai strămutatu.
Unii neavându prilejuri, alţii că ad căutată 
Averea lord s6 nu’şl strice, şi starea a’şl ocroti 
Alţii să’şi facă norocul, fără a mai socoti.
Rîdemă, auţlindd a (jice, patriei că s’ad jertfită,

10 Interesului mai bine, ţlică, că’i mai potrivită.
Unii una, alţii alta, dar totă îi voiă lăuda.
Căci mS aflu în merare, cum aă mai putută răbda,
Ş’acel ce goniaă norocul, ş’acel desnădăjduiţi.
Mai toţi acum cătaă chipuri, a se vede mântuiţi;* '•'101 

5 Dar eă sâ le lasă aceste la' altă loca de arătată,
Căci din cursul istoriei simţescu că m’amu depărtată ;
La boieri să ne întorcemă, să vedemu ceaă lucraţii. 
Adunându-se atâţia, în slujbă cum aă intrată,
Vogoridi pe ori-care, i-aă priimită pră frumosă,

20 Cu chipă plină de bucurie, blândă şi multă politicosă;
Pe ori care, fiindă singură, îlă ceră într’ajutoră,
Povăţuitoră şi sfetnică, împreună lucrătoră;
Când era în adunare, se arăta supărată.
Adâncită în îngrijire şi forte multă disperatu.

5 Condeiul mai nici o dată din degete îi cădo,
De’i făcăi vr’o întrebare, forte silită respunde;
Sub mantaoa făgiăriei o blândeţe arăta,
Plămădită cu mândiiea întru care înnota. 
îlă măgulăă cel făţiarnici, fără a se i'uşinn,

30 «Slăvirea Sa Caimacamul,» în totă locul răsuna;
Titlul acesta, cu fală se vede că’lă priimă,
Făcă bază, afla plăcere, simţJi că se mulţăme.
Dintre toţi îi plăce Pomer, şi’ndată la elu l’au trasă,
Şi din ispravnică de curte îlă făce vel Cămăraşă,

5 Ca după petecă şi sacul să se potă potrivi,
Că apoi totă furtişagul, nu se pote isprăvi.
Pe lîngă Pomer, şi alţii încă s’aă alăturată,
ÂnimI proste, do nimica şi fără cugetă curată.
Se alcătuescă voinicii, se aşe^ă pe prădată,

40 Amar de tine Moldpvo, în ce ispită ai dată!
Ce lupi aă să te’mpresore, cum aă a te bântui,'* *102 
Cum te-ai scutura de dânşii, ore cum te-ai mântui !
Spre a face legiuite tote câte voră lucra,
Ună Di vană să’nchipulăscă de trebuinţă era;
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5 ÎIQ alcătuescii îndată, din boieri oronduescii,
Căci acum av6 de unde, pe câţi suntu mai prisos esc il.
Pe Vornicul Ion Sturdza, logofStă aii rânduită,
Căci din cei bătrâni nici unul acestă rangă n’aă primită ; 
Ronduescă după acăsta pe Vornicul Beldimană,

50 ţiicăndă cuui că are praxis şi sciinţă în Divană ;
Postelnicul Gheorghe Cnza ală Agiei epistată 
Se oronduesce vornică, n’aă vroită, multă s’aă luptată;
Nu vra să lase agiea, Brăescul au biruită!
Căci din Turci avă prieteni, mergă desnădejduitu;

5 Apoi Vasile Miclescul Spătară din cei învechiţi.
Şi acesta iarăşi Vornică cu cel de mai susă numiţi;
Pe Caminariul Râşcanul iarăşi îlă oronduescă,
A patra Vornică să fie în Divanul pămăntescă;
Vornicul Andronică DonicI, însuşi aă vrută, ş’aă primită,

60 Cea de aprobi Vornicie, luând’o s’aă mulţămită;
Pe bătrânul Racoviţă, Vornică ală obştiei ’lă facă.
Şi pe Banul Ion Tăutul, cu a Politiei împacă;
Lascarachi Sturdza Hatmană ca să fie aă voită.
Prin buiordiă se face, dar la urmă s’aă căită,

5 Că’n starea ce era ţera, nu ave nici unu irată,
De-aceea fără zăbavă aă cerută de l’aă schimbată.* *103
Visternică se ronduesce Vornicul Mavroccrdată,
Nu le-aă fostă după plăcere, căci ei aveă altă plană dată,
Şi pe Latif Caminariul, de la Calimah pripasă,

70 Care nevrendă a se’ntorce, în Moldova aă rămasă,
Spătară se oronduesce, în Divanul pămentescu,
Caramanlîă ţlică, să fie, şi nămul lui armenescă;
La începută multă rîvnă arăta descoperită.
Dar l’au arătată sfîrşitul c'ună sufletu multă pîngărită;

5 Duşmană patriei la tote, şi la evgeniştl la toţi,
* Sită,, din codă de câine, bună ca să faci .nu poţi!

Iată dar alcătuirea a Divanului obştescă.
Cum era din învechime, şi cum se obicinuescă.
Tocmai într’acestă vreme din arhiereii duşi,

80 Au trecută, din ceea parte, şi Episcopul de HuSl;
Rîvna dar şi îngrijirea ca să vie l’aă silită,
Căci ună călugeră nemernică, fugăndă din Huşi s’au fălită 
Prin mijlocirea turcescă, episcopie să iea, 
în nise 3 vremi ca aceste, se pute, nu şuguîa;

5 Mal vîi tosă avendă şi pilda ceea ce aă săvârşită,
Eclesiarhul de Romană, că s’aă hirotonisită 
La Turnova de Episcopă, lipsinducelu adevărată;
Ispravă n’aă putută face, dar pre multă aă supărată 
Tagma cea bisericăscă, şi pe boieri câţi era,
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90 Unii pronomion afii ţăreî vrândii cu toţî a apăra,
Dar s’aă apărată prâ bine, căcî de' voieă sa s’aă trasă,
La Răchitosa egumenă, vrândă şi nevrendă aă rămasă.
Etă dar Divanul ţeriî, bine-răă alcătuită,
Avătidă în elă ună episcopă, în locă de' Mitropolită.* *104 

5 Potă leglui ori ce dare după planul ce aVă',
Precum era interesul, şi scoposul priivă.
Milă îţi era de ţără, s’o vei^l cum o bântuia.
Iscodiri n’ajungă ’n minte, pe câte alcătuia.
Neajunsă de chieltuele, şi lefe pe la ostaşi,

2500 Bănăril, ocl pe la crîşme, dări pe slugi şi pe breslaşl, 
Vânţjărl de moşii cu anul, cu cuvântă că suntă grecesci,
Săă că’să Greci orondatoril, altele monastiresci,
EI le vindăă între dânşii, şi Iar el le cumpăra,
A loră era totă folosul, altul nu vedă para.

5 Straşnice’oronduele de laloviţi şi de ol,
Nefiindă vacile grase, alegă frunte de bol;
Curgăă oile' pe drumuri, tote gata a făta,
Cinci oca nu trăgă una, şi cine maî: căută;
Intra în Iaşi o mulţime, atât din josă şi din susă,

10 Şi peste trel-patru ijile auţlăî cum că ol nu’să.
De iznovă ronduîală, saă hapca a cui era,
Zapcil alergaă prin ţără, în cât se cutremura.
Nisce taingii multă scârnavl, din cel boieresc! ciocoi,
De-a săracei ţără pradă, vedăi cu turme de ol;

5 Oile gata să1 fete, vindă câte o rubla.
Li se botărîse preglul, mai multă nu se tîrguia.
Dar Eforii, epistaţii, baădil aceşti tîlhăi'esbl.
De vite ce adunase, crede-mă te îngrozeşti!
Toţi (jică că’să cumpărate de la Turci din talnată,* *105 

20 Dumnezeule înalte, mă'miră cum I-al măî răbdată!
.Alegă întru provianturi, şi furaglul pentru cai,
A tîlhăriei'tertipuri să le arăţi gură n’al 1 
Nu măi era ronduială, era pradă şi' potopă,
Cu zapcil de prin 'ortale,'unde găsă'lua totă; 

o Grîul, orzul,’păpuşoii, ca rîurile curgă,'
Şi peste cincl-şăsă Zi^ei nu scia ce să facă;
Vedel magasioneril, asudaţi şi multă scârbiţi,
Strigândă cum că nu’i făină,'şi el toţi' suntă prăpădiţi; 
Zorbalîcul este ’gata, toţi Eniceril răcues'cu,

30 Caimacamul şi ’ boierii, cel ântâî' se prăţjădeăcu;
Anafora să’Se facă,' să'lea’ pâne de la toţii... 
într’o vreme ‘ ca acăsta ’ nu isăălî dăcă păţi ?
Să tîngiflăă Divaniştil, şi1 manile îşI frâiîgăăV 
Cel ce eraă slabi la fire,|pre'puşină de nu plânşău,
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5 Alţi vestitori mal amarnici, c’unii tertipii deosebită,
Arătau că, de trei ţ^ile orzul totă s’au isprăvită.
Găsescă sS bitirdisăscă parale de-oră număra.
Dar în Visteriea ţărel nu găsescă nici o para.
«Luaţi cu tnaprumutare,» — strigaă alţii mal sumeţl ,—

40 «Şi întâmpinaţi nevoîea, slujbă, s’arătaţî de vreţi;.
Să vă arătaţi credinţa, drepţi, patrioţi de sunteţi,
Venindă bani în Visterie, lesne a’I lua puteţi.»
A tîlbăriel tertipuri numai suntă de arătată,
Căci nici unul n’avă cugetă, nici credinţă că’l păcată.* *106 

5 Cerescule împărate, tună din ceră presţe el,
C’a, se împila, norodul, îl sciută că, tu nu vrei;
Nu lăsa să osîndescă ună norodă nevinovată, 
în nisce gufl nesâţlose, să caţlă ca ună venată!
Tună, aprin^ăndă văzduhul, de fulgerile cerescl,

50 Răpitorii să’nţelăgă, cum că vrei să pedepsescl!
Divaniştii vedăă t6te, simţăă câte se lucra,
Dar cine av6 putere în cercetări a întră.
Striga, i^ică. Caimacamul, şi se arăta mâhnită.
Dar era ca să arăte, cum că nu este unită;

5 De, deschidă vr’unul gura şi ceva dăcă grăia 
Ă sfîrşi macară cuvântul nime nu’Iu îngăduia.
Fesaturl ţjică că face, s’aducă lipsă, nevoi,
Ca peste poroncă oştea să se ducă, dintre noi. 
în nisce aşa prilejuri, cândă pistolele juca,

60 Cine îndrăznă o strună ca acăsta a călca ?
Cea mal mică ’mprotivirş, de-arătai, dai în,:bele.
Cu Ocna, şi, Mănăştirea,( Caîmacapinl,,se,iălă;
Cui s’ai'ăţl ce să, lucrăzătşi cui se ite.jăluleşcl,
C’o mişcar.e cât.d.e mică, puţăl iSe .te iprăpădescl.

• 5 Huşul într’o (ii ,Iul Ppmer,, a j se. ’mprotivi ,aă vrută,
Şi în totă, Adunarea,, batjocură. l’aă i făpuţu;.
«De molitevnică s^’şl catp,, ’l-au, ^isu, c’atâta îl dată.
Să nu scurme ca ig^lna, căci n’a.fijmal .multă răbdată;»
Şi alte sumeţe vorbe, care nu’să de.-pomenită^^ *107

70 tinde cel bătrâni al, ţărel, nicl cum n’ară fi îndrăznită.
Judece acum ori cine, de , se dă a suferi 
O personă ca(acăsta,, Pomer a .batjocori..
Cine? vr’un omă.de ispravă?, ba, sumeţă ce n’ave glasă.
Pe carele Vogqridi făcuse, , vel cămăraşij;,,

5 A răpiriloră, tertipuri, singură cu ai ; săl4făcă.
Căci în pricini, ca ..aceste nimene nu’lă întrece.
Pe.elă să’lă .lăşănpă aice^^să’l dăipă .vreine a gondi,
Vr’ună terţipă de-o. dare inouă,) a .mal' pută iscodi.—
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De Slatina arătare, mi se cade ca să facă, 
80 Arderea, 'a el stricare, îî greşală să o tacit.
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20

Acea falnică zidire tăinuită între munţî.
La ori care întămplare adăpc ştire la mulţi.
Unde vieţa, averea, cel bejănăriţl scăpa.
Val mie, t6te cenuşă, starea el nu întreba;
Tote arse, prăpădite, în stare a lăcrima;
Anima cea mal păgână, privindil se pută dărma!
Pricinuitori stricării şi acestei osîndirî,
ÎI Năstase şi Dumitru, Căpitani de volintirî.
Din Tîrgoviste toţi Grecii, vă^ăndu-se răii stricaţi,
Aă căutată mentuire, şi a se vedă scăpaţi;
Acest! duol avendă cu denşil câţi-va vrednici Arnăuţl, 
Nouă-^eci-şi-duol la numără, ţlică că nu eraă mal mulţi;
Toţi prin munţi luase drumul, pravăţă Moldova avendă,* *108 
Căci cunoscend’o pră bine, de de multă avăă în gondă 
La Moldova să se tragă, din prăţ^l a se folosi,
El, mal întâia de cât turcii, osînda a săvîrşi.
Locă la el îndemânatică Slatina o hotărescă,
Şi după ună drumă multă trudnică, la Mălini toţi tăbărescă. 
Prolestosulul daă veste, să’I primăscă îlă poftescă.
Prin jurământă îl arătă că ei multă nu zăbovescă;
O ^i-duoă de odihnă, atâta ceră de la el.
Hrana voră lua din sate, atât pâne cât şi miel;
Voră trece în Bucovina, unde suntă mulţi adunaţi.
Cei mal aleşi şi mai vrednici, dintre-a Eteriei fraţi. 
Prolestosul şi Soborul, să rogă, îi sfătuescă,
Nici cum la ei să nu vie, căci pe toţi îl prăpădescă;
De suntă chrestini, să nu facă ună pasă aşa duşmănescu. 
Căci, de a loră bună voie, nici de cum nu’l priimescă. 
Vă(Jândă_ dar că pe călugări nu potă a’l îndupleca,
Aă hotărîtă între dânşii alte chipuri a cerca,
C’ună tertipă viclănă să între, că’n silă chipă nu era, 
Monastirea fiindă tare, n’avăă pe unde intra;
Ş’aşa într’o dimineţă, cu ună chipă multă tîlhărescă, 
Amăgindu-se portariul, toţi în nuntru năvălescu; 
întră, nu cu duşmănie, ce cu chipul celă mal blândă, 
încredinţăză soborul c’oră purcede pră curândă. 
în zadar îi rugămintea, în zadar îl măgulescă,
Arătândă c’a loră intrare Monastirea prăpădescă,* * 09 
Şi pe toţi câţi spre scăpare acolo aă alergată,
Ună noroda să osîndăscă, îl cru;^ime, îi păcată.
Nu se ’nduplecă nici unul, ce aşăţjă, stăpînescă, 
însă nu cu vrăjmăşie, nici cu vr’ună chipă duşmănescu;
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Veselî câ s’au pusu la cale, dorinţa aii săvîrşitii,
Unde crede sS’mplindscă scoposul lord în sfîrşitii.

5 Locul mulţii îndemânatecu, monastice la hotaru,
Nu se ’ngrije de nimică, de duşmani n’ave habaru; 
Pâine, carne de la sate, să le-aducă poroncescă,
Tote cu îndestulare, pentru plată nici gondescu. 
în Mălini cum se ivise, s’ad daţii de scire la Iaşi 

30 De către isprăvnicie, prin înadinşi triimeşi;
Pe-ună Delibaşa, cu oste în dată aii rânduită,
Cu elu două din agale, şi cu grabă ’i-au pornită,
Să mergă ca să lovăscă duşmanul nestempărată.
Unul macară să nu scape, se cere neapărată.

5 Ostaşii trecăndă prin Romană, s’aă adaosă şi mai mulţi, 
Avendă de mare plăcere, ca să se primble la munţi; 
în Fălticeni toţi s’adună, pună la cale, sfătuescă,
Şi forte de dimineţă spre Slatina se pornescă.
La Mălini fiindă câ este, cale de un sfertă de căsu,

40 Aprope de monastice, acolo cu toţi aă trasă;
Acolo se pună la cale, avan-gvardie pornescă.
Forte încetă după denşii şi cei-l-alţi năvălescă.
Grecii luasă de veste, avendă jidovi triimeşi,*
Ca să îi însciinţeze de mişcările din Iaşi.

5 în marginea Ţigănimei, cât-va afară din sată, 
într’o casă ţigănescă, trei Arnăuţi aă lăsată 
Să ste acolo spre pază, pururea a priveghia.
La duşmănăsca urmare, cândQ se voră apropia.
Acei de la monastice, începă toţi a se găti,

50 Şi să iscodescă planuri, spre a se împrotivi.
Afară de monastice, de la portă începe,
O livadă îndestulă, unde destul încăpe;

• De răzleţi îngrăditura, în nuntru dudăul susă.
Unde din ei ori şi care pute sta bine ascunsă;

5 Rărescă răzloţil atâta în cât puşca încăpe.
De unde fără să veţlă, ca să dă resboiă pută.
în clopotniţă de-asupra, câţi-va spre pază s’aă pusă,

, Vrendă ca să păzăscă porta, slobo^indă focuri de susă;
1 Să aşăţlă pe la locuri metereze apucândă,

60 Şi cu îngrijire mare, armele loră încărcândă,
Cu toţii în îngrijire, pe duşmani îi aştepta.
Cu o^-mie-duoă-sute, era greă a se lupta;
Duoi-spre-ţlece turci s’arătă, spre monastire viindă,
Fără nici o îngrijire, bendă tiutiună, alţii cântândă;

6 Viindă aprope de strajă, Arnăuţil Ie daă focă.
Unul din turci se rănesce, şi altul cade pe locă;
De-o lovire făr’ de veste, cu toţii multă îngroziţi,
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Se întorci! s6 dee veste, forte tare îngrijiţî;* *111
Arnauţiî lesQ din casă, apuca la ddlu în sus,

70 Oă vine 6stea turcdscă, nu mal încape prepus;
La acel din monastire, dad de scire, povestescu,
Isprava care făcusă, cu bucurie vestescu;
Cu toţii în nerăbdare, pe duşmanii îld aştepta,"
Să’lii veţjiă cum va sS vie, în ce chipii s’a arăta.

5 Era întru îngrijire, însă nu mulţii tulburaţi.
Căci la botaru pră aprope, privă Nemţii înşiraţi;
Un Maiorii cu călăi’ime, Ungurii din cel mal aleşi.
Cu câtă-va pedestrime, toţi spre pază triimeşî.
Din boieri câţl-va d’aicea, şi din prostime mai mulţi,

80 Toţi la hotarii staii cu Nemţii, priivindd pe Aniăuţl,
Se vă^ă a lorii mişcare şi de ce s’orii apuca,
Şi întru resboid cu turcii d’ord pute a se ’ncurca. • 
în sfîrşitd să văţlu turcii, silnici, forte înfocaţi,
Und bulucd îndestul mare, toţi la und locd adunaţi;

5 Arnăuţii cel spre pază, ce’n clopotniţă era, 
începd toţi a da din focuri, începd a se tulbura;
Turcii creţju cum că paza Arnăuţilord îl susd,
De vr’o cursă n’ave frică, nici era la vr’und prep.sd;
Toţi privindd în sus cu ochii, spre portă s’apropia,

90 Privegherea cea mal mare, la măzgaluri ţintuia;
De acolo-asteptad focul, îngrijirea lord era,
"Nu sciad ce-a să le vie, ce era a’i supăra.
Apropiindu-se oştea, la celd d’inteid grecescd focu,* *112 
Ce ad datu din carabine, fruntea ad că^utd pe locd ;

5 Apoi dad şi din pistole, ne mai cătândd a da dreptd.
Căci firadd tare aprope, glonţurile stad în peptd.
O năprasnică lovire, und sunetd neaşteptatd,
Şi o cursă necreţ^ută, îndată ’t-ad desceptatd;
La unu hirisăd de vale, se întorcu, s’adună toţi,

2700 Ne’ngrijindu-se nimică de cel ce ad căijutd morţi;
Acolo să sfătuiască, mal bune măsuri să lea,
Intr’o cursă şi mal mare, să nu caţjă sfătuia.
O vreme aşa de bună, Grecii nu o prăpăd^scu.
Intră toţi în monastire, şi în cât potd să gătescd.

5 Fără multă prelungire. Turcii iarăşi se pornescd.
Dar a da la porţi năvală, mal multd nu mal îndrăznescd ; 
Prin prej'urul monastiril, bulucuri toţi s,e primbla.
Pe unde potd ca să între, chipuri cerca a afla.
Se domirescd mal la urmă, află und tertipd frumosd,

10 Und jidovd pund de dă focul, la grajdurile din dosd,
Ventul multd îndemânatecd, monastirea ad aprinsă,
Şi’ndată cele din nuntru, o văpae le-ad cuprinsă;
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Grecii zăluzi de văpae, pîrliţl de straşnicul focii,
Negciinda ce să mal facă, alergau din Iqcu în locă,

5 Puţină adăpostire, locă ceva mal răcorită,
Unde nefiindu binale, era mal de suferită.* *113
La oltară în dosă se află, acolo toţi năvălescă.
Acolo de pîrlitură, să scape nădăjduescă.
E1 se îngrijaă să scape de focul ce ’l-au cuprinsă,

20 Turcii cătaă să resbată în locul ce s’au închisă;
Facă silinţă, află chipuri, găsescă povăţuitoră.
Care le încredinţăză chipul celă mal lesnitoră;
Nisce umblători din fagiă, ce prin zidă lagumă avă,
A ziduriloră tărie, forte tare o slăbă;

5 Acolo’l povăţuesce, locul cum l’aă arătată.
Se pornescă cu sîrgă mare, per’ n’aă spartă n’aă încetată; 
Aă fostă greu vr’o trei să intre, căci apoi s’aă înlesnită. 
Porta acolo aprope, la densa aă năvălită.
Să trezescă Grecii cu Turcii în monastire intraţi,

30 în biserică năvală, daă a se vedă scăpaţi;
Căci din dosă fiindă cu toţii, nu. vede ce se lucra.
Nici aă simţită ca se potă acelă locă a’lă apăra;
Căci n’aă avută privighere, ş’a intra afl zăbovită.
Unde aă găsită pe-ori care, acolo l’aă şi jertfită.

5 Câţi-va călugări ce versta să fugă nu ’I aă ertată,
Jertfă s’aă făcută măniel, la’ndreptări nu s’aă uitată.
La biserică năvală, daă aprinşi şi înfocaţi,
Vrăndă să scotă, să jertfăscă, pre cei în nuntru intraţi.
Grecii lesnisă intrarea, căci uşile n’aă închisă,

40 Le-aă lăsată vrendă ca să aibă drumul slobodă şi deschisă. 
După ce-aă vădută năvala, carabinele începă,* • *114 
Ună vasă păre de văpae, căruîea dăduse cepă;

' întru ună minuntă intrarea, s’aă astupată de cel morţi, 
Chipă nu aveă cel de-afară a pute intra pe porţi;

5 Tragă pe morţi vrendă să destupe, să tacă celoră vil locă. 
Dar nu era prin putinţă, că na contene din focă.
Enicerăsca năvală, nu s’aă dată, nu’i de crezută.
Aşa turbată mânie, ochi de omă n’aă mal văzută 1 
Pe mortu trăgă într’o parte, şi în locul Iul că de,

50 Că călca morţi în piciore, îl păre că nu vede.
«Ghiri» strigaă din agale, ca să tragă înapoi.
Şi el năvălăă orbesce. ca la o turmă de ol!
Delibaşa, din năvală, înapoi puţină s’aă trasă,
Şi in mijlocul ogrădil stândă pe gânduri aă rămasă.

6 Căpitanul Anastase, pe ferestră l’aă zărită.
De pe celenghiă îlă cunosce, simţesce descoperită 
Că’I celă d’inteiă din agale, a oştii poroncitoră,
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Care stândfl traşii do o parte, se afla priivitorii.
Şishaneoa lea în mână, pune la ochi, îi dă focfl,

60 Şi îndată îlă răstornă cu unu telcurşumă pe locu;
îlu lovesce dreptu în frunte, din loch nu s’att mai mişcatu...
Se supără oştea tare, toţi Ia elu au alergată.
Contenesce totă rSsboiul, îlă scotă afară pe mortă,
C’o nespusă întristare, pe manile loră îl portă.

5 lesă toţi din monastire, după elă s’aă înşirată,* *115
Căci şi vremea începuse a merge spre înserată;
Mortului facă îngropare, şi apoi se întorcă toţi,
Fâr’ a avă priveghiere pentru cei ce-aă căţ^ută morţi.
Din biserică iesă Grecii, vedă isprava ce-aă făcută,

70 După ce-aă desbrăcatu morţii, toţi în Cordonă aă trecută.
Şi d’impreună cu denşii, şi călugări câţi erafl,
Groza ce aă trasă săracii, vestindă se cutremuraă;
Cei din Fălticeni Ispravnici, luândă veste, ronduescă. 
Trupurile să îngrope, ună bolerenaşă pornescă;

5 Amă vorovita cu acela, ’mi-aă spusă că ’i-aă numărată,
N’avă cuvântă să minţăscă, creolă a fi adevărată.
Din Turci peste patru-sute, puţină 6reşi-ce mai mulţi,
Şi şese-spre-ţlece tocma, volintiri şi Arnăuţi,
Bez călugării ce vremea afară i-aă apucată,

80 Care fără nici uă vină în sabie aă picată.
De care aă să dă semă Grecii acolisitori.
Şi d’ună Sfântă Locaşu multă vrednică, fără cuvântă surpători.— 
La Iaşi, se intorcă ostaşii, se ne întorcemă şi noi.
Să vedemă cele urmate, a oraşului nevoi;
Să vedemă ce se lucreză, norodul cum se lupta.
Vai mie, vr’o veste bună, crede-mă nu ascepta;
Intr’o vreme de osîndă, fericire mai ascepţî ?
Cândă ţera se stăpînesce de lacomi şi de nedrepţi?* 
Ce pentru interesă vinde, patriea şi patrioţi ?...

90 N’ară lăsa întru odihnă, de-ară pute, şi pe cei morţi! 
Cerceteză, facă întrebare, amar mie, ce ascultă, 
Bănărită, necazu, osîndă, în cât nu se dă mai multă; 
«Slăvirea sa Caimacamul,» întru fantasie Domnu,
Pe celu ce vene să’lu roge, nu’lă mai socotă de omă. 

5 îngrijată de trebă multă, şi forte multă supărată.
Se primbla în pasul mare, în odae disperată;
Celă ce voia să’i vorbescă, a prelungi nu’lă răbda, 
După doue-trel cuvinte, începe din mâni a da;
De interesă, de parale, a vorovi de avei,

2800 Te-asculta cu bucurie, sta la vorbă în cât vrei. 
Văţjândă ţera scăpătată, locuitorii căluţi,
Altă tertipă pune Ia cale, fiindu desbrăcători mulţi;

*116
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SS îea de la cel cu stare, pe dânşii a’I desbrăca,
Căci n’ave să dă vr’o semă, şi cât vră îl încărca.

5 începe a da pitace cu cinuri de boierii,
Nebunescu cei slabi la minte, se’nglotă în datorii;
Unii norodu nebunii de omeni să nu scape alerga,1^
Fără nici uă giudecată, cu banii lord se ruga;
Ce-’i mai de giosii Stolnicie, mai la vale nu mergă,

10 Decă avă bani mai glotă, atuncea îşi alegă;
BăeţiI din Visterie, şi de Divanu logofeţi,
Orondatori de prin sate, în avere mal sumeţi;* *117
Din Isprăvnicil băeţii, mazili cum şi ocolaşi.
Şi din cei de pe la ţără, ruginiţi boierenaşi,

5 De pe la moşii vatajii, de Ia boieri ciocoiaşi.
Alergau toţi ca turbaţii, îşi făcău samă prin Iaşi;
Unul Sardaru, altul Stolnicii, altul ceră Căminaru,
Cei ce erau mai în stare, se urcaîi păr’ la Spătarii.
Miniştrii lu-Vogoridi, vrendii pe toţi a’i aţîţa,

20 Cucă, tuîuri că ascăptă, cât pută încredinţa;
Că’su pe drumii, cuvăntu nu este, din căsii în căsii s’ascepta,
Că nu s’ard ţină în samă, vră pre toţi a’I depărta.
Cu aşa încredinţare, mai adăoga la pregiii,
Ş’acelii ce lua pitacul, s’arăta şi mai sumeţii.

5 Unii priivindii zăbava, nevrăndd multă a se ruga.
Dintre Turci avendu prieteni, să iea pitacă alerga;
In cât se dă. Caimacamul, Turciloru se’mprotivă,
Preginrile c’oru, să scăţjă, mai ’nainte priivă;
Hatîru la unii păzesce, nu lua nici o para,

30 Căci cu tertipul acesta, forte multă se apăra;
Striga în gura cea mare că dă boierii nevrendă.
Şi tote aă să se strice de către elă pră curendă;

• îi lăsa să înţelăgă, că îndată ce-a domni.
Cu acei făcuţi de densul, nu se potă a se uni.

6 Cu ună tertipă ca acesta, c’ună aşa chipă tîlhărescă.
Că se caliciaă atâţia, nici cum nu se domirescă.* *118 
Boieri, armeni cum şi jidovi, la împrumutări aă trasă.
Din stările ţărel una, neglobită n’aă rămasă.
Cu atâta metală scârnavă, ce dracul aă mai lucrată,

40 într’alte mâini, ca să între, se cunoscă vederată;
De-a scăpa apoi toţi răii, potă a mai nădăjdui,
Totă le rămână ijădejde că unii nu s’oră aăi, 
întru acestă cursă de vreme, Enicerii supăraţi,
Căci ei n’avăă cândă să şeţlă, într’ună locă astâmpăraţi,

5 începă vederată să fugă, ronduri-ronduri se pornescă,
Decă vr’ună resboiă nu este, (jică că nu mai zăbovescă.
Se vedă pe tătă ^iua laşul a se deşerta,

26



în norodii ce bucurie, creţ^ândii c’oru pută lupta; 
Cunoscdti bine, săracii, că de s’oru împuţina,

50 Cu o lesnire mal mare putd a’I îndemâna.
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Vestitorii în Iaşi sosesce, de la Folticeni pornită,
Şi arătă cum că Grecii de isnovă au venită.
La Slatina se’ncuibăză, aă sosită acum prin munţi,
Să se lea măsuri mal bune, căci acum suntă forte mulţi,

5 Nici ardere, nici stricare, nimica ’l-aă supărată, 
picândă cum că’I forte bine lutru ea de apărată, 
în Biserică etacuri făcăndă, s’aă statornicită,
Stareţul ’l-aă rugată tare, dar să lăsă n’au primită. 
Caimacamul dă de scire Paşel de cele ce curgă,

60 Arătândă cum că viuă Grecii şi că Eniceril fugă.* *119 
Salih-Paşa, din agale cel mal vrednici ce avă,
Triimite să’I intorcă, căci primejdie privă.
La Silistra, la Brăila însciinţăză curată.
Să nu’I lase ca să trăcă Dunărea neapărată,

5 Arătândă că de aicea Eniceril toţi s’aă trasă,
CazanurI, topcil, ■ ustale, atâtea aă mal rămasă.
Se tulbură Saraschierîul, dă la toţi poronci înscrisă, 
Arătândă cum că resbolul la Slatina s’aă deschisă.
Pe câţi întru sumeţie, n’aă ascultată ş’aă trecută,

70 Fără de milostivire jertfă pe toţi ’l-aă făcută, 
înfocaţi toţi Eniceril. pe Şiretă aă apucată,
Alegă Dumne^^eă Sfântul în drumă cele ce-aă lucrată.
La Slatina vrendă să mărgă ş’a se’ntorce înapoi.
Ce are să tragă ţăra; locuiteiI val de voi!

5 Din Slatina eşiudă Grecii, Folticenil aă prădată,
Şi’napol aă venită Iarăşi, mal multă nu s’aă depărtată;
Ce-aă socotita întru dînşii, în urmă ce le-au părută, 
Lăsândă Slatina pustie, la Săcul aă tăbărîtu;
Dupe ei Turci două-sute, spre Slatina s’ao urcată,

•80 Ca să veţlă câţi. suntă Grecii, şi de ce s’aă apucată;
Să văţjă, să ispitescă, să scie ce voră lucra,
Pâr’ a nu’ncepe resbolul, păr’ a nu se încurca;
Vină, găsescă cum că nu’i nime, Grecii dincolo s’aă dusă, 
Câte-va cară cu pale, poroncescă de ’l-aă adusă;

5 Biserica, în lăuntru, umplându-o ’i-aă dată focă,
J’eră nu s’aă topită tote, nu s’aă mişcată de pe locă.* *1J20 
Păcată de-a el pardosălă, că’n Moldova alta nu’I,
Tdtă de marmură roşie, te sfial picloră să pul.
Catapetăsma şi strane, bucăţică n’aă răniasă,

90 Tote cele din lăuntru, s’aă topită, focul aă arsă.
Dea samă cel ce’să pricina, osînda loră să o cre^I,
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Dar prietene, aşteptă, că mal aî încă s6 vei^l.
Săcul, Monastice vechie, împodobită cum vrăi.
Cu ziduri tari, întărită, cât a te făli putdî,

) Că nici o-dată călcată, nici au fostă, nici pută fi,
Dupe starea ţerei nostre, lăudând’o n’oiă bîrfi.
Acel Vornicul Urechie Ctitoră din rîvnă aprinsă,
Cât se dă cu vrednicie, fericitul s’aă întinsă;
A o zidi la locă tare, minunată a o’nzestra,

2900 în chieltudlă şi trudă, fără pregetă a întră;
Odăjdii de ună pregiă mare, ună aeră prd minunată,
De mâna soţiei s41e cu mărgăritară lucrată,
Mărgăritară cum şi sîrmă, tare înfrumuseţată.
Din rîvna cea chrestindscă, averea sea n’aă cruţată,

5 Şi alţii mulţi mai la urmă, după vreme aă sporită.
Casă, chilii, paraclise, ziduri, porţi aă întărită.
De părinţi, ună norodă mare, în lăuntru locuia.
Cu cea din Neamţă Monastîre, ună soboră alcătuia; 
într’acestu locă singurateci şi de pusnicl lăcuită,

10 în resvrătiri şi pogbiazuri, spre scăpare ronduită;* *121 
Cum s’aă deschisă resvrâtirea. Grecii cum s’aă desvălită. 
Mulţi cu averi şi odore, acolo aă năvălită;
Socotindă locul pră sigura, n’aă crezută acestu păcătă.
Că prin resvrătiri trecute nici o-dată’s’aă călcată;

5 De-a pururea spre scăpare la toţi cei bejănăriţi,
N’aă trecuta prin gondă vr’odată, că voră fi desco;:eriţi;
De aceea-ună numeru mare de averi s’aă adunată,
Priivindu unul pre altui, între ei s’aă îndemnată. 
Dumnezeule înalte, câte case aă căZutu,

20 Câtă mulţime de omeni, ce aă pusă n’aă mal văZută 1 
Cine are să dă sămă 1 val mie, o văZu curată ?

• Nu să’ncape întrebare, aml văZut’o vederată.
Dar Episcopul de Romană, Gherasimă, bărbată nu prostă, 
Omă care în ori ce vreme, pildă altora au fostă;

5 întâmplare forte tare, ’lă-aă. fâcptu de aă greşită,
Căci in perderea averii, mal pe toţi aă covîrşită ;
Strae, odăjdii, odore, ce-aă avută de pre ţiu alesă.
Acolo trămite tote îudată ce-aă înţelesă;
Silită fiindă să se tragă, în Romană a nu mai sta,

30 Nu aă creZută locă mai sigură că pote a le păstra;
O întămplare urmată, mai multă l’aă descoperită,
Căci unde le avă puse, nu era de uemerită.
Acum n’arătă întâmplarea ca să nu mă rătăcescă.
Să perZă cursul istoriei, silită ca să prelungescă;

6 însuşi amu văZută cu ochii, în glosă spre curte mergândă,
Ună Eniceră să se primble, mitra sea în capă purtândă.* *122
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într’acestii felu de locu Grecii, din Tîrgovişte stricaţi,
Aii venita să se’nculbeze, cu pilda celora-l-alţl.
El peirea Monastirel cea de istovu aa adusa,

40 Dar şi cea de susa osîndă, n’aa zăbovită, ’l-aa aglunsa;
Cela vestita Sărdara lordaki, era povăţuitora,
Şi după dînsul Farmaki, împreună lucrătora;
Gheorghie călăuzul, şi Căpitana Niculi,
Tâlhari rel şi viteji forte, în cât se pută făli;

5 Greci şi Arnăuţl cu dînşil, cincl-sute eraa de toţi,
Pră puţina braca dintre dînşil al fi putută ca să scoţi. 
Pentru a lora sfărîmare, s’aa trămisa de-aicl din Iaşi, 
Două-mil cu patru tunuri, ostaşi din cel mal aleşl^ 
Bimbaşa Mehmeta Bosniacul, eia la toţi poroncitoru,

50 Balabanoglu cu densul împreună lucrătora,
Ce-aa lucrata în druma, vai mie, ce răutăţi n’afi făcuta. 
Numai acele ce pote prin minte nu le-aa trecuta;
La răsboia nu gondă unul, ochiul lora la pleşcuitu,
Acăsta era dorire. Iară nu de biruita.

5 La Nemţa oştea cea turcăscă, pe loca cum s’aa adunata, 
Val şi amar de ispravnici în dare de talnata;
Nu mal ajunge nimica, în cererea ce facă,
Să apuce, să răpăscă între ei se întrecă;
Ceră ce nu se găsesce, căci dăcă nu priimă,

60 Apoi îl vedăi îndată, a cădă la betermă.* *12S
Dar şi ispravnicii nostril, după el ce au lucrata.
Nu ’ml-e ruşine cu dânşii, că’nţlecita aa încărcată;
De-aa data una trecă ţjece, în isvodele ce-aa data.
Una meşteşuga fărte sigura şi pră zarifa de prădata.

5 Semele în Visterie ce se închiăla urma,
Văţlendu-le, stal în gonduri, rîdăi săa vei lăcrima;
Dar cu chipa s’aa sfânţita tote, una rea nu aa rămasa, 
Dumneţjea ce-a lucra nu sciu, dar el banii toţi aa trasa. 
Din Eniceri Saraschlerlul, câţi aa prinsa ş’aa adunata,

70 Cu una Husein Giarahul, la Săcul ’l-aa adunata; 
Husein-Aga, ce’n urmă Agalar-Aga aa fosta,
Răpitora din cei de frunte, orna lacoma şi zabeta prosta;
Le aa data şi pre Silihtarlul, vrânda mal multa a’l stăpîni. 
Relele a lora voinţe, a nu pută împlini;

5 Şi Ibrăilenl o-mie, unul şi unul aleşi.
Ca la o-mie-cincl-sute erafi aceşti triimeşl.
Silihtarlul cu urdiea la Bacăa cum aa venită,
Wolf, cu o vizită numai, cu elfi s’aa prietenita;

Wolf, starostele de sudeţi, alu Aghenţiei vechiia,
80 Omă întregă, îndrăzneţa forte, ungurfi vrednica, nu copilă; 

Din vorova între denşjl, din cele ce-au sfătuită.
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A’lti îndupleca să mărgă, cu elfi aft fosta nevoita,
’l-aa fosta de mare priinţă, nici cum nu s’aa amăgită,
Căci fără densul, resboîul tota s’ara fi mal prelungita.

6 Grecii mal mulţi de o sută Neamţul să prade pornesca, 
în codru fără de veste cu Turcii se întîlnesca.* *124
întru desnădejduire, unii cu alţii, se bata.
Atât una trupa cât şi altul, îţi pără că s’aa turbată,
Dar nici unul vr’o sciinţă lămurită nu avă,

■90 Vre una ajutora în urmă, la o parte de venă:
Sunta siliţi pentru aceea înapoi a fugi toţi,
Făr’ a se’ngriji vr’o parte de răniţi şi de ceşi morţi.
Grecii, îngrijiţi pră tare, se împrăştie prin munţi,
Puţini se întorca la Săcul, în cordona se duca mal mulţi;

5 Celcra din Săcul dad veste, cum că Turcii ’l-aa călcata, 
Văda şi simţesca forte bine, în ce cursă ab picata.
Dar le era tota de-una, nisce desnădejduiţi.
De la vre o fericire acolo n’ab fosta veniţi;
Staa închişi în Monastire, n câţ potă se întărescb,

5000 în portă butuci şi petre, în cât se dă grămădescb;
Locuri îşi alega pră bune, a fi toţi adăpostiţi.
Să potă a da in duşmani, fără a fi el jigniţi.
Vina şi Turcii, se adună ca la cincl-mii peste tota,
Vrăa resboîul să încăpă, a s’apropia nu pota,

5 Căci cum s’arăta vre unul, îndată’ia vedăi lăţită,
Săa rănita de multe glonţe şi cu totul ameţita.
Tunuri nu slujia nimica, a birui văda că’I greb.
Precum credă monastirea lesne nu potb să' o lefi;
Năvală dab Eniceril, întru orbire la porţi,

10 Dar isprava era numai a umplă locul de morţi,* *125 
Căci el dab în porţi, în ziduri,—Grecii în carne curata,

• Avăa o mare lesnire cu-acestb chipb de apărata.
Turcii văţjenda neisprava, cu toţii se îngrijescb.
Din cea în resboifi dorire, îl vedăi cum că tînjescfi;

5 întorcfi cee-l-altă fole, să încăpă a prăda,'
Căci fără de vătămare, îmjecitb folosb le da;
Făcu sfata, dab hotărîre, toţi erab alcătuiţi.
Nu sciab cum-că şi Grecii, erab torte nevoiţi.
Căci n’ăb avuta priveghere a aduna zaberă,

20 Glumă, resboîul cu Turcii, Grecilorfi li se pără;
Şi el avăa a lorb verme ce’I rodă neîncetata,
Acăsta creţia că pe dânşii, mal multa ’l-ab îmbărbătată,
Căd în câte-va atacuri ce afară ab făcuta,
Sunta încredinţată pră bine, că Turcilorb n’ab plăcutb;

6 Dar mal multa cu vicleşuguri, căci n’avăb obrazb a sta.
Pe Turci ÎI .trăgău la.jdănşil, prin strlmtori^JI ascepta;
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ÎI ainăg4 filră veste, din tdte părţile focii,
Fugdti că n’avdii cu cine, ca să dă resboiO pe locil.
Ce osîndă, câtă frică, la acel batjocoriţi,

30 Carii îşi ascăptă mortea, socotindu-se periţl;
Pră puţini din el scăpară, în sfîrşiti aii dobînditii,
Dar cel mal mulţi înăuntru cu toţii s’ali prăpădită;
Pe femei le-aă.luaţii r6be, unii le-aă rescumpărată,
Veţll apărătorea 6ste, în ce chipft ne-aă apărată;* *126 

3 Ună Gheorgbiţă Sărdarlul, mehmeudară din Iaşi trimesă.
De neamă grecă, dar cu credinţă de Caimacamul alesă, 
Oblicesce cum-că Turcii, gândul loru ÎI de prădată,
Ună prietenă dintre dânşii încredinţare ’l-aă dată.
Purcede, nu perde vreme, vrândă la Iaşi de scire-a da,

40 Că Eniceril suntii gata totă muntele a prăda.
Sabie şi focă a pune, volintiri numindă pe toţi.
Căci acesta aă dorit-o a face şi alte dăţi.
O aşa însciinţare pe toţi multă aă tulburată,
La Salih-Paşa alărgă, ÎI spună că neapărată,

5 Totă ţâra se va sparge şi nu suntă rSspunţlâtorl,
Dâcă âstea, Eniceril, nu’să mal multă ascultători.
Salih-Paşa, blândă Ia sufletă, milostivă in cât s’aă dată, 
îngrijită să nu s’au(jă că Moldova s’aă prădată,
Dă poronci cu străşnicie, însuşi a merge in susă,

60 Vrândă să întâmpine râul şi să scape de răspunsă; 
lea cu dânsul două tunuri, şi o mie de oşteni,
Dalerăoa lui mal tâtă, şi delii, şi tulumeni;
Purcede cu mare fală, dar îngrijită, supărată, 
în răspundere că este, lucru era vederată.

5 încă n’aă ajunsă la Săcul, şi în seire i s’aă dată,
Agapia şi Văratică, de către oşti s’aă prădată.
Turcii văijândă că cu Grecii să scotă la capă nu potă,
Cadă cu toţii în răpire şi a prăda peste totă;* *1217
Ori şi ce vedăă cu ochii, ^icăă că'I lucru grecescă.

60 Căci sciaă c’acele tote suntă a loră, şi nu’I oprescă.
Aceste sfânte locaşuri de malce se Idculaă ,
Multe din familii, fete, acolo vieţiilaă;
De Enicerl să se calce, peste dânsele mergândă.
Grozăvie îndestulă, numai o pune’n gândăl 

5 Numai acea de sus milă. pe dânsele le-aă umbrită,
Căci ptă puţine din ele de către Turci s’au robită.
Pe una aă dăruit-o bogechianulul din Iaşi,
Fată de mazili din Herţa, din fruntaşii cel aleşi 1 
Ce nu aă făcută săracul, pe iude n’aă alergată,

70 Unde nu aă vărsată lacrimi, je cine nu aă rugată;
Bani aă vrută să de Divanul, cuvântă nu era de dară,
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Dar fiindtt f6rte frumdsă tote atl foştii în zadară I 
Ce jelenie săraca, ce ţipete n’au făcută,
Dar o inimă de pardos, nici cum nu s’aii prefăcută!

5 Aă pornită la Ibrăila, în mezilă pră pe ascunsă.
Că la Ţarigradă au dus'o, nu mă aflu la prepusă. 
întru Sfântele lăcaşuri, ce mal sus amă pomenită.
Mal la o-mie de maîce aco^o aă locuită;
Săracele, val de ele, făr’ de veste le-aă lovită,

80 Din Agâpia să scape Dumneţleă aă potrivită;
Mâna cea dumne^eăscă, ea le-aă ajutată de susă,
Căci munţii fiindă aprăpe, pră pe lesne s’aă ascunsă; 
în Văratecă, o minune de susă vedămă vederată,* *128 
Căci tăte la liturghie se aflaă cândă aă întrată;

5 în Biserică cu Turcii făr’ de veste s’aă trezită.
Tot acea de susă putere, şi pe ele le-aă păzită;
De strigarea loru cea mare, de ţipetul ce-aă făcută, 
Cruţ^imea cea oştenăscă, în milă s’aă prefăcută;
Nu’şl aflaă locă între ele, în altară aă alergată,

90 Pentru preotu, pentru ele, în cât se dă ’l-aă rugată.
Pe preotă aă vrută să-’iă tale, ruga loru l’aă mântuită 
Per’ va sfîrşi sfânta slujbă, aă vrută a fi păsuită; 
Tremurându şi plină de frică, osînda loră ascepta,
Nesciindă ce sâ mal facă, una la alta'căta;

5 Le-aă suferită cu răbdare, ca de-o vrajă ameţiţi.
Pâră ce s’aă sfirşită slujba, şi apoi le-aă ^isă: «fugiţi.
Să nu staţi mal multă aicea că vă veţi primejdui»
Ah! Durane^jeule sfânte, să pută nădejdui?
De la lupi o aşa milă, poronca aă fostă de susă,

3100 îndoială nu rămâne, nu se încape prepusă.
Preotu, tinere, bătrâne, a fugi se grămădescă,

# Că mal aă ceva în urmă, cât de puţină nu gondescă; 
Să’mprăştie, âmplu munţii, ţlile întregi retăcescă,
Că’să desculţe, că suntu gole, nici de-cum se îngrijescă;

5 Fomea le.darmă cu totul, acesta le prăpădă,
Cele bătrâne şi slabe, de pe piclore cădă;
Săracele, val de elJ, în cordonă pâr’ aă călcată.
Unde una după alta, scăpândă s’aă întorlocată.* *129
Pe la părinţi, pe la rude, de-acolo s’aă împărţită,

10 Cu lacrimi otrăvitSre, povestindă ce aă păţită!
Ăgapia o ardă Turcii, o pradă desevîrşită,
S’aă mulţămitu din Văratecă c’aă luată ce aă găsită, 
fîtă încă alte două sfânte locaşuri s’aă dusă,
Apărătorele arme, în ce stare le-aă adusă.

5 Salih-Paşa, în urdie, vine forte supărată.
Căci avă tătă sciinţa de cele ce s’aă luţrată;
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Agalilorii poroncesce, mai bune măsuri să iea,
Că’n cercetare Devletul a intra nu se’ndoîa;
De tete au să dă sămă, şi pentru tăte răspunsfi,

20 Cu a lord urmări urîte, şi pe însuşi l’aii supusă.
Că n’ascultaă Enicerii, era lucru vederatu,
Dar datoriea a ţlice, o ceră neapărată;
Loră le da poronci în formă, la oşteni bani dăruia,
A Greciloră sfărâmare numai de cât o voia.

5 Per’ a nu sosi elii încă, Wolf la Greci mergă, venă, 
îi sfătuia ca să iăsă, şi la cale îi pună;
Au simţită că voiă să iăsă, fiindu forte strîmtoriţi,
Căci hrana lipsă cu totul, caii morţi şi hemesiţi.
Se mai iscase o vrajbă între ei ce’i supăra,

30 Că acelă sărdară lordaki, ce între dânşii era, 
într’o sfadă dintre dânşii, în Vr’o trei locuri rănită,
Şi de starea loră cea prostă, multă disperată şi mîhnită ;* *130 
Erbăriei ce’i cu dânsul, dintr’o barcă îi dă focă.
Sfarmă barca peste dânsul şi rămâne mortă pe locă;

5 Elă era a loră povaţă, celă mai vitează între toţi.
Cu bragiul seă săvîrşise între duşmani multe morţi;
Lipsindă acum şi acesta, pră tare îi supăra.
Prăpădise bărbăţiea a se pută apăra;
Dar nu mai puţină şi hrana, c’acum n’avă ce mânca,

40 Nu sciaă ce să mai facă şi de ce s’oră apuca.
Paşa luase sciinţă, Wolf de cele ce-aă lucrată,
Şi cu Grecii în vorovă, de de multă că aă întrată; 
îlă chiamă, îi vorovesce, îlă poftesce a cerca.
Pe Grecii din Monastire să’i potă îndupleca,

5 Ca să iăsă, să se ducă cu toţii peste hotară,
Fără a’i supăra nime, să le iea ceva măcară.
Paşa înţeleptă, cu minte, nisce omeni osîndiţi, ,
Nu vra să’i aducă’n stare a fi desnădăjduiţi;
Wolf ÎI dă făgăduinţă, (jice că va isprăvi,

50 Cere ună aga cu dânsul d’împreună-a vorovi.
Mergă la Greci, începă vorova, începă a tratarisi, 
împrotiviri forte multe, să ţlică că voră eşi;
Armele să le arunce, acăsta îi supăra,
Căci fiindă tote alese, nici cum nu se îndura;

5 Dar nu avăă ce să facă, fiindă tare nevoiţi,
Totă se prăpădăă la urmă, remâindă şi osîndiţi.1* *131 
Cu Salih-Paşa, Farmaki însuşi vra a vorovi,
Dacă’n locul seă Agaoa, a sta nu s’a ’mprotivi;
Alcătuescă între dânşii, cum aă vrută se înyoiescă,

60 Şi cu Wolf de împreună îndată se şi pornescQ;
Mergă amândoi în urdie, la Salih-Paşa întinsă,
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De-o vicl^nă bărbăţie, se ved^ cum că’I cuprinsă; 
începu vorova cu Paşa, Farmaki îlă lăuda,
MăguliturI şi paele, în cât se pută ÎI da;

5 Din Tîrgovişte îl spune, că înadinsu s’au pornită,
Cu a Devletulul duşmani, n’aă mal vrută a fi unită;
Cu toţi ai săi să’lă slujescă, cum aă fostă a fi raia,
Acesta hrănă în sufletă, doră şi se nevolea;
Dar fiindă că acum vede, de la el chipă duşmănescă,

70 Nu potă mal multă a se’ncrede, şi elă ş’al lui nu primescă ;
Se voră bate pâr’ la unul cu ună chipă hotărîtoră.
Căci din căsă în căsă ascăptă, ună forte bună aglutoră;
De aglutoră se lăţise vorovă între oşteni.
Grecii toţi o presărase, către mulţi din pământeni;

5 îl pre supăra acâsta, căci ^icâ că vină optă-mil.
Greci aleşi, unul şi unul, cel mal viteji şi delii.
Salih-Paşa pe Farmaki priimesce forte blândă, 
în halvetul dintre dânşii, îl (jice într’ună cuvântă, 
De-agiutoră, de vitejie, nu’I pat;ă ori câtă aă,* *132

80 Morţi, zădarnice ucideri, supărare lui îl daă;
Tunurile îi arătă : «erbărie, ţjică, veţll,
OstI potă sâ aducă atâtea în cât însuşi poţi să creţii;
Dar vă sfătuescă mal bine armele sâ lepădaţi,
De unde-aţi venită sâ mergeţi, di drumă sâ vâ căutaţi.

5 Jurământă vâ facă că nime din voi nu s’a supăra, 
îţi făgăduescă că însu’ml pe toţi vâ voiă apăra; 
în jurământul meă bine poţi a te încredinţa,
Dar nedându’ml ascultare, nici pe unul voiă cruţa;
Nu mâ voiă duce de-aice, nu mâ întorcă înapoi,

90 Perâ când nu voiă râpune pe celă mal prostă dintre voi." 
începe şi Wolf a ţjice, începe a îndemna; 

m «Salametul loră, le ţjice, este a se închina,
Armele sâ le arunce, sâ lea totu ce aă cu el.
Fără nici o vâtămare a scăpa; mal multă ce vrei ?»

5 Mai la urmă şi Farmaki, cam cu greă dar s’aă plecată,
O dorâ şi elă acâsta, scăpa de acelă pâcată.
Daă parolă, se întorce veselă că s’aă mântuită,
Tovarăşiloră arâtă, cu ce chipă s’aă învoită;
Sâ primescă, n’avâă ce face, sâ socotescă fericiţi,

3200 Ca sâ scape de osîndă, sâ se veţjă mântuiţi.
ţ)ece (jile, fără Paşa, Turciloră resboiă aă dată,* *133 
Şi douâ ţjile cu Paşa, căci mal multă nu aă răbdată.
Trei cară Paşa trămite armele a încărca,
Cum aglungă. Grecii îndată începă a le arunca;

5 Cu braşiul din Monastire, le privâl că le scotâ.
Care de care mal bune, şi în cară le clădâ. '
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Armele puindii în cară afară se adunaţi,
Dintre Greci care de care, să lăsă se îndemnaţi;
Cu o sete forte mare Eniceril le privăă.

10 Să’ţl Spună drepta, cu tota cuvântul, căci el aşa nu avâa; 
Perda răbdarea Eniceril, toţi la arme năvălesca,
Care va lua mal multe, şi mal bune se silesca;
Strigaa agalele t6te, dar cine le asculta,
Sâ răpâscă, sâ apuce, atâta numai căta.

5 Armele după ca Iama câte aa fosta le-aa făcuta, 
într’o sîlnicâ mânie, îndată s’aa prefăcuta.
Ca nisce fiare flămînde, toţi peste Greci afi căţluta,
Cu atâta bărbăţie, în cât nu s’afi aurita;
Unii întru’n Monastire, alţii la cel adunaţi, *

20 Care Ieşise afară pâr’ la unul desbrăcaţî.
Ucidă, desbracă, omâră, nu mal căta unde da.
Cu o lăcomie orbă, ori şi ce găsâ prăda.
Dumneţ^eule înalte, condeiul mea este slaba,
S’arâta gomotul, strigarea, putere nu pota sâ albii,

5 Atâta voia putâ ţ^ice, mal pre scurta într’una cuvântă,*
Că nu s’auţlâ nimica, nici în cera, nici pre pământa. 
în Monastire cum intră, sabie îucepa pe loca.
Unii pe Greci să omâre, şi alţii sâ pue foca; 
întru desnădâjduire aa căzuta şi Grecii toţi,

30 Unii ascunsese arme. Iar alţii laa de la morţi;
Se turbâză, la viâţă cât de puţina nu gondesca,
Nu mal pună în gonda nimica cum că toţi se prăpădesca; 
Se’ncleştâză între dânşii, se bata ca nisce turbaţi.
Toţi selb^tecl la vedere şi în sânge împlântaţi;

5 Uciderea ce urmâză, îî lucru înfricoşata.
Nu poţi socoti cu gândul sângele ce s’aa vărsata. ^ 
în sfîrşit’l se strică Grecii, nu’l chipa a se apăra.
Căci avema încredinţare, numărul lora cât era;
Scumpa ÎI ţine biruinţa, pe biruitori pe toţî,

40 Căci şi’n untru şi afară, s’aa vă^Juta grămeţll de morţi.
Din Grecii ce-aQ fosta afară, aa aflata prilejQ câţî-va, 
în vălmăşagul acela, cu chipa a putâ scăpa;
Dar bejănaril săracii, din el aa perita prâ mulţi.
Călugări treî-^ecl-si-şese, câţl-va aa scăpata prin munţi;

5 Pre femei Icraa luata robe, din mână’n mână mergea,
Care le era stăpînul, săracile n’alegeâ;
Pe multe, fraţii, părinţii, dânda bani le rescumpărab,
Şi pe altele străinii, acel ce se Indurab.
Farmaki întru robie, nevătămata ah căzuta,* *13â

50 Şi trel-^ecl-şi-duol cu dânsul, din cari ama şi văzuta, 
Şâpte-spre-^ece aice, spre dovadă sunta trimeşi,



411

Carii toţi tn gUttt cu lanţuri ’l ad adusti pe glosli In Iaşi 
Pe cei-l-alţl, dup6 numSrii, ’l-ali luattt robi între el,
Unii fiindii vicleni tare, Iar alţii mal tinerel,

5 Luanda sfirşita biruinţa, toţi aa căzuta la prădata.
Cu atâta lăcomi6 cât in fire nu s’au data;
Hrdmâta, sfadă întru dânşii, carii cum pcta apuca,
Ucidâ cela pe cela, lăzile cânda se strica;
Năvala era pr4 mare, în cât orna da peste orna,

60 Căci prada din Monastice trecd peste mrliona.
Arde fără milă, pradă, cât nimica n’aa rămasa.
De istova se pustiesce şi acesta multa scumpa locaşa;'
Nu se mulţămesca cu-atâta, şi Neamţul vora a prăda.
Căci într’aşa chilipiruri sciaa că nu vora mal da.

5 Salih-Paşa lea sciinţă, de mânie s’aa aprinsa,
Trămite cavajl de pază, şi pe Latif înadinsa.
Cum şi unul din agale, care să stea neclintita,
Adevăra s’aa păzită bine dar şi multa aa cbleltuita.
Paşa cu sabiea ’n mână, pîntre dânşii alerga,

70 Toţi să între în urdie, în cât să pută striga.
Tunurile tăte ţlece, le întorce către el,
Sufieta buna şi cu priinţă de cât acesta mal vrei?
Pe Enicerl îl adună, şi pe cel-l-alţl pe toţi,* *136
La Ispravnici dă poroncă, a se îngriji de morţi;

5 îl pomesce ca să mărgă, la Iaşi a se înturna.
Face otoraca în Bomana, vrânda Iarăşi a îndemna 
Pe boieri din Bucovina ca să vie înapoi, 
ţiicându c’aa curăţita ţăra de tîlhari şi de nevoi.
Pe Vornicul Andronaki, îla trămite înadinsa,

80 Sfaturi se le dă din gura, şi bulurultia înscrisa, 
în Iaşi se întărce Iarăşi, dar îngrijata, supărata,
Fiindu’I în neplăcere acele ce s’aa lucrata; 
în conace Iarăşi întră, dar îndată ce sosesca,
Necazurile ’I aţîţă, şi relele prisosesca;

5 Eniceril, de mândrie, îngâmfaţi cât nu s’aa data.
Vinde cu o fală mare acele ce aa prădata;
Blane, strae şi odoră, cât văţjânda te minunai,
Iar aere, antimisuri, erad harşele pe cal; 
în stihare şi’n felăne, mulţi se primblad îmbrăcaţi,

90 Cu alte multe odăjdii, spre vânzare încărcaţi;
Prisne de feri şi de sîrmă, grele în cât se pută,
Sfânte hărăziri de ctitori ce de rîvna lord ardă.
Evanghelii de preşid mare, sfânte potire cum vrei,
Care de care să vânţjă, se gâlcevă între el;

5 Engolpion ce Romanul avă în brillantd lucrata.
Pe căţe cerânda preţid mare, nime nu l’ad cumpărata.
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Căd puţini Intr’acea vreme ca să cumpere pută,* *137 
Şi cel ce avău cugrijă, c’apol cădă în belă;
Cu tote-aceste chrestinil, chipuri ce pută făcă,

3300 Fuindii mână de la mână, în cât se dă le strângă, 
leah obrazu mulţii Eniceril, de ustale n’ascultau,
Toţi se tăvălău prin crâşme, şi pre cum vră se purtai!
De-a lor răcnete cumplite, uliţile răsunai!,
Butcă de trecă, trel-patru în codă se aninau;

5 Răcnă şi da din pistăle, celii din untru nu sufla.
Poţi închipui cu mintea, în ce stare se afla;
Din pistole, ^i şi nopte, slobodă neîncetată.
De fugăl, dai peste dracul, unde nu l’al căutată;
Mulţi răniţi din întâmplare, alţii căluţi morţi pe loch,

10 De făcăl vr’o arătare, respunsh era: «zarar locu.»
UstaUle cu el una, căol se folosăh şi el.
Mergi de te mal jeluesce, la dânşii dăcă putăl.
Pe Hogechîanul să’lh calce în două ronduri ah vruta.
La Paşa-Capsi să scape, cu mare greh ah pututh.

5 Enicerh-Aga de dânşii, peste zaplazh ah scăpată,
O mulţime de ortale Aga-Capsi ah călcată.
Odaia Iul dură de glonţe, cu ochii mei amh văzută.
Cele ce scrih nu sunth basne, tote’sh lucruri de crezută. 
Iftirale, năpăşti multe, pe boieri, pe tîrgoveţl,

20 Să lea bani că’ntru acăsta nu s’ah mal dată mal isteţi; 
Stîrnăh pricini ce nici dracul n’aru fi mai alcătuită.
Dai ori ce avăl la sufleth ca să te veţll mântuită.* *138 
Din cel proşti mal nici pe unul bună n’amh pututh să alegă, 
Acelă mal bună dintre dânşii îlh vedăl unu ladă întregă.

5 Eumenidele 1) tote cele ce în ladă jertfescă.
Precum în Mitologie, istornicil vorovesch.
Mal multă de cât el cruzime, nu poth crede c’ară avă.
Nu poth s’arăth vrăjmăşiea, cu care pe toţi privă;
Să nu aibl din el zăloge, nu era cbiph să trăescl,

30 De’lh avăl, după trei ţlile, trebuia să te căescl,
Trecăl tote cu vederea, şi ori ce ceră îl dai,
Nefiindh chiph de viăţă, vrândh şi nevrândh îlh răbdal.
De te jăluăl de vr’unul, neputândh mal multă răbda.
Nu te mântulal de dânsul, se fălă că focă ’ţl-a da.

5 Alişverişl era foculv căci prăda făţişi pe toţi.
Câte în trel-patru locuri, au(Jăl în tăte nopţi, 
în vălmăşagul acela, poţi socoti ce liicra.
Şi de era chiph de pază şi în sfadă a întră;

1) Eumenide suntfl zlnele acele cari, dupe Mythologie, facă jertfile tn Iadă 
f$m«I aprinse şi crude. — N. Ed, Balica.
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O milă era cer^scă şi unii aglutoră de susâ,
40 Că ardd numai aice unde focul era pusă.

Şi după aceste tote, o iftira de pe locu,
Strigăndu cum că Moldovenii suntu acel cari daă focă.
Mulţi săraci au luată morte, alţii în grele urgii,
Năpăstuindă că’să cu toţii ală laşului langângil;

5 Cerescule împărate, tare al fostă mâniosă,
De-al lăsată astă zidire, in halul acestă dulosăl 
Aceste eraă aice, în lăuntru în oraşă,
Să vedemă cele de-afară, să vedemă ţăra ce-aă trasă 1* *139 
Dăcă cele din lăuntru, suntă aşa precum le veţjil,

50 Acele de pe afară, mai fericite le creţjl ?
Beşlegil pe la ţinuturi, val mie, ce nu lucraă...
După ce beşlegăritul de aice’lă cumpăraă,
Dar avaeturl şi glote.cât în fire nu s’aă dată,
Acestă feliă de osîndiie, Moldova n’aă mal răbdată;

5 Căzuse negustoriea, marfă nu se rădica.
Căci la înduoite preţ!uri, beşlegăritul urca;
Ori prin ce ţinută cu marfa neguQlătorul trecă.
Avă osebita plată, nu plătăscă de’l plăcă;
De trecă prin trei ţinuturi, era de istovă gătită 

60 Căci cât îlă ţină pe densul, cine ară fi mal plătită ?
De cele trebuinclose, ori şi care tîrgă lipsită,
Căci şi celă mal bună dintr’ănşil, n’aă contenită, n’aă lipsită.
Şi de pe pul de găină, avaetul Iul să’lă lea.
Aceea ce’i era chleful, cât îl plăcă, cum voia.

5 Und’ ’l-aă rămasă fonă şi lemne, verdeţuri, brânză şi untă,
Şi acea neap ăra,tă, făina cea de văndută;
Tote în neapărată plată precum aă voită,
Cum pută ca să mal venală, când îlă ţină îndoită, 
închidere de Biserici, pâră nu se învola,

70 A se sluji sfânta slujbă, pe preotă nu’ngădula;
Să toce, să tragă clopotă, nu era de vorovită.
De nu se învola satul, apoi era de globifu;* *ldO
A săvîrşi cununie, de nu avă teskeră.
Săracii, amar de dânşii, toţi cădăă in geremă;

5 Rudenie ori şi care, la beşlăga de mergă,
Da poroncă să cunune, nu’l păsa, nu’l alegă;
Şi a patra cununie, poroncă de cununa,
Val de preotul acela, ce-ascepta a’lă îndemnai 
Preoţi, protopopi, la talpe ca pe ţărani îl bătă,

80 Mărgă să se jeluăscă de’l da mâna, de pută;
La Crăclună locuitorii mascuri nu pută tăia 
Pâră nu mergăă la dânşii, pâră nu se învola;
Ună leă şi duol, de totă porcul, filatul era făcută,
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De put6 să nu plătăscă., a mânca de ’I-aQ plăcută.
5 La Pascl scrînclobâ, din poroncă tote satele făce,

De nu da mahmudiaoa, apoi nu se întorcă;
Fete şi femei răpite, alţii făţişi le ţinăfl,
Privăă bărbaţii, părinţii, ş’a grăi nu îndrăznău;
Unul fără ţiitore, nu se pută, nu era,

90 Curvele ^nelegiuite, ele mal rău supăra;
Ele aţîţaă mal tare, ele îî povăţulau,
Căci după a loru plăcere, el iăcău ori ce volaă;
BăeţI mulţi luaţi cu sila, şi alţii adimeniţi,
De fugă de el vre unul, val şi amar de părinţi;

5 Ori şi ce avă la casă, lua totu, îlu calică,
Să’lu găsăscă, să’lu dea Iarăşi, ori şi ce pută făcă,* *141 
O basma la capă legându’I, arăta că’lă-aă turcită,
Ună cuvântă de ^ică .vr’unul, era mortă său calicită;
De scria vre ună ispravnică, de însciinţa ceva 

3400 De neferl său de beşlăga, apoi nu mal întreba;
Gonă, patimă de mărte, nu mal era de trăită,
De pută numai cu fuga, aşa era mântuită.
Pe câţi aă bătută cu sope, câţi necinstiţi şi globiţi.
Şi câţi din Isprăvnicie mal.de istovii isgOniţll

6 Beşlegil toţi aglunsese ca cel de la Misirbel,
De schimba din el vre unul, avă resboiă între ei.
Dar zălogile prin sate, ce răutăţi nu făcă ?
Val mie, care mal multe va face se întrecă;
El gludecători prin sate şi de bani împlinitori,

10 EI, după a loră plăcere, întru tote lucrători;
Toţi răii şi toţi beţivii, lîngă el s’alâturaă.
Căci ÎI ocrotăa la tote şi de dări îi apăraă.
Pe el îl avăă povaţă, cu dânşii se sfătuia.
De unde sumă mal mare de bani ară pută să lea.

5 Femei săă fete frumose unde suntă, ei arăta.
Cine ’ndrăznă să’I gonăscă, şi de el a’l depărta 1 
Oiîiă isprăvnicescă prin sate a întră nu suferă.
Căci de îndrăznă vre unul, înapoi nu nimeră;
Vină arunca la orîndă, rachiul a loru mal totă,

20 Să mal pue şi stăpânii, de le dâ mina, de potă.* *142 
După ce aceste tote, şi ori ce voia făcă.
Apoi lăfa loră din sate, împlină cât le plăcă;
Şi, deosebită bacşişuri, de pe la stăpâni ceră.
Vremea fiindă pră cumplită, da ce da şi suferă,

5 Ţipa ţăra şi norodul subt ană glugă aşa de feră.
Cum aă mal putută să ţie, stau uimită şi multă mă mieră.
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Salih-Paşa pe Farmaki, în lanţurî bine legatft,
Şi pe alţi ş^se-spre-ijece, dup6 ce ’i-aii ferecaţii,
Cu o pază îndestulă, cu tacrirul loru înscrisă,

30 Pornindu’i pe toţi de-aice, la Sillstra ’l-au trămisă.
Acolo maî cercetându’I, la Ţarigradft ’î-au pornită.
După fapta loră să afle ceea ce le- au fostă menită.
Vogoridi mergă bine cu taraful ce avă,
Domniea cum că îi vine, îl pără că o privă;

5 Alerga după parale, atât elă şi al Iul toţi.
Bani căuta ca să scotă de pe vil şi de pe miorţl; 
împrumutări, contribuţii, vânţ^ărl de moşii grecescl,
Şi din tota cuprinsul ţeril, acele monastirescl;
Pravăţul avăndă Domniea, bani îi trebuia pră mulţi,

40 Căci avă ca să restorne, hotărîrl ca nisce munţi;
Avă deplină sciinţă că’ntr’acăstă epochi,
Grecă să lea Domniea ţerel, nici de cum nu pută fi;
Ocăra pe Greci amarnică, blăstema descoperită,*
Mulţămă că nu se trage din neamă aşa pîngărită;

5 Că’i Bulgară o avă fală, o striga şi trăză şi’n visă.
Căci acăsta la Domnie, îl ţină drumul deschisă.
Boierii din Bucovina, scoposul Iul înţelegă.
Ca să întâmpine răul, din ei pe unul ale^ă.
La Ţarigradă să resbată cu argimagzariă înscrisă,

50 Stavila se redicase şi drumul era deschisă.
Au alcătuită magzarlul cât se dă pătrun^ătoriă,
Aă zugrăvită starea ţărel, cu ună chipă lacrimătoriă;
Arătă că Moldovenii, aă fostă şi suntu credincioşi.
Pravilă aă toţi credinţa ce-aă apucată din strămoşi.

5,Cu zugrăvele urîte, zugrăvă cumplita pe Greci, 
picăndă, c’a loră tirănie, nu voră uita-o în veci;
Se rugaă să’l mântuiască de glugul acelă grecescă 
Grecă mal multa ca să nu fie, în scaunul celă Domnescă; 
Că’să necredincioşi cu toţii, suntă haini, resvrătitorl,

60 Credinţa loră ce felă este, s’aă văţjută de-atâtea ori.
Cu alegere să fie Domnul loră din pământeni.
De altă neam drită să nu albă, de cât din drepţi Moldoveni; 
Ş’acele din vechi pronomil, hărăziri împărătesei.
Date prin hatişerifuri raelel Moldovenescl,

5 Tote să le întărăscă pră Milostivul Devletă ,
Ca nisce raele drepte, milă cu toţii asceptă.
Către Salib-Paşa»încă şi altă arză, multă rugătoră. 
Rânduitului să’l dele, totă chipul de aglutoră,* *144
în Ţarigradă ca să mărgă, argimagzarlul a da,

70 Căci el toţi, osînda ţărel, nu potă mal multă a răbda. 
Păcată să se prăpădăscă Keler|il împerătescu.

Siai;0TLi.A
C/^iL >f-Yeiv‘T ţk.
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Destul de cândii pătimesce, sub gîugul acelii grecescfi.
Dar pasul, a loru lucrare, rogă a fi tăînuitu, *
Căci va fi cu greu isprava, fiindfi publicăluitu,

1 Către Calmacamu o carte, întru care îl vestă,
Că pre unul dintre dânşii, îlii trămită ca să stă 
întru căutarea trebil, întru tote lucrătoru.
Cu haractiră şi sciinţă, întru tote rîvnitorti;
Pâră s’a linisci vremea, şi toţi se voru înturna,

80 Patriea să’mbrăţloşeze, şi a o îndemâna;
Urmarea de Caimacamul tăinuită vră a fi:
«întunecă dobitocul, ^ice, cândii vrei a’lu jertfi.»
Alegere facil boierii cine să mărgă din ei.
Dintre toţi, pe care altul, să arunci ochii putăi;

5 Pe acelii ispitită, iarăşi, pe Vornicul Toderu Balşu, 
întru lucrări de aceste, elfi alesă, elă drăgălaşă;
Crba patriei iubire, care întru elă hrănă, 
îlă facă să veţjă rîpa, şi a sări întru ea.
După ce aă trasă atâta, ş’ună norocă l’aă mântuită,

90 De iznovă se încurcă într’ună plană învăluită;
Uită câte aă trasă tăte, vine în Iaşi multă volosă,
Obştiei totă arătă, chipul celă mai mângâiosă.* *145
Se duce la Caimacamul, dă scrisorea ce avă, 
îl vorovesce în strună cele ce se potrivă;

5 L’aă primită cu bucurie, dragoste ’i-aă arătată.
Dar cât va ţină, eă nu sciă, căci chipul îl îngălmată.
La Salih-Paşa se duce, arzul către elă aă dată.
Cu milă şi îndurare, a’l vorovi l’aă răbdată.
Pătrunsă de milostivire, îi ţlică pe înţelesă,

3500 Spre a sevîrşi lucrarea, elă s’a sili mal alesă.
Dar încă vr’o duol cu dânsul, din boieri mal trebuescă.
Căci trei fiindă d’impreună, mai multă resmă alcătuescă.
De Argimagzariă sciinţă Caimacamul nu avă.
Nici de Ţarigradă vr’o veste a’i da nu se’mpotrivă.

6 După trei săă patru ţlile. Vornicului Balşă ’i-aă spusă, 
Argimagzarlul la Portă, de ce îlă ţină ascunsă;
Pentru ce să nu’lă arăte, căci nu’i împrotivitoră,
Pentru interesul ţerei, şi elă îl sîrguitoră.
Balşă se apără cu totul, îi (jice: «Sciinţă n’amă,

10 De ară fi fostă vre o taină, crc(ji de veste că nu’ţi damă?» 
Caimacamul, c’o zîmbire, căutându’l lui puţină;
«Ţine, ţlice, şi citesce,» scoţândă copiea din sână;
«Eă amă deplină sciinţă, de ce te făţiămicesci,
Cu mantaoa făţiăriei pe Ştefană nu amăgesc!;

5 Dar eă suntă în supărare, de ce mă năpăstuiţi,* *146 
De ce nu vroiţi mai bine cu mine să vă uniţi?
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Ea sa vă agîutu la t6te, eil sS fia sîrguitora, 
sa va împliniţi dorinţa, cu unu chipa pre lesnitora.«
Balşa remâne în uimire, ameţita şi sastisita,

20 Adevărul sa arate era silitu în sfîrşita.
Una patriota se cunosce de Caimacama cumpărata, 
Ce’ntr’a boierilora sfaturi se afla neapărata;
Sufleta prostu şi de nimica, pentr’una scârnavri interesa, 
Patrioţi, patrie vinde, şi pe ncelu triimesu.

5 Pe una aşa vre o-dată, patriota pota să’ia numesca?
Nici de cum că’i defăimare nămuliii moldovenesca;
Plata lui ca şi Iuda, lasă’la să potă afla,
Cre(^a că văcurile tote fa;-ta lui nu vora spăla.
Balşa veţlenda că nu se’noape mai multa a se tăinui,

30 îi aretă ţottt secretul, fără a’i tăgădui; 
îi aretă că a merge la Ţarigrada îi silita.
Căci aa data la toţi parolă, ş’a resbate s’aa fălită. 
Salih-Paşa cum că are sciinţă desevîrşita,
Agiutoră ori cât să’ncape a se’î de păr’ în sfîrşita.

5 îi laudă Caimacamul otărîrea ce-aa făcuta.
Cererea ce facfl boierii, (^ice cum că i-aa plăcuta; 
îi bună, îi legiuită, adeverata patrioţi.
Ce păcata că nu-'i unire intr’una gonda a fi cu toţi.
Prin jurămenturi multa, sfânte, pre Balşa afi Încredinţată,

40 147Că de-o asemene rîvnă şi elfi este aţîţata.*
«Vă voia agiuta, îl ţlice, în cât se dă şi cât pota.
Dar ve roga, spre mulţămire, să mă primiţi patriota.
Şi ea cu voi d’împreună Moldovănu se mă numesca. 
Rămăşiţa vieţii mele aice s’o chieltuesca.

5 Boierilora mă roga scrie, ^i că’i roga păr’ la pămănta, 
în Moldova să primescă, să fie alfl mea mofmăntă.

• Două moşii ama aice, dobîndite cu multa grea,
Să locuesca întru ele ca una pămăntena şi ea;
Nu vă ceru altă nimica, de cât a fi odihnită,

50 într’una colţa aia ţerei şi ea, să trăesca nepomenita; 
•Acesta ’mi-e fericirea ce din sufleta o doresca,
Tota secretul îţi descoperă de-unu prietenă nu’ia ferescfi.» 
Cu acesta felu de tămîe Vornicul Balşu tămîlată,
Perde prepusu, îngrijire, remâne pră mingălata.

5 Se aprinde în eia fala, vă^enda una duşmana smerita.
Nu scie că-unu puia de şerpe îlu pînde acoperita.
Nu scia că a să’ia musce de cât toţi mai multa pe elu, 
îlu învăţă interesul, a fi smerita ca una mleia.
Balşa pliha de filotimie şi de fala lui aprinsu,

60 îi ţlice lui Vogoridi; «ce vrei, vei ave în scrisfl;
Nu te îndoi nimica, în mine temeia să pui,

27
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Cererea ţi se’mplinesce, îndoială mai multă nu’i.
Fia aia patriei de astăzi, te încredinţe^ia că eşti,
DupS ce suntu ea la mijloca, poţi sS te mai îndoesci?»

5 Ce-au scrisa la boeri ea nu’scia, dar ştafetă aa pornita,* *148 
Şi fără de prelungire, şi respunsul aa venita;
Dă Caimacamului cartea boierilora Moldoveni, •
Care era iscălită de cei aleşi pământeni,

' Fiu alu patriei că este, cu toţii vora a’ia numi,
70 Şi socotesca fericire cu-acesta nume a’la numi;

Părinţi se numesca cu toţii, ca pe-una. fia îla socotesca, 
Recomănduita de-ura frate, pe care toţi îla iubesca.
Şdrpele cu a loru mână, vrenda cu toţi a’la neteţ^,
Dar eia căuta s6 musce, gonda n’ave a se’mblăn^i;

5 Pentru a patriei bine, pe una frate ce-aa trimesa,
Cere să’lu povăţuiască, ca pentru-aia sea interesa.
S’au bucurată Caimacamul, se aretă multa voîosu. 
pice c’a pune la cale tote cele spre folosa. 
îla sărută, ’I mulţămesce, s’ardtă îndatorita,

80 Sub mantaoa făţlăriei, sta bine acoperita;
ÎI fiice că se cuvine, duoi-trei boieri să mai iea,
Ca să se păzescă rezmul acăsta pră trebui^ 
pice Balşu, Aga Creceanu şi Căminariul Cercheza. 
«înti’aceşti duoi ama crediaţă, pota se mă îndemăneza;

5 Le-ama vorovita multa, cu mine amândoi se priimesca, 
în druma voia mai lua unul, căci mai mulţi nu trebulesca. 
Pe .amândoi Caimacamul, de vrednici’l-aa priimita,
Dar lucrarea vră să fie, cu una chipa mai tăinuita.* *149 
Taina din duoi dăcă iăsă, taină nu mai pote fi,

90 Şi tota cela ce-a numi-o, socotesca că va bîrfi.»
Toţi acei din Iaşi boierii cu tacâmul lord unita,
Ce’n magzarîul Bucovinei, nu le-aa data de iscălita,
Se tulbură, afiânda taina, între ei să vorovesca, 
pica şi el să facă unul, şi îla şi alcătulesca.

5 Ei avău mai multa putere, căci se aflaa toţi pe loca,
Ei aa suferita zăduful şi ardere ca’ntr’una foca.
Nu mă voia sfii a ^ice, adevărfi a vorovi,
Găci ama avută tota prilejul, cu ochii mei a privi;
Vr’o deosebire mare în magzariuri n’amfi văţjuta,

3600 Fisce-care interesul păzla cum îi de creţjuta.
Cei de-aici cerea Domniea, cei-l-alţi decamvirata, *)
Una Divana s’nlcătuiăscă între el neapăi'ata,

*) Acestfi Arz-Magzariu se află tipărită In F61fi pentru Minte şi Literatură 
a Transilvaniei din anul 1840 Ko. 4i. (i)

1) Ve^ Arz-magzariul la finele sţihurilor din Tazlău.
N. E.
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Ca larilşî el să îea cârma şi e! a povăţui;
Din partea mă vrămâ Domniea de-aşi sci câ nu ra’oiii căi.

5 Unii cu asprime mare defălroaii tare pe Greci,
Fără de milostivire, vră ca să’I surpe de veci;

• Cel din Iaşi nu într’atâta, jăluind nu’I osîndău,
Cu aşa pornire mare, nu’I gonăQ nici îl perdău;
Lăsau să se înţelăgă acele ce-aă pătimită.

10 Devletul să otărască de mal suntă de priimitfi.
în pronomiile ţeril de-o-potrivă era scrisă,* *150
Ftă între amănduoe aceea ce s’al cuprinsă.
Vogoridi cu Balşă una, sufletă şi trupă amănduol,
Şi la cel-l-alţî povaţă, ţ^icândă ; «şi eă suntă cu voi.»

5 Intru ei avău nădejde a lucra ş’a isprăvi.
Interesul la Domnie, cu dânşii a’lă isprăvi;
Cu curul în două luntre, parimiea ce avemă.
Mă temă să nu’lă văţlă în baltă, cum pe cel mal mulţi vedemă. 
Au încredinţată Magzarlul a boleriloră din Iaşi,

20 Serdarlulul lancul Stavru, p6 care ’l-afl şi trimesă 
La Focşani ca să aştepte boierii păr’ voră veni, 
yi, trecendă şi elă cu dânşii, împreună a porni.
Caimacamul se arătă către Balşă sîrguitoră,
Să’lu gătăscă, să’lă pornăscă, cu totul înlesnitoră.

5 Către Paşa mijlocesce, cărţile a le pomi,
Recomandaţii, Calmele, tote vră a le citi;
Cetă una, tocmă alta, îndrepta, alcătuia,
Pentru interesul ţării cât se dă se sîrgula;
La alţi mal mici din reglaluri, să mal scrie îndemna,

30 Iar cât pentru Saraschlerlul, însu’şl se însărcina, 
ţticendă cum că îlă lubesce, şi îlă ascultă pră multă,
Pote să’l scrie şi Paşa, dar puţină şi pră în-scurtă;
Căci era de trebuinţă, se ceră neapărată,
La Seraschlerlul să mărgă prin elă avă de lucrată.* *151 

5 De-acolo să’l înlesnăscă, elă a fi într’aglutoiă,
Fără elfi orl-ce chipă altul era nefolositoră.
Octomvre în optu-spre-tjece, Balşă întru tote gătită,
Luândă scrisori, ţliua bună, la Silistra s’aă pornită,
Cu Cercheză şi cu Greceanu din boieri de-aice daţi,

40 Priimiţl de Caimacamul şi de dînsul lăudaţi.
La Focşani ,mergândă boierii, şi Stavru sta aşteptândă,
Se unescă, nu staă nimica, do-acolo purcedă curindă,
Căci la Bârladă zăbovise, bani să lea aă căutată,
Că pră puţini de aice, de chieltulală le-aă dată.

5 Două-fjecl-şirşăpte-a lunel, la Silistra aă venită, 
îndată ce-aă dată de scire, conacă li s’aă rânduită.
La două căsurl de nopte, cu toţii aă fostă chîămaţi.
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Prîimirea le-ati fostă rece, cu asprime întrebaţi;
«Ce vreţi, — ^ice Saraschieriul, — ce cereţi, ce aţi venită?» 

50 Balşă, cu plecăciune mare, scârbită şi forte mâhnită,
A’lă îmblânţli se silesce, vorovindu’i multă supusă,
Totă pricina venirei cu amăruntul ’i-aă spusă.
Le ijice : «cum scriă boierii, fiindă toţi peste hotară ?
Ori câte cereri voră face, nu credă c’oră fi în zadară?

5 Le este ertată acdsta? cum polă şi cum îndrăzne'scă ?
Cu mal multă întregime, pentru ce nu socotescă 
Acel din Iaşi îi arătă, din boieri suntă iscăliţi.
Dar ş’acei din Bucovina, a veni eraă gătiţi.* *152
«La Ţarigradă, ca să mergeţi, nici de cum nu vă oprescă,

60 Dar de’ţi pută merge teferi, nu sciă, nu mă’ndatorescă; 
Drumurile vedeţi cum îsă, totă norodul tulburată,
Vă luaţi măsuri mai bune, căci vă vorovescă curată.»
Mal multă d’ună căsă în piciore, se aflaă cu toţii stându, 
Cafă să le dă, gă şă(Jă, să vedă că n’avă gondă;

5 De cât la sfîrşită, în urmă, cafă aă (^isă să le dă.
Să şăţlă le poroncesce, neplăcerea se vedă;
Şi puşină mai vorovindu’î; «mergeţi căci sunteţi trudiţi. 
Mergeţi, că de-acum îl vreme ca să vă mai odihniţi.» 
Saraschieriul forte bine moldovenesce grăia,

70 Pentru că elă se născuse lîngă Hoţind, în raia.
De terzimanu trebuinţă cât de pugiriă nu era.
Pe Balşă prilejul acesta pră tare îlă bucura 
«Odihna nostră, îi (|lice, este când vomă isprăvi,
Ş’a patriei fericire, cu ochii vomă priivi ;

5 Vizirule, noi scimă bine, cum că eşti dreptă hotjnănă.
Aşa fiindă adevărul, eşti ală nostru pămentănă; >
Patrioţi suntemă cu toţii, totă dintr’acelaşi pămăntă,
Tatălă teă, cu îndurare, poroncesce din mormăntă :
Să nu laşi să bîntuiască ţăra, Grecii surpători,

80 Pe a cărora credinţă, ai văţjută de-atâtea ori;
Şi cât să dă din Moldova să te silesc! ca să’î scoţi.
Patria ta să o aperi şi pe ai tei patrioţi.*
O ţără lacrimătore, Cheleriul împărătescă.
Să nu te înduri, se logă, a’ţi spune nu mă sfiescă.»

5 — «Mergeţi, ţjice cu blândeţe, mergeţi şi vă liniştiţi.
Cât îmi va fi prin putinţă, m’oiu sili, nu vă’ndoiţl.»
La conacă mergăndă cu toţii, staă pe. gondă forte uimiţi, 
Nu puteă să înţelegă de ce’să aşa priimiţi;
Că’i aţîţată Saraschieriul, era forte cunoscută,

90 Dar de unde, de la cine, nici prin gondă nu le-aă trecută. 
Taina totă mal la urmă, însuşi s’a descoperi.
Lucru tăinuita sub sore nu se pote suferi.

*153
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A daoa Iar ÎI chiamăj ca întîia nu ’l-aii primită,
De a duoa întîlnire; cu toţii s’au mulţămitu.

5 îl priiniesce cu cinste, la toţi ţlice a şedd, 
în vorova lut asprime mal muîtu nu se cuprindd : 
«Boeriloru, eă sciu bine drepturile ce aveţi,
Şi ce lucrau cu voi Grecii, cel haini şi multă sumeţi; 
ytruncinarea cea de istovă care v'aă pricinuită,

3700 De sciinţa m4 nici una, nu credeţi că’I tăinuită;
La Ţarigradă ca să mergeţi, eă hu pociă să vă oprescă.
Dar cele de cuviinţă vrău ca să vă sfătuescă :
După întâmplarea vremel eu nu sciă de va intra,
Devletul în cercetare, şi de nu s’a apăra;

5 Vremile suntu precum însuşi puteţi să le judecaţi,
De veţi merge peste vreme, mă temu să nu vă ’ncurcaţî;* *154 
Gondescă mal cu întregime, eu cu cale socotescă.
Hârtiile să trămitemă, şi pre voi să vă oprescă.
Inadinsu Tătari să mărgă, căci nu amă nici ună prepusă,

10 Că, în doue-^ecl de ^ile, vomă priimi şi respunsă.
De va fi vreme să mergeţi, vă voiă agluta şi eă.
Iar de nu, de ce să faceţi ună drumă atâta de greă?
Să vă încurcaţi cu toţii, vremea să vă prăpădiţi.
Vi le puiă tote ’nainte, ţjiceţl şi voi ce gondiţl.»

5 Vorova lui pră întrăgă, cu toţii s’au iliulţămită:
«Ori ce vel găsi cu cale, ÎI ţjică, şi noi ne-amu primită.» 
în dată întru lucrare, ceea ce aă ^isă aă pusă.
Căruia multă mulţămindu’I, întru tote s’aă supusă;
S’aă dată că(jută poroncă a li se da tainată,

20 Cu îndestulare mare, forte i’aă îndemânată.
A treea şi Tătarul precum au ^isu, s’au pornită, 
Patru-ijecI-şi-cincI de ţjile, aă trecută păr’au venită.

• Boierii în mulţămire, la nimică supăraţi, 
îngrijirea, neodihna, era că’să înstrăinaţi.

5 Nu se scia şi respunsul care se pute primi,
Le va da drumul să mărgă, saă înapoi s’oră porni ?
La unu-spre-ţjece Dechemvri, sosi doritul respunsă,
Nesciinţa otărîrel îl ţină întru prepusă.
La Paşa-Capşi îî chiamă; Paşa blândă, politicosă,* *155 

30 Le arătă că respunsul le-aă venită cu multă folosă : 
«Hârtiile suntă primite, Devletul multă mulţămită,
Tote cererile vostre, vă spună că s’aă priimită;
Domniea este a vostră, Domni voră fi din Moldoveni,
Dintru acei cu sţiinţă, şi mal alesă pământeni.

5 Taina vrăă şă să păzăscă, şi numai voi să o sciţi.
Interesul e ală vostru, să cuvine să'lă păziţi;
Grecă de-acnma la Domnie nu vejî mal avă frici cumă.
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Dar s6 vfi păziţi credinţa, ,sS n’o abateţi din drumfi;
In Ţarigradu ca aă mergeţi, îmi scria c’acum vreme nu’î,

40 Devletul aşa volesce, otărîrea îl aiul;
Dar fără de prelungire, se sciţi că veţi fi chiămaţi.
Şi la cererile vostre, veţi fi forte ascultaţi.
Iml poroncesca şi acdsta să v’o ^Jica de multe ori.
Ca să ocrotiţi ralaoa, căci sunteţi respun^lătorl;

5 Paza şi nebîntuirea, s’o ceia totă de la voi,
Să n’o lăsaţi în osîndă, în necaza şi în nevoi.
Boierii se ocrotăscă, cel bătrâni cari sunteţi, 
îndatoririle tote către voi să mărginescfi.
Voi aveţi ca să daţi sămă, voi veţi fi şi intrebaţi,

50 Vă luaţi măsuri mal bune, că ’n respundere întraţl.
Etă câte peră astăţiir, să vă aglutu ama putută.
Şi de-aice înainte, credeţi c’oiu face mal multa.»
ÎI mulţămesca toţi prin lacrimi, ^icu cele ce s’afi căzută* *156 
Pentru a sa sîrguinţă şi binele ce-aa văzuta.

5 îşi Ian cu toţi ^iua bună, prin chipul cela mal plecata,
C’o rază de mulţămire, la gazdă s’au înturnata,
Voinda ca să se gătescă, căci a le lora s’afi alesa.
In nouă-spre-^ecl Dechemvri, din Silistra aa purcesa 
Vina la laşi, voru se’la tîlnăscă, pe nuoul lora patriota, 
Care cu o sete mare, ce-aa lucrata vre a sci tota.
A’l tăinui adevărul, între el s’au sfătuita.
După cum şi Saraschierlul, fdrte ’l-afi chizăşluita,
Mulţămirl dar nu pră multe, căte-va ’lau încurcata,
C’aşa aştepta să vedă, după cele ce-aa lucrata.

5 Vă veţi îngrozi de a’-ţl scie, nuoul nostru pământeană 
Ce-aa lucrata ela pe sub cumpăta, şi aa eşita la maîdanQ; 
Filul a patriei nostre, celu smerita ce s’au primiţii.
A trăi trasa într’o parte, făr’a fi măcar numita.
Viperă, puia de năpărcă, cum crede că’ia va lăsa,

70 Dumneţ^ea ce vede tdte, veninul seu a vărsa?
L’a descoperita in urmă prin calmcoa ce-aa trămisa, 
Saraschierlulul Silistrel ce cu măna sa aa scrisa.
A se tălmăci caimăoa, omeni cu sciinţâ-aa pusa,
Pote să fie acpla, care însuşi Balşfi aa dusa.

5 Cu pânea ţerel în gură, năravul Iul nu’la lăsa,
Pe boieri şi ţăra t6tă, căt pută o apăsa: *)!*
»Sunta haini toţi pământenii, Saraschierlulul scria;
Snnta şi aa fosta tota de-a-una, nimica nu se îndoia.
Curţile megieşite tot printr’înşii afi lucrata.

60

*157

*) Ve^l la eflrşit şi vel afla copiea ecrisâreî scrisă Saraschierlulat, tălmăcită 
fle pe iasnşl Caimăoa sa.

Beldiman).
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80 Pâr6 n’aă foştii el povaţă, în ţdră nu aQ intratil.
Toţi suntu uniţi, el unăltă, cu dreptate pătimescil,
Să lase pe Eniceril, căci numai el îl smerescii;
Căci asemenea urmare, face cel din Misirbel,
Pâre ’l aii călcată Franţosil şi au căţlută peste el.

5 Lasă’l să se osîndăscâ, nu pătimescu în zadară, 
Tratarisescă cu Devletul încă de peste hotaru;
Prin Argimagzariă la Portă, Domniea acum volescă,
Ca să mergâ dintre dinşil, pe unul orondulescu;
Omă frumosu, cu barbă mare, albă, şi lă stată înaltă, 

90 Mai chipeşă de, căt pe-acesta, n’aă putută afla pe altă; 
Fă dar ori ce scil cu dînsul, datoriea ’ml-amă făcută, 
Cugetul să nu mă mustre, mal la urmă c’amă tăcută.» 
Acăsta fără ’ndolală, pe Saraschleră aă aprinsă.
Ce pută face de-o-dată, văţjăndă cele ce ’l-aă scrisă?

5 Dar înţeleptă, omă cu minte, sufletă îmbunătăţită, 
Judecândă cu întregime, mal la urmă aă simţită 
C’aceste suntă tote intrigi ce elă însuşi împletă,
Ela era pricina totă, boierii ce zăbovă,
Ş’aşa s’aă întorsă îndată cu milă a-’i agluta,

3800 Nedândă crezare Iudei, la cele ce’i areta.*
Val mie 1 acesta este acelu care ne striga,
Pâmentenă să se număscă, din inimă să ruga.
Şărpele, ce pământenii să’lă ţie în sână voia,
Pentru care Balşă atâta se ruga şi sfătuia.

5 Pâinea ce mănca a ţerii, aceea l’a osîndi,
Dreptu gludecătoriă îl Domnul, elu Iarăşi va isbîndi. 
îmi pare că’l văţjiă osînda, de la sine’şl a cădă.
La vr’uuă locu cu depărtare, în osîndă Tară vede.
Avă mare bucurie, de boieri că s’au întorsă,

• 10 Şi n’aă făcută vr’o ispravă, cu mergerea loru în glosă ; 
Credă, că a lui lucrare, pre ei ’i-.au împiedecată, 
pică că Balşu, TuiurI, Cucă, în Buzău le-aă înnecată. 
Patimă pe Balşu nespusă^ a’lă vedă se supăra, 
picendu-1, că dreptul ţerel, îl silită a’lă apăra;

5 Trei ^ile de eraă bine. dar a patra Şi stricaţi,
Amă creţjută, în multe ronduri, a’I vedă încăeraţi.
Unul îngonfată de slavă, celalaltă de-unu tarză firescă, 
Putăl socoti vre-o dată a’l vedă că se smerescă?
Gonă pe Balşă Caimacamul, a lipsi din Iaşi doră,

20 Vorova Iul îngâmfare, nici de cum nu suferă.
Balşă se desgustarisesce văţlându-se prigonită,
Chipă cănta să se ducă Iarăşi de unde-aă venită.
Căci familiea Iul încă, în Bucovina avă,
Cunoscendă pre Caimacamul, primejdie o privă;*

*158

*159
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5 Că va merge păr’ la vT^ţă, Grecu fiiiidtt, n’avd prepusă, 
Chipii nu era de unire, nicî se se d6 luî supiisii.

. In peptii aii dus-o o vreme, căt ad putută aă răbdată,
Dar peri^ându totă răbdarea, botărîrea sa aă dată:
La hotarul Bucovinei, din Iaşi a se depărta,

30 Familiea lui s’o v^ţlă, şi necazul a uita.
Beldiman se’mprotivesce, uniţi fiindă nu’lă lăsa,
Se silă ca să’lă oprăscă, din totă virtutea sa;
II i|^ică să zăbovăscă, puţină a mai aştepta.
Căci prefacere aştăptă, şi r.eul s’a îndrepta;

5 Ce interesă avă nu sciă, sciă că multă s!aă sîrguită.
Să mai stă să nu se ducă, îndestulă l’aă sfătuită.
Elă gluca ună rolă prostatică, pentru elă mulţămitoră,
Intru sfeţjlile urmate, elă era împăcătoră.
Căci Balşă îi da ascultare la cele ce'lă, sfătuia,

40 Cum că’I prietină statornică, nimicu nu se îndoia;
Bine făcă să’lu asculte, pre dînsul păiiă ’n sfîrşită,
Căci s’aă cunoscută în urmă, cum că Balşă multă aă greşită 
Răbdarea lui perde totă, ţ^ice : «nu potă suferi,
Nu’ţl daă mai multă ascultare, nu’ţi daă cuvântă c’oiă peri; 

o Lasă-mă să inergă de-aice, hsă-mă c’oiă 'nebuni,
Fără prelungire iarăşi, făgăduescă c’oiă veni.»
Purcede din Iaşi, se duce, la hotară se zăvove,
Familiea lui să văţ^ă, prileju acolo ave*. *160
La Dorohoiu, şi la Herţa, şi la Botoşeui umbla,

50 Vremea pâră s’a preface, din locu în locu se primbla.
Trei luni aă trecută la mijlocu, şi Ferminul au venită, 
însuşi de la Sarascbierlul, cu mare grabă pornită;
Pre boierii ce mersese cu argimagzariul vr.ă,
Şi încă alţi duol cu dânşii, ca să mărgă îi cere;

5 însă boieri de ispravă, credincioşi şi ispitiţi,
Din cei de.nâ.nă forte vrednici, omeni aleşi şl cinstiţi;
Căci pră indurata Portă cere a se ’nfâţioşa.
După sadacatul ţerei, mila sa a revărsa.
O poroncă ca acăsta ca ună trăsnetu ’i-aă părută,

60 Se tulbură Vogoridi, vede că merge urîtă.
Balşă să mărgă la Silistra, pentru dânsul era greă:
«Se cade, (^ică în sine, mal bune mesuri să’mi iăă;
Fiindă că ’n Iaşi nu se află, îi lesne a’-lă de])ărta.
Altul mai smerlnă la sufletă în locul lui a căta;

5 Altul care să nu fie vrăjmaşă nămului grecescă;
Balşă îi pătimaşă şi duşmană scie cum că’lă prigonescu.» 
Din toţi câţi eraă aice, pe Beldiman aă alesă.
Se scălă, merge la dînsul, îi ţlice pe înţelesă;
Cu dragoste ÎI vorbesce, se silesce a’lă pleca,
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70 ţ)ice că numai cu dânsul, sufletul Iul s’a’mpăca;
De Ţarigradu nu’î vorbesce, nici ’l-aii pomeniţii măcar,* *161 
Moldoveniloni sâ spue crede cum că’I în zadar; 
în întunericu se’i lase, a nu sci unde şi cumii,
Ca să nu alcătuiască cugetări din aşa drumii.

5 Beldiman, oraii prepuelnicQ, şi de umbra lui fecitu.
Care doră să trăăscă în cât se dă mal smerită,
Era de gândită vre-o-dată, că elă se va încurca ?
('Vârsta, starea sănătăţii, ţii că, nu voră rădica ; 
în starea care mă aflu, nu potă să gondescă de drumă,

80 Amă alergată fiindă tânărăi amă căzută nu potă de-acumă. 
întrăbă bătrâni şi tineri că te voră încredinţa.
Că în slujbă şi ’n primejdii, Beidiman nu se cruţa.
Nu crede cum că spui basne, nu crede că mă fâlescă.
După slujbă, mulţămire, că nu amă avută jălescă.» 

r> Nu’lă silesce Caimacamul, creţlendă a’lă îndupleca,
Mal vorovindu’l şi alţii, în sfîrşită se va pleca;
Romanul, Huşul de fa^iă, a doua <ji I-aă fjisă Iar ;
«Suntă neputinciosă, îl ţjice, îlă silesce în zadar;
Sunta şi alţii şi mal vi’ednici, şi tineri ce potă lupta,

90 Este Logofătul Sturdza, de ce vrei a’lă depărta?»
“ «Eă nu’ţl cel sfată se’ml spui cine; te întrebă de priimescl. 
De vrei se mergi la Silistra, şi patriei să slujesci?»
— ((Amă slujită cât amă foRtă tânără, o ţlică şi nu mă sfiescă. 
Pe ori care vrei, întrăbă, acum nu mă bizuescu.»* *162 

5 Şi pe Vornicul Râşcanul ’l-aă trimisă de ’l-aă vorbită, 
Cunoscăndu’lu bună prietenă, dar şi elă n’aă isju-ăvită.
Pe Sturdza, Cuza, Râşcanul, vrendă şi nevrândă ’l-aă alesă, 
Tâutul, Cercheză, Greceanul, toţi uniţi aă şi purcesă ; 
Vechilu de Logofeţie, aă lăsată pe Beldiman,

3SW0 Cu cel ce mai rămăsese, să caute de Divauă; 
îl pornescQ cu mare grabă; la Silistra ajungândă,
Aă aflată ce nici o dată nu le trecuse prin gondă;
La Ţarigradu c’oră să mărgă acolo s’aă domiritu, 
Mehmetu-Paşa-Saraschierlul, le-au vorbită descoperită;

5 ’l aă îndemânată la tote, auţlindu că n u’să gătiţi,
Le-aă dată bani, recomandaţii, de cari erau lipsiţi;
S’aă arătată cu o milă, în cât creţlă că nu s’aă dată,
C’o nespusă îndurare. Moldovei aă ajutată;
Cel din ţăra Românescă, boierii ce-aă fostă chiămaţî,

10 Ajunsese în Silistra, stau acolo adunaţi.
După Pasc! în trei Aprile, Luni din Silistra purcegu,
Cu lesaccil şi cu pază, cu toţi împreună mergu.
Să’I lăsămă urmându’şl drumul, noi să venimă înapoi.
Să vedemă osînda ţeril şi a laşului nnyol.
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5 Multa îngriji a Vovoride, prefacerea a privi.
Căci nu scia şi boTeril ce vora put4 isprăvi;
Cu tote că eia trăsese pe câţi-va în partea sa,
îngrijită fiinda pr4 tare, că mergenda ’lu-ora apăsa;* *163
Dar de el a se încrede, nici o dată nu pută,

20 De aceea’n îngrijire de apururea plută; 
însă cumpătul nu’şî perde, interesul sea căta,
Din drumul ce apucase, nici cum nu se depărta.
Salih-Paşa din vjăţă după ce s’aa săvî.şita,
Paşalîcul îia luase, Osman-Aga în slîrşita;

5 Enieerl-Aga de-aicea, omul buna dar fărte prosta, 
în tinereţile săle, nu scia mal straşnica de-aa fosta.
Do a Iul nemulţămire, de Enicerl, într’una ronda,.
Fără de papuci să scape, 1’ama privita pe ela fugănda. 
Chihala-bel ronduise, — cela mal cumplita ce s’aa data.

30 Ce Grea alcătuise, a fi numai spre prădata, —
Pe acela Saiz Efendi, de Hoglacblanul lăsata,
Căci avusese tovarăşi şi era interesata.
Acesta e Chihala-bel, şi ori* ce voia făcă,
întru prădări şi în jafuri, puţini creţja că’la întrecă.

5 Caimacamul cu acesta, buna prietena şi unita,
Alăgă Dumne^ea Sfântul, câte au lucrata ş’afi stîrnita;
Cu toţi răii era una, pe prădători apăra,
Ghlaur-Ali buna prietenQ, Gtanoglu a Iul era;
Rămânăl întru uimire în cele ce lucraa toţi,

40 Socotesca că în mormenturl au simţită, şi acel morţi;
Nici el n’aa rămasa în ticnă, întru cele ce-aa urmata.
Prin Monastirl nu lăsase, nici nna mormenta nescurmâtfi;* *164 
Mîgle de ose pe-afară asverlite se vedă,
Că’n mormenturl îl avere mal cu toţii o credă.

5 Ce gondescl întru acăsta, nu’l osîndă pentru toţi?
Cânda priivescl că’n mormănturl nu’sa în ticnă nici cel morţi ? 
Ce lucra în talnaturl omul acesta nesăţlosfi.
Carnea, pâinea, fonul, orzul din tote avă folosa.
Piei de ăie şi de vacă, pentru oşti ce se tăia,

50 Cum că sunta a Iul iraturl, a ijice nu se sfiâ;
Bani aa luata şi acesta, cât prin gondfi nu ’I aa trecuta.
Cu Caimacamul prietena aa lucrata ce ’l-aa plăcuta.
Mal fiinda şi Chihala-bel, acum lucra ce ’l plăcă,
Nime nu’ndrăznă să’l ţjică pentru cele ce făcă.

5 Grăznică vărsătorfi de sânge, avă fală a tăia,
Pe chrestinl pentru nimicuri spre morte orânduia;
Pururea la porta Curţii, vedăl unul-duoi tăeţl,
Şi mal bătrâni, şi iu vârstă, şi cel mal frageţî băeţl;
Pe câţi bătă la falangă, de veci rănjânăa stricat!.
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60 Căci bătă cu nisce sope, nti cum bătăii cel-l-alţl. 
Privesce necazul ţereî, toţi bezmetici, retăciţi,
Toţi în desnăclăjduire, şi'n necazuri adUnciţl:
Fericirea era tdtă pentru Jidovi şi Armeni,
Lacrimile şi durerea numai pentru pămeutenl.

5 Se vedă că ei greşise, el acum şi rSsplătă,
A se mântui cu* atâta, fericire’! de-ori pută.
Cel ce’n Ţarigradti mersese, din boieri nu se scia,
Ce isprăvescO, ce lucrăză, şi în ce se sîrguîa.*
Din boierii de aice, câţi-va scrisori aă primită,

70 Dar nu se vedă în ele nimica descoperită;
Mulţămirl că suntă pră bine, întru tote odihniţi,
Şi nespusa îndurare cu care aă fostă primiţi;
Devletul cela multa puternică şi de Dumneţjeă păzită, 
Cunoscândă credinţa .ţerel, se află multă îmblânzită;

5 Se nădăjduesce milă şi în tăte aglutoră,
Mulţămirl să dămă din sufletă, celui multă îndurătoră.

*165
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In Ţarigradă Vogoridi simţise ce se lucra,
Dar nu scia feredeul întru cară va intra;
Aglutorul şi nădejdea, la Saraschierlul avă,

80 Ochiul lui în totă minutul la Silistra priivă.
Totă a sa mântuire de acolo aştepta,
Căci Saraschierlul puternică, pută a’I întâmpina 
Totă starea arătată, cum mal susă amă pomenită ,
La două a lui luli din Ţarigradă aă venită,

5 Fermană ca să se redice Eniceril câţi era,
Cu căţluta priveghere, ţăra a nu supăra;
Osman-Paşa să se ducă, la Sarhatul poroncită, 
Chiucluc-Ahmet pentru pază, să stă în Iaşi neclintită;

* Cea mal mare fericire, ţăra şi laşul doră,
90 Nu pută să se încrăţjă, tuturoră visă le pără.

Osman-Paşa Ferimanul, de-o dată l’aă tăinuită,
N’aă spusă nimărul nimica, pâră n’aă alcătuită,* *186
Cu ce tertipn să’i adune şi din Iaşi â’I redica.
Fără a bântui ţăra şi oraşul a strica;

5 Tăte după cuviinţă la cale dăcă aă pusă.
Apoi Ustalile tăte, înainte aă adusă;
Aă cetită la toţi Fermanul, mesurl le-au (jisă ca să iea, 
C’oră răspunde cu viăţa, frăţesce îl sfătuia.
Sultană Mahmud, vră odihna raelel ce-aă pătimită;

4000 «îngrijiţi-vă, le <jice, căci nu’I lucru de glumită; 
în două ^ile de astăzi, cazanuri şi toţi porniţi,
Prin Silistra îl să treceţi, de’ţl greşi sunteţi periţl.»
Poronca aă dat-o şi el, la toţi cel ce se cădă,
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no?

Că se’ngrijescă a* purcede, începe a se ved^.
5 Bucurie în atâta, cât mal mare nii s’aîi dată,

Se’ngrijîaă că’n ridicare s’ortt apuca de prădată;
Avă cuvântă de’ngrijire, dupe câte aă văi^ută,
Dreptate avâ prâ mare, lucru era de crezută;
Că voră eşi cu mânî g61e, îu fire nu era dată, 

io De focă. era prepusă mare, şi în sfîrşită de prădată.
Pe cât aă fostă îngrijire, la sfîrşită nu aă lucrată.
Pe la boîerî, pe la gazde, să iea bani aă supărată;
Zălogele socotăla atuncea aă căutată,
Nu’I plăti dăcă’ţl da mâna, şi să te veţjl descurcată.

5 Ofză lepăda pe la gazdă, fonă, pâine de cumpărată.
Amar de gazda aceea, bani de n’ară fi numărată ;*
Se lăuda ca glasă mare, striga cum că ’l-a da focă,
Bani a le da ca să scape, alerga, nu’şl afla locă;
Săracii ce-avăă prin casă, mergă, pună amanetă,

20 Dându’l bani să’lă îmblân(Jăscă, să’lă vă(jă desmănietă.
Muerl ce avă prin casă, pe tăte le-aă desbrăcatăi 
Cea mal mare osîndire, la purcesă ele-aă cercată;
Pe t6te-aă ajunsă osînda, sfîrşitul aă fostă urîtă.
Căci câte-aă fostă burduhose, pe tote le-aă omorîtă.

.5 La Bahluiă vr’o pal-spre-^ece, ucise le-aă înnecatu.
Apoi prin fântâni, prin puţuri, pră multe nă aruncată.'
La acăsta pră cu cale că aă făcută socotescă,
Să se sature, le l isă, de amorul celă tureescă;
Lasă pe naşă să le lăsă, aceea ce aă făcută,

30 Şi se găsăscă pe draculjpentru c’aşa le-aă plăcuta, 
în optă (jile a Iul luli, Sâmbătă s’aă rădicată,
Aă scăpată săraca ţără de csîndă şi păcată;
Din Iaşi în josă prin conace, ţipete, vaetă ş’amară.
Pâră ce-aă ajunsă cu toţii ş’aă trecută peste hotară.

5 Mehmendariă Latif Spătarlul, val de elă ce-aă suferită,
Nu credă că s’a întorce, omul era de perită.
Dintre el pră mulţi aicea unde-aă putută s’aă dosită,
Dar val şi amar de-acela, Chiucluc-Alimet ce-aă găsită;
Nu le mal întreba starea, în bătaie ’l-aă stricată,

40 Voră uita dulcăţa ţării, desfătarea ce-aă cercată,* *168 
însă Moldova pră dulce ’l-aă dată prin apă, priu focă,
Şi după puţină vreme, aă venită pră mulţi la locă.
Dar cea d’ânteiă mulţămire n’aă aflată dec’aă venită, 
Trebile eraă schimbate, vremi le s’aă primenită.

5 Chiucluc-Ahmet forte straşnică, zulumurl nu suferă,
Dăcă îndrăznă vre unul, sub topuzul Iul peră;
Şedăă amorţiţi prin sate şi pe la boieri supuşi,
Lustrul ce avă, lipsise, Enicerl părăă că nu’să.
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Ducându-se Eniceril, a duoa alţii Eermanti,
50 Poroncă ca s6 redice, pe bolerîul Caimacamii.

O Aga de la Silistra, spre acesta triimesa,
Dintre Agatele Paşel, erau deştepta, forte alesa,
La Pâşa-Kapşi a’lu trece, au arătata, au grăita,
Şi fără zăbavă multă, la couacu l’au rânduita.

5 Trămite, cbiaa.ă îndată, pe slăvitul Kaimacăma, 
ţ)iee că de la Silistra, are să’I dee fermanu.
După ce ’la-aa pusa la mână, din ochiu nu ’lu-ad prăpădită , 
Hotarul fiinda aprope, era lucru de gândita.
Acolo din împreună, amănduol aa petrecuta,

60 încât se dă că nu’I frică, ca să crăţ^ă 1’aa făcutu ..
Ce să cră^ă? vedă bine în ce feredea era.
In laţul care căzuse nu se pute scutura.
Priveghierea era mare, cu care era păzitu, 
îi da prepusa a se teme, şi eia ţine îngrozita* *169

5 Porunci-a doua ţii Paşa, după boieri a chiăma 
Eără de întârţiiere la Curte a’I aduna;
Se adună toţi boierii, pricina nime scia,
Căuta cela la cela, întru tote se’ndoia. 
ţ)ice, cafe şi ciubuce, ca să şă^ă ’i-au poftită,

70 îndată şi Caimacamul cu Agaoa aa venita.
Nu’I cela d’intăia Vogoridi, acela falnica şi voiosa 
Se vede una greca pre smerina, îngrijită şi multa fricosa. 
Galbena la fa^iă, pe gânduri, cu benişul strânsa la pepta, 
Păre că la toţi ara ţlice: «să mă agiutaţi aştepta.

5 Paşa începe vorova, începe a areta,
Că din pogorîta, suişul, nu se pote depărta;
După suişa pogorîre, urmeză neapărata .
Şi apoi iarăşi suişul, dupe ea îi vederata.

» Milele sele Devletul, de veci nu le pote da,
80 Cei ce aa fosta pe o vreme, mai pota şi ceva răbda; 

Ştefănaki Caimacamul se află acum schimbata.
Cum că’l mulţămita Devletul, nici este de întrebata. 
Socotelile să’şi cate, la Silistra îl poftită.
Ca să mergă cu odihnă, Agaoa îi rânduita;

5 Divanul de-acum să fie, întru tote lucrătoria.
Şi celora puse la cale, fără cusura următoria.
Pricina să se ’nţelegă era destul una cuvânta
Celelalte geremonil erna vorove şi vânta.* ifllO
S’aa înţelesa pre pe lesne că eia este redicatfi,

90 Pote aa aflata Devletul acele ce s’afl lucrata, 
încurcă şi Caimacamul vorove câte-aa pututfi.
De sîrguinţă arătă, cu ostile ce-aa făcuta.
Si pentru ţeră le spune, cât se dă că s’afi silita,
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C’aO putută s’o sprijindscă, era lucru de fălită.
5 Pe boieri îl scote marturl, în căte-aa fosta împilata, 

«Bolurum!» ţlice Agaoa, şi îndată s’aa sciilatu; 
piua bună de la P.-işa, au luata foarte scârbita,
Fălcile i se ’ncleştase, gură n’av4 de vorbita.
Se întorca Iarăşi Ia gazdă, cal de menzila poroncesca,

4100 A se face, prelungire nici cum nu’ia îngăduescu.
Acesta îlu dărma tare, acesta îla supării.
Adaoge îngrijirea întru care ela era.
Toţi al lui pe lîngă dînsul, cu jale îl căutaa.
Lacrimi în ochi avda unii, alţil năduşiţi oftaa;

5 Toţi ÎI grălaa cu sfială, nu vrd ca să de prepusa.
Străini vr^ să se arăte,, şi cum că al lui el nu’sa.
Boierii se duca la dânsul, s’adună, îla mîngâia.
Şi ca sâ’şl lea (jiua bună, putini binele ’I voia,
Căci pe mulţi îl supărase, cu mulţi din el s’au sfădită,

10 Ca sâ’I vie ’n capu acâsta, nici cu gândul u’au gândita.
Elfi îşi aştepta Domniea, precum aî sel toţi strigafi,
In slujba Curţel să între, mulţi mergâfi de se rugau,* *17i 
Căci şi Vornicu despre Domna, ţlicâ c’afi pomăzuitfi.
Intru isprava Domniei nimică s’afi îndoita.

5 îlfi mîngele toţi boierii, îl (jicfi câte s’afi că(jutfi,
Să la veţjfi aşa micfi la sufietfi, nici o dată n’amfi cre^utfi; 
Pătrunsa de-o mare' durere, lacrimi vărsa în sfirşitfi,
Se ruga la toţi să’lfi erte, căci pâte le-a fi greşita ;
Ca unfi omfi întru greşale, şi elfi se afla supusa,

20 Să nu se ’ndure de dînsul puterea acă de susu.
•Fraţilor, ţjice, cu toţii rugaţi-vă ca să scapfi.
Din durerea şi osînda care’ml-a venita la capfi.»
Din boieri respunde unul, forte de curând sfădită.
Care a’I vede căderea, aşa curândfi n’afi gândita ;

5 Vrăjmaşa ’ţl-amfi fosta pâră astăţjl, Iar acum te tînguescfi, 
Sfetnicii ce adunaseşi, acela te osîndescfi ;
Sfaturile lorfi privesce, în ce necazfi te-afi adusfi,
Cele ce-aşteptamfi să’ţl vie, le vă^fi tâte mai presusfi.
Aceia de susfi să’ţi aglute, aglutoriul lui s’aştepţi,

30 Acăsta, pildă să’ţl fie, a pută să te îndrepţi... .
-Işî iau cu ţoţî ^iua buuâ, drumu fericiţii îî poftescii,
Căc; uu’lfi lăsa să ’ntârţiie, să purcăgă îla silescfi.
Intro butcă cu agaoa forte sprintena au purcesu,
Şi după ela o căruţă, cu o slugă afi mal mersfi,

5 De Enicerl laşul slo bodfi. Caimacamul rădicata,
Duoă rane forte grele a ţerei s’afi vindecata.* *172
Nu’i destula numai atâta, aştăptă şi să privescl.
La duoă-spre-^ece-a lunel, Merciirl s’afi priimitfi veşti:
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Unii Devlet-Tatarii sosescfi, din Ţarigrada tnimistt,
40 Boieriloru veşti aduce, şi însciinţărl înscrisa;

Că devletul cela puternica şi de Dumne^ea păzită,
Văţ^endu sadacatul ţerei, de istova s’aa îmblân^Jitu ; 
Boierilora hărăzesce. Domni ea ţerel de-acum.
Grecii să nu mal încapă, să nu fie nici de- cum.

5 Logofătul Ion Sturdza Domna şi oblăduitorlu,
Aa alesă după plăcere, Devletul îndurătoria.
Dându de scire poroncesce. Caimacami aa rânduita,
Pe câţi aa cre^utu destoinici, şi acel ce au voitu ;
Todera Balşu, Petraki Sturdza, eraa mal deosebiţi,

50 Şi cu dânşii d’împreună, şi Divanistil uniţi.
Ce noroca, ce fericire întâmplarea aa adusa,
Căci de una veca şi mal bine, de când Domni Moldoveni nu’sa 1 
Nu pută să cră(Jă nimeni, nu se p tăa dumeri.
Strigai: «de acum Moldova, crederou că va înflori.

5 Aa lipsita tiranii ţerel, Domnii Greci s’aa redicata,
Prada, bănăritul ţerel, de la sineşl au picata ;
Postelnicii şi Miniştrii, voru fi toţi din pămentenlţ 
N’oru desbrăca fără milă pe săracii Moldoveni.
N’are cuvântă, una Visternică, cu Domnul a se uni,* *173 

60 Vrânda cu bani să’lu giftuăscă, în vremea căt va domni.
Una Domna pământeană, ca Grecul nu p6te fi nesăţlosa, 
Căci va căuta mal bine la a patriei folosa;
Intru fericirea ţerel, credu pe-a sa că a afla.
Căci una fia pe a sa maică, nu pote a împila.

5 Etă văcul ceia de auru, val mie aa înflorită.
Multa al suferita, Moldovo, dar de-acum te-al răcorită;

Cea mal multă fericire, să veda una fia alu tea Domna, 
Plină de rîynă să te-aglute, şi treaza fiinda şi în somna.
Ce doresce să te-aducă în starea ce n’al gândita...

70 Nu’sa mal multa lupii acela ce rumpânda te-aa prăpădita; 
Nuoul Domna, fiiul acesta, ce ’n sânul tea al crescută,
Nu’I -de acel ce în pufuri, şi dismerdărl aa născuta;
Ela scie ce’I sărăciea, necazul celui lipsita.
Căci lipsa şi prigonirea, îndestul 1’aa pedepsita.

5 Cel săraci şi cel nemernici, la eia vorfl afla limana,
Eia s’a areta părinte ori şj cărui serelmana;
Pe săraci să’I ocrotăscă, în căt se dă va cerca,
Nu’I din străinii acela, ce cătaă a desbrăca;
Ispravnicii, Dregătorii şi toţi căţi erau subt el,

80 N’ora fi mal multa lupi selbaticl, vora fi blânţO ca nisce miel. 
Căci d’acum dregătoria, nime nu va cumpăra.
Se va da la cela ce scie pe săraca a apăra*, *174
La cela ce cu dreptate, va sci a ocârmui,
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Pe cel răpitori şi jacaşl, au vorii mal Îngădui.
5 In Divană şi Curte gospodă, pe altul să ve^I nu poţi,

De cât pe acel ce ’n faptă, s’au are tată patrioţi;
Acel ce aă slujită ţerel, şi necazul aă răbdată,
Iar nici decumă răpitorii, şi acei ce aă prădată.
Domnul va lua Miniştrii, d’împreună lucrători,

90 Din betrânil cel mal vrednici, de Dumneţjleă temători;
Le va <jlice : «etă cârma, veniţi să o cârmnimă,
Intr’unu sfântă cugetă cu toţii, îl vreme să ne unimă; 
Patriea, jalnica maică, se n’o lăsămă a căde,
Căci amă vă(jut-o cu toţii în ce văpae arde;

5 Interesul să ne fie pe dînsa a agluta.
Ea, dobîndindă la putere, toţi ne vomă îmbărbăta;
De aceea, vecă de aură pe acesta îlă numescă,
Intr’altă chipă, Doranieâ Stiirdzăl, că va fi nu mă primescă, 
Că’l trecută prin focă şi âpă, scie ce’I bine şi reă,

4200 Singură vrendă să ţie cârma va vede că’l forte greă;
C’o urmare din protivă, val mie multă va greşi,
Cu copil şi cu rudenii. Ia selametă n’a eşi;
Că se va căi sciă bine, îndoială nu’I nici cum,
Pare’ml că privescă cu ochii, o gludecă de pe acum.

5 Acela ce mă pătrunde, este că s’a defăima,
Natiea Moldbvel totă, ah! acesta m’a dărraa.*
Dac’amu venită per’ aicea, voiu scria descoperită,
Ca se’ml vă(^ă visul cu ochii, să gludecă de-amă nemerită; 
Dar nădăjduescă a scrie aceea care dorescu,

10 Pentru buna cârmuire. Moldovenii Domni sporescă.
Că voiă scrie adevărul glurămăntă facă celă mai sfântă.
Nu voiă părtini nimica, n’olă scria ba,sne nici văntă. 
Cerescule împărate, nu te ’ndura, vei^l de susu,
Rădicarea mâine! Tăie, la rea stare ne-aă adusă.

5 Te ’ntorce de-acumă cu milă, căci el cunoscă c’aă greşită, 
Mâniea Ta mărginesce, nu merge pără ’n sfîrşită;
Pe Domnă îlă povăţuesce, lumineză pre supusă.
In urgiea Ta de astăţjl, să veţjă că mai multă nu’să. . 
Cugetele loră unesce, datoriea a’şl păzi,

.20 După atâtea necazuri, îl vreme a să trezi.
Amu căţlută din istorie, văţlă că m’amu împiedecată,
Far’a simţi rătăcirea vrendu-nevrendă amă lunecată, 
înapoi să ne întorcemă, de Calmacamă să vedemă.
Căci amă veţ^ută fericirea aceea ce nu gondemu.

Balsoh vine diu 
Bucovina ţi in
tri în CiimăcI* 
miea |Srrel,

5 Balşă tiindă în Bucovina, aă trimisă de ’lă-aă adusă, 
Cu cartea Călmăcămiel ună boerănaşă s’aă dusă; 
S’aă bucurată, vine ’ndată, începu trăba a căta.
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Cea maî întîitl de cât tote, cu bani a se ’mprumuta.* 
Căci Domniea fiindti nouă, bani trebuie îndestul 

30 Nevoia era prd mare, căci a cere n’avă cui,
Dar ce nu face silinţa a unoră drepţi patrioţi,
S’aă silită care de care, aglutândd Domniea toţi.

*176

Focul dia r&şf. 
— Descaragîarea 
do a Bci'lo ÎQ 

prosd. — Dom* 
Dlea lui loao 

Sturdza.

Ia duoS-ţlecl-şi-optă luli, vai şi amar în oraşă.
Focă, în cât a treia parte, s6 me creţii că n’aă rămasă,

5 Etna ’ţl pără totă oraşul, limbi de focă se arunca.
Din ziduri pară, văpaie, păre la ceriă se urca.
Ţipetă in oraşă şi hrămătă, în căt nu se ’nţelegă,
Vedel ună norodă besraetică, nesciindu unde mergă;
Omeni arşi, pîrliţi la faşiă, forte mulţi prin case morţi,

40 Osînda, nenorocirea, să areţi în scrisă nu poţi.
O stare mal de nimică, care din prăţli aă scăpată, 
în senurile văpăieî, de istovă s’aă îngropată.
O parte văpaia arde, alta Turcii o răpescă,
De stare nu căta nimc, de viăţă se’ngrijescă.

6 langăngii se trăsese, căci chipă de stînsă nu era.
Nu avă unde să calce, de focă a se apăra.
Căci în uliţile tote, şi podul ardă cu focă.
Nu aflai fără jăratică măcar o palmă de locă.
Monastici mnri aă arsă ţ^ece, din uliţe mal mari, tril,

50 Case boieresc! şi prăste, hanuri, crâşme, la tril-mil;
Jelanie, tînguire, în căt te înhiorai,* *177
în norodă n’auţjăl altă, de căt ah! şi de cât val 1 
Apoi ce se ţ^ică : aice, nu este palmă de sus ?
Amar mie, mt1 cutremură, iar amă căţlută la prepus,

5 Că nenorocirea ţerei încă nu s’aă isprăvităl 
Dumneţleă îl în mânie, tot nu s’aă milostivită,

» Are să mal pedepsăscă, să’i certe spre a’l smeri. .
Cele ce-amă veţlută suntă umhre, ţăra greă va înflori. 
Văţ^endă acestvfălă de palmă, ce potă se nădăjduescă ?

60 Fericire? Dar n’oiă credo, ah! pră multă mă îngrijescă;
In giudecăţl întunerecă, este putere de sus.
Mi s’aă xesturnată nădejdea, iarăşi plutescă în prepus;
A Domniei începuturi, acele m’oră lumina,
Voiă cunosce de suntă semne Ceriul a se alina;
Căci amă făcută hotârîre, şi Domniea a seri eu ,
Insă, nu mal multă în stihuri, fiindă zăbavnică şi greă.* *178
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TALMACIREA CAIMELEI LUI VOGORIDl CE SCRIA LA SILISTRA
DEVLET—EFENDI

Din boierii cel mari al Moldovei, cari încă se află în ţera Nemţescă 
şi alţii în ţdra Kusdscă, căutându de acolo la pământul loiu cu jale şi 
oftândă fără a veni, de căt puindii inainte fellurl de pricinuirl; dintr’acel 
boieri este şi unul ce’l ^icu Toderu Balşu, care viindu la Iaşi, cu Arz- 
magzariu, din partea tuturoru, la Salih-Paşa şi la mine cu osebite meh- 
tupurl, în cari mehtupurl îlu făcu pe dumnealui plenipotentu de a da 
respunsu din partea tuturoru boîeriloru la ori-ce va fi întrebată; dum
nealui bolerlul prepuindu că aşteptă domnie, s’aă mîhnită forte şi n’aă 
voită a’ml descoperi tot adevărul jalobil loiă şi pricina venirii sâle; 
dar eă vâ^endă jignirea sa, l’amă chiămată şi ’l-amă spusă: că eă nici 
Domniea poftescă, nici Călmăcămiea, nici altă epangbelmă, de căt dorescă 
a sevîrşi poronca împăratului în care suntă orânduită, cu obrază curată, 
ca să pociă cere de la împăratul ună locă în pămentulă seă, unde se 
mă tragă cu familiea mea să mă odihnescă 1 După care ţjise a mele, în- 
credinţându-se dumnealui bolerlul, ’ml-aă descoperită atuncea scoposul ve
nirii săle, arătându’ml că cererea loră către Devlec este a se orondui 
Domnu unul dintre boierii pământeni, seă să se povăţulască ţera măcar 
vr’o căţl-va ani de către boieri, fiindă forte struucinată şi supusă încă 
de mal înainte sub datorii şi sărăcii, şi se rogă, şi ceră, a ave tot a- 
celea obiceiuri ce cu 150 de ani mal înainte le-aă avută. Acestea suntă 
cererile loră, fără a căuta întîiă şi a gândi la îndreptarea şi punerea la 
cale pentru liniştea şi indreptarea ţerel loră ca să fie Iarăşi cum aă mai fostă 
mal înainte, de căt şedă unii la Nemţi şi alţii la Moscali, unde aă gă- 
nită mulţămirea loră şi potrivirea tabieturilor loră, şi de acolo ceră Dom
nie şi stăpînire să li să dce loră, fără a căuta mal înainte la îndrepta- 
lea ţerel loră şi desfacerea celoră făcute ; care cerere a loră este nu
mai *) de mărimea ce aă în capul loră. Beii de la Misiriă n’aă cunos
cută Scaunul loră, şi călcândă pâinea şi tăgăduindă stăpînirea, le-aă ve
nită resplătire Dumneţleiască şi cu sabiea Frangiel s’aă făcută telbia. Du
pă cum asemenea şi Grecii şi boierii cel mari al Moldaviel şi ai ţerel 
Românescl, necunoscându stăpînirea loră şi ce preste mesură milă a De- 
vletulul de care n’au fostă mulţămiţi şi aă călcată pâinea, care aă a- 
dusă asupra loră mâniea Iul Dumneţjeă şi blăstemul împeratulul; mal 
alesă urmările Moldovei căutându-le cine-va cu amăruntul din învechime.
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se găsesce maî mulţii plecată şi cu părtinire duşmaniloru de căt stăpî- 
nuluî şeii; pentru care cu bună dreptate s’au trămisu Eniceriî aicea, cari 
se cundsce a fi maî multă din voinţa luî Dumne^eă. Eu amu ^lisu acestui 
boîeriu, că supuşilorfi nu este dată a se purta cu acestu chipă către îm
părăţie, şi a cere milă cu acestă feliă de teclifuri, şeţjendă de ceea par
te să ceîe stăpînirc dincoace, de căt cu supunere şi credinţă către De- 
vletpote câştiga milostivirea cuviincîosă. Dar elă nu s’aă uîtatu la flisele 
mele, ce veţ^ându-se pre sine cu frumosă boiă, lungă şi grasă, cu o bar
bă forte lungă, s’aă socotită pre sine vrednică a chipsui ori-ce lucru şi 
a ocârmui pre alţii, şi cu acostă socotinţă şi vine la picîorele Inălţimeî- 
Tele. Cum vel voi aşa vei face.

Iscălitu Stefanaki Vogoridi *) *180

Jurnalul mergerii bo'ieriloru Deputaţi in Ţarigradu.
La anul 1822, încă în vremea ce se aflaă oştile Înperătescî în ţeră, de 

către boierii bejeneriţi în Bucovina, s’aă făcută Argimagzariu către pre î- 
nalta Portă, arStătoriă credinţei şi supunerii locuitoriloră Moldovei, şi 
cerendu milă şi îndurare, cu întărirea vechiloră privileghil ale ţereî, aflâu- 
du-se aicea Caîmaoamă Hatmanul Ştefanaki Vogoridi, cu care Argimag- 
zariă aă trămisă aicea pe Vornicul Teodor Balşă, întovăroşindu-’lu şi cu 
altă arzu către Salih-Paşa Cearcagiul oştiloru împărătesei ce se afla ai
cea în Iaşi, rugându-’lă ca, prin puternicul seă agiutoriă, să înlesnescă 
pe boleriul oronduită, ca împreună cu alţi duol să mergă în Ţarigradă. S’au 
priimită cererea boieriloră, l’aă întovărăşită cu îndestule recomandaţii la 
locurile căzute, şi mai vîrtosă către Silistra-valesi unde neapărată se că- 
dă a merge ca la ună Saraschieriă ce se afla. Şi maî lîngă Vornicul 
Balşă, pe Aga Ion Greceanul, i pe Cam. Costake Cerkezu, au purcesu 
la Silistra. Dţ la Focşani aă luată şi pe Sardariă lancu Stavru, şi, câte 
patru întovărăşiţi, aă mersă la Silistra. Arzul s’aă dată la Silistra-valesi, 
şi l’aă trimisă în Ţarigradă. Spre respunsă, au venită poroncă : «se se în- 
«tărcă boierii înapoi, şi cândă va fi vreme, voră fi cliîămaţi,»^^) şi cu res- 
punsul acesta s’aă întorsă înapoi.

După triî ’lunl de Şile aă venită poronca lui Silistra-valesi către Cai
macamul Ştefanaki Vogoridi ca să se trămită pe acei patru boieri ce aă 
fostă acolo, mai adăogându-se încă alţi duoi boieri de ispravă, practicoşî 
şi cu sciinţă, ca după înalta poroncă să mărgă în Ţarigradu. Dară a-- 
căsta Caimacamul, pentru ală seă interesă, n’aă vrută ca să o facă cu
noscută boieriloră.

Vorn. Teodor Balşă fiindă dusă la marginea Bucovinei pentru ca 
să’şl veţlă familiea sa, şi Caimacamul cu totul improtivitoriu ca să 
nu mergă Vornicul Balşă, precum vederatu în urmă s’aă cunoscută, au 
alesă pe Logofătul loniţă Sturdza, (neputendă îndupleca ca să mergi Vor-

nsi
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nicul Alecu Beldiman), pe Vornicul Gheorghe Cuza, Vornicul lordake Râsj- 
canul, Vornicul Ion Tăutul şi Hatmanul Costaki CerkezO, carii pur- 
cegeSndu de aicea cu unu tatarii ală Măriei Sele Silistra-valesi, la Mart.
23, Vornicul Cuza cu Vornicul Râşcanul, aii inasu la satul Bîrzesciî la a- 
şeţlare a Vornicului Cuza Iar cei-lalţl au masii la poşta de la Oncesd.

Vineri în 24 a lunel, aii mersă in Bărladă poposindă la casele Agăi 
Greceanul, l’aă luată âi pe elă în tovărăşie după cartea ce avă a Cai
macamului.

Sâmbătă în ^iua Sfântului Lazăr, Mart. 25, purcegăndă de acolo 
săra, aă fostă în Focşani, trăgendă în gazdă la Sameşul Necolal 
Tuduri.

Duminecă Mart. 26, trecăndă de poşta Tîrgul-Ciicului, s’aă întîluită cu 
ună cavajă înadinsă trămisă de la Silistra ca să văţlă de vină boierii cer- 
şuţl, cu cari *) stândă la vorovă şi încredinţându-se îndată cu grăbire, *182 
s’aă întorsă înapoi ca să dee în scire. Săra aă masă la Ispravnicul de 
Buzeă unde aă fostă forte bine priimiţi.

Luni 27, purcegăndă de la Buzeă, aă trecută poşta Călmăţulul, Măr
gineanul, Urzicenil şi Rogozul, şi aă mersă la satul Ciochina; aă tre
cută poşta Cloza, ş’apropiindu-se de Slobozie, le aă ieşită înainte o Aga 
ce venise cu butca cu 4 cal, care ’i-aă priimită, trămisă fiindă de că
tre Saraschierlul, pe care poftindu’I la o dughiană, le-aă dată cafă şi ciu
buce; şi trecăndă Ialomiţa, avendă de ceea parte gata cal de poştă, la 
7 căsurl de aă mersă la Călăraşi, tîrguşoră in malul Dunării, unde 
mergăndă la gazdă s’aă întîlnită cu Sulgerul Teodoraki Capuchihaiaoa 
Saraschierlulul. Acolo aă luată însciinţare că aă a merge la Ţarigradă, 
căci sciinţa din Iaşi era că mergă numai pără la Silistra. Acolo făcăndă 
emeclică cu Capuchihala-beiă, la 10 căsurl aă Intrată în 3 şălcl mari cu 
tot calabalîcul ce avăă; lăsândă tote trăsurile la Călăraşi, aă trecută la 
Silistra, unde trăgăndă la lumbrucă, acolo omul Măriei Săle Paşel ’i-aă 
priimită, şi de acolo cu toţii aă mersă în cetate pe glos, îndreptându’i la 
Chihala-beiă, fratele Măriei Sele Paşel, şi ’î-au primită cu şeremonie. îndată 
’l-aă scosă înaintea Saraschierlulul, le-aă vorovită moldovenesce curată, 
întrebându’i cum aă petrecută la drumă, şi de-aă avută cele trebuin- 
clăse dupe poroncile ce avă date. ’l-aă pusă glos *) făcăndu-le şere- *183 
moniea cafelei; după acăsta, le-aă (Jisă să mărgă să se odihnăscă căci tre
buie să fie trudiţi, oronduindu-le gazde deosebite unde aă adusă şi tote 
calabalîcurile şi trăsurile ce avăă.

Miercuri 29, la 3 căsurl de ţii, ’I aă chiămată la Paşa-Capsi unde mer- 
gândă ’l-aă scosă îndată înaintea Saraschierlulul; în odaia aceea aă aflată 
hramă aşternută peste rogojini, le-aă ţii să să şăţlă; multe Agale staă în 
piclăre, li s’aă făcută şeremoniea cafelei întrebându’I cum aă petrecută, 
le-aă spusă că aă a merge la Ţarigradă şi că chiămarea acăsta fără de 
îndoială trebuie să fie spre bine, căci poronca este a merge cu tătă o- 
dihna şi cinstea- prin caretele şi butcile loră. Căruia aă respunsă că nici 
o sciinţă n’aă avută că aă a merge la Ţarigradă, şi pentru aceea nici
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gătirea căzută nu ati, căci numai 1000 lei li s’aii dată de chieltulală. Şi 
le-aii răspunsă că pentru acăsta să nu se îngrijăscă, căci îl va îndemâna 
cu bani de chieltulală în cât vorfl avă trebuinţă. Au făcută rugăminte ca 
să nu mărgă cu trăsurile loră că se voră strica în drumă, voră ispiti 
mari greutăţi a le întocmi; mal cu lesnire va fi a merge cu cară mocă
nesc!, şi le-aă dată făgăduinţă că de vreme ce voră a merge aşa, li se 
voră orondui cară din ţăra Rumânăscă. După acăsta s’aă mai rugată a’î 
lăsa să facă Pascele acolo, şi să se purcăgă, şi Luni după ^iua învierel 
li s’aă dată făgăduinţa, (Jicendu-le că voră merge d’împreună cu boierii 
Munteni ce se află acolo, şi aşa aă dată poroncă *) a le aduce şăse cară *184 
mocănescl.

leşindă de acolo, aă mersă la Chihaia-beiă, şi făcendu-li-se geremoniea 
cafelei, le-aă <^isă că tote interesele ce le aă la Moldova să le dee în
scrisă, atât pentru scutelnicii ce aă, ca să fie în nesupărare, cât şi în 
mansupurile ce se află fiesce-care, să remâie vechilii loră nesmintiţi pără 
ce se voră întărce din Ţarigradă; şi de aă ceva a scrie la Moldova, să 
facă cărţile şi cu poroncile ce suntă a se trămite cu înadinsă tatară la 
Moldova se voră trămite şi cărţile loră ; şi îndată aă poruncită să se 
facă poroncile căţlute către Caimăcămie. De acolo ieşindă cu îndestulă 
mulţămire, aă mersă de s’aă întîlnitu cu boierii Munteni cari eraă aceşti 
de mai gîos arătaţi: Banul Grigorie Ghica, Banul Bărbuceanul Văcăres- 
cul, Vornicul Neculai Golescul, Spătarîul Scarlată Mihăilescul, Clucerlul 
Mihăiţă Filipescul, Ciucerîul Filipă, Căminarul lancul Cocorescul; şi puin- 
dii-se la cale, vorovindă cele de cuviinţă a le drumului, s’aă întorsă 
Ia gazde.

Vineri 31, le-aă triiraisă Saraschleriul, afât la Moldoveni cât şi la Mun
teni, câte ună mielă, iară Sâmbătă Aprilie 1, le-aă triimisă câte ună cal- 
mană-balîcă, pesce de mare pră bună.

Duminecă în ţliua de Pascî, după ieşirea din Biserică, aă mersă, atât 
Moldovenii cât şi Muntenii, mai întîiă la Chihaia-beiă, unde după cere
monia obicifîuită şi hiritisirea ce le-aă făcută, ’i-aă dusă la Saraschleriul; 
de izuovă li s’aă făcută ceremonie, şi aă împrumutată pe Moldoveni cu 
7,500 lei, ^icăndu-le : «că de voră mai avă trebuinţă, va scrie în Ţari- 
«fgradă ca să li se mal dee de către Capu-Chihalaoa Măriei Săle.» Aă rân
duită pe *) ună Chlatipă ală Măriei Săle, anume Ata-Efendi, şi ună ca- *185 
vasă, unul pentru Moldoveni şi altul pentru Munteni, ca să mărgă îm
preună la Ţarigradă, şi ’şi aă luată şi ;^iua bună.

Luni Aprilie 3, Moldovenii boieri s’aă încărcată îu trei cară mocănesc! 
lăsândă tăte trăsurile loră la Silistra; s’aă dată la fiesce-care teşkeră 
pe faşiă de nume aretătore şi familie ţjicându-li-se că cu acelea aă a 
merge la drumă, aă a întră îu Ţarigradă, asemenea şi la tote slugile şi 
omenii loră.

Boierii Munteni, numai calabalîcurile loră aă pusu prin cară. Iară ei 
aă întrată în carete şi în calesce. De acolo purcegăndă, aă mersă la ună 
sată anume Bala-kioiu: acâsta din greşala tătarului, căci gătirea era la
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alţii satii; acolo li s’au datu cele trebuincîose a le măncăril, şi hrana 
cailorfi, şi aii masii.

Marţi 4, purcegându de acolo, aii mersă la unii sată turcescii uijde 
au poposită la 9 cesurî; numele satului C rabaşlî-kioiu.

Miercuri 5, purcegendu la 11 cesurî de ţji, la 7 aii agiunsu la Şumla, 
oraşu şi cetate, unde le-au ieşită conacciu înainte; apropiindu-se de 
Şumla, au întâmpinată mulţi bărbaţi şi copii ieşindă înainte ca sâ’î vâdă. 
Conacciul ’î-aă dusă la conacu, la casa unui Sărdariă-Aga turcă, unde 
’i-aă priimită cu multă ceremonie ; mai sub seră, s’aă dusă unii din Mol
doveni şi din Munteni la aianul locului anume lombrula-Aga, care era 
uncbiă Saraschieriuluî. unde aă fostă priimiţi cu totă cinstea.

Joi 6 a lunei, aă piirccsă de la Şumla dându-le aianul patru omeni *) *186 
de pază, ca se morgă împreună pâră voră ieşi din Balcanurî. Trecendă 
apa Camcik-su, aă venită la ună sată sărbescă anume Dragon-kioiu.

Vineri 7 a lunei, purcegendă de la Dragon-kioiu, au începută Balca- 
nurile, munţi mari, unde eraă cişmele şi isvore de ape minunate, şi aă 
agiunsă la ună sătă serbescă, Cialîcavacu.

Sâmbătă 8 a lunei, aă purcesă de la Cialîcavacă peste munţi, şi iarăşi 
au trecută Camceksai, şi aă venită la Carnabată, tîi'gă, unde iarăşi aă 
ieşită înainte mulţime de bărbaţi şi copii ca sâ’l vâ^ă.

Duminecă 9 a lunei, purcegendă de la Carnabată pe drumuri strimte, 
tuiari şi spinişă, aă venită la ună sată serbescă ce se numesce Bel- 
mali-kioiu.

Luni 10 a lunei, purcegendă de la Belmali-kioiu aă agiunsă la satul 
ce se numesce Faki.

Marţi 11 a lunei, purcegendă de la Faki aă venită la ună sată ce se nu
mesce Debleli-Arik-kioiu, şi acesta serbescă, şi de acolo aă venită la Sa- 
randa-Eclesia, tîrguşoră unde din 40 Biserici, ce se ţ^ice, n’aă găsită 
măcar una.

Miercuri 12 a lunei, purcegendă de acolo, aă mersă la Burgază, unde 
la 10 cesuri de ţii aă agiunsă la ună hană pre strimtă şi cu pu^dne o- 
dăi; acolo se lucreză lulele, tesuri şi alte lucruri de Iută poleite cu aură.

Joi 13 a lunei, purcegendă de la Burgază aă venită la Ciorlu, iarăşi 
tîrguşoră.

Vineri 14 a lunei, de la Ciorlu aă venită la Silivia, aă mersă cu toţii 
la Archiereul locului anume Dionisie, şi le-aă făcută *) îndestule gere- *187 
monii şi bună primire.

Sâmbătă 15 a lunei. purcegendă de la Silivia, au venită laBuîuc-Cec- 
mege, unde ’l-aă întâmpinată ună Hogeachlanu, anume Sakir-beiu, avândă 
împreună cu elă mulţi bostaugil, de a căruia venire s’au turburată cu 
toţii; au veniţii Beiul la gazdă unde se aflau boierii, le-au arâtatu că 
este tiămisu de către înaltul Devletă spre întâmpinarea loru, ’i-aă mân
gâiată îndestul aretându-le că este bine pentru toţi, sâ porte ori-ce voră 
ave, căci pentru el lasacă nu este; apoi după geremoniea ce le-au fă
cuţii, boierii Moldoveni s’au dusă şi la Munteni. După acesta cu toţi d’îm-



preună au mersu Ia gazda luî Sachir-beiu unde le-au făcuţii tete cinstile 
căzute.

Duminecă în 16 a lunel, în ţjiua Mironosiţiloru, au purcesu de la Buîuc- 
Cekmege ; îeşindu afară la drumu, au începută turcolcele a’i împroşca cu 
pietre prin cară., cărora dându-li-se răspunsul cuviincioşii de către Vor
nicul Neculaî Golescul, au contenită. De acolo au trecută la Chîuciuc- 
Cekmege, unde la ună podă î’-aă oprită de le-au căutată teşkerelile ce 
aveă de la Silistra cercetându’î pe toţi; de-acolo au trecută înainte, Sa- 
chir-beiă cu ăî seî, şi peste trei cesurî aă trecută şi Ata-Efendi, ce era 
de la Silistra, Iarăşi înainte, şi încependă a se pogorî la vale, ş’aă vă- 
(Jută Ţarigradul. Mergăă prin nisce' uliţe pre strimte, unde de abia încă- 
păă carăle cele mocănesci, treceă prin case mari câte cu trei ronduri; 
mulţime de norodă îeşia înainte *) de’i prive, şi ajungăndă Ia limană, 
s’aă pogorîtă Ia Caivene ; de-acolo s’aă suită în caice atât Moldovenii cât 
şi Muntenii, aă apucată Boazul în sas, aă trecută pe la Dolma-bakce, pe 
la Tarsana , lăsândă carăle şi calabalîcurile la Caivene de unde purce- 
sese, dară cu toţii eraă îmbrăcaţi în benişe, precum li se ţ^isese. î- 
naintea loră merge Sakir-beiă cu toţi bostangii; se socotesce că fiindă 
că’i privă împăratul, trecendă pe la Dolma-bakce, de aceea li se ţlisese 
ca să puie benişele. Cu acestă cbipă ’i-aă dusă la ună Saraiă ce ave 
lusuf-Paşa, Kior-Veziră, la mahalaua Beîler-beiă, din gîos de Cenghel- 
kioiu spre Anadolă, suindu-se 2 cesuri pe Boază în susă.

în drumul acesta, le-aă ieşită o agă de la Bostangi-Paşa înainte, forte 
muchelefă, cu ună cârligă aă oprită ună caicu, aă întrebată cine suntă 
şi unde mergă? şi răspunţjendu că suntă boieri de la Moldova şi de la 
ţera Românescă, şi aretândă pe Sakir-beiă şi pe Ata-Efendi, aă porun
cită să li se dee drumul.

•După ce aă agiunsă la limană, s’aă suită sus în Saraiă, aă aflată tote 
odăile aşternute cu aşternuturi nouă, şi tote cele trebuinciose din lăun- 
tru fără de cusură, necazlîcuri şi zugrăvele minunate în tote odăile şi 
poleite cif aură. 1)

Acolo i-aă priimită cinci agale a lui Abdula-Paşa ce se afla la Cen- 
ghel-kioiu cu 16 mii de oste pentru nizamul Eniceriloră, şi poronca era 
a Devletuliii *) ca se aibă 3 ţlile musafiri pe toţi boierii cu tote cele *189 
trebuinciose. Le aă făcută icram agalele cu cafe şi ciubuce; la 11 că- 
suri le-aă pusă mesa, sofra turcescă poleită cu aură, peşkire la fiesce- 
care cusute cu firă şi altele cu mătăsuri, dar pre frumose; le-au adusă' 
bucate minunate şi pre de gustă, pâine frumosă şi albă de cea nem- 
ţescă şi pedele forte albe, rachiă la mesă şi vină; la tote acestea Sa- 
kir-beiă era epistată şi purtătoriă de grijă, pere ce s’aă sculată de la 
mesă, şi după ce le-aă dată cafe şi ciubuce, apoi s’aă dusă în odaia sa, 
avendă totă intr’acelă Saraiă o odaie aprope de boieri şi alta gios pen-

1) Aice guinialistrul îî lăuda tare umblătorilc, arfitândii că suutâ tot cu marmoră 
aşternute şi că mulţi au că^uLîi pe marmorile acelea. Aice aii dat-o pe moldove1- 
BÎăj se vede că pre tare aii căluţii de n’iiu uitatu lauda umblătorUorii.
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tru slugele Iul, Iar Ata-Efendi a’ali dusO îu Ţarigradti, avfindfi casă a bo. 
BoleriloiTi Moldoveni: Logofătul loniţă Sturdza, Aga Greceanul, Vorn. Tău- 
tul. Hatmanul Cerkezu, o odae mare, Iar Vorn. Gheorghie Cuza, Vom. 
lordaki Eăşcanul, o odae mal mică le-aă dată despre haremâ. Boleriloră 
Munteni le-aă dată patru odăi, căci avău mulţi dmenî, bolerănaşi şi grămătici.

Luni la 17 a lunel aft venită Sakir-beiă cu câte-va agale mari, ’l-aă 
mângâiată, ’l aă înbărbătată dându-le bună nădejde că t6te voră fi spre 
bine. După trei ^ile. întru care aă fostă musafiri lut Abdula-Paşa, li s’aă 
rânduită taină împărătescă şi vekilă-hargi câte 180 lei pe ^i, bez unt- 
de-lemnul, orezul, zaharul; căci unt-de-lemnul îlă aducăă cu tulumurile, 
orezul cu zîmbilurile, Tor zaharul câte ună’ cântariă pe aeptămână.

Marţi 18 a lunel au venită ună Salahor-Efendi, şi le-aă *) dată de *190 
sene că întră chieltuăla că împărătăscă, şi că se cuvine a mulţămi pe 
ămenil Iul Abdula-Paşa cu 200 lei pentru ostenăla ce-aă fiicută, şi aă 
dată de tot boierul câ..e 20 de lei b icşişă. 1)

Miercuri 19 a lunel li s’aă dată de scire. de către Sakir-beiă, ca să fie 
gata căci aă a merge înaintea lui Reiz-Efendi.

Joi 20 a lunel, la 3 că.-5url de ţii, le-aă pusă măsa; la 4 s’aă gătită cu 
toţii îmbrăcându-se în benişe atât Moldovenii cât şi Muntenii cu slugile 
loră împreună cu Sakir-beiă şi cu ună cavasă a lui Abdula-Paşa; aă Ie
şită cu toţii pe portiţa grădinel, şi mergăndă cale de ună clfertă de 
căsă pănă la ună ceftelică ce avă Reiz-Efendi, depărtată de limană 
Iarăşi pe portiţa grădinel, aă intrată în casele acele unde Reiz-Efendi 
ÎI priivă când aă intrată’l-aă dusă într’o odae mică, unde aă dată la 
toţi cafă şi ciubuce, şi acolo ceva odihnindu-se, fiindă căldură şi mer-' 
sese pe glos, ’l-aă poftită Sakir-beiă şi ămenil Iul Reiz-Efendi ca să 
mărgă în lăuntru; aă trecută printr’o şăliţă mică aşternută cu rogojini 
de cele minunate pe glos, aă intrată într’o odae unde Sakir-beiă le-aă 
arătată pe Reiz-Efendi, care şedă la mijlocul patului cu marpiclul nar
ghilelei în mână, dar pră egratiă Căci nu trăgă din narghelă ; le-aă ară
tată Sakir-beiă ca să sărute creţurile macatului unde şedă *) Reiz-E- *191 
fendi, şi aşa aă urmată cu toţii. Reiz-Efendi, orna frumosă, barba nă- 
gră, veselă la faşiă şi dulce la vorăvă. Totă într’ace odae mal era Aii- 
beiă într’ună colţă ală odăel, Hububat-Naziri, omă bătrână, cu o barbă 
albă, care vorovă grecesce ; acesta era socrul Saraschierlulul de Silistra. 
în cela-l-altă colţă ală odăel, mal era ună Efendi, chipul îlă arăta a fi 
ună omă mare, frumosă la faţiă, veselă şi cu maie eghemonie, pentru 
care la urmă n’aă încredinţată a fi pră milostivnl împăratu, care aă în
vrednicită pre robii săi a arunca ochii col multă milostivi asupra Icră, 
a'I vedă şi a’l asculta. Le-aă poroncită îndată la toţi să şădă, le-aă dată 
cafă, ’l-au întrebată Reiz-Efendi cum nă venită la drumă , făcendă 
dragomanlîcă Ali-beiu; s’aă sculată cu toţii de aă făcută mulţămire, şi

1) Aice arătă, glurualistrul că diulr’acă aă Inceputu a cumpăra papuci şi a face 
ceaeijiri de şalfl; se vede că unii dintr’ai noştrii eraă In ismene şi în cioliote după obi
ceiul vechia.



441

de izndvă le-aii poroncitti să şd^ă, fâcfendu semnii lui Sakir-beiă, şl la 
toţi cel-lalţl ca să lăsă afară. Aii începută mal întăiă a’I întreba pri
cina apostaţiloră Greci vorovindu numai Reiz-Efendi şi Ali-beiă tăl- 
măcindd, s’ati cetită înaintea tutuloră Arz-magzarlul ţerel, şi li s’aă (Jisă 
că cererele ce voră mal avă, să le*dee înscrisă la Ali-beiă şi orl-ce 
alta voră mal avă a ^ice, căci pră milostivul împăratu este încredinţată 
de sadacatul şi credinţa loră. După acăsta au întrebată şi pe boierii 
Munteni, de aă şi el Arzmagzariă; aă răspunsă că nu aă; le-aă (Jisă şi 
lord, că cele ce voră avă voră da înscrisă la Ali-beiă, căci conacul în- 
nălţimel Săle *) este aprope de el. şi tăte acele aretându-le Ali-beiă la *192 
Reiz-Efendi, le va face sciută pră milostivului împărată. în vremea a- 
căsta împăratul nu’şl lua ochii, căutândă cu luare aminte când la unii 
din boieri cândă la alţii. Sfîrşindu-se vorova acăsta, s’aă sculată cu to
ţii, şi sărutândă Iarăşi colţurile macatului, s’aă dusă Iarăşi în odaia de 
unde Ieşise, şi acolo iarăşi le-aă dată cafă şi ciubuce. Aă dată bacşişă 
39 lei cu toţii cafegiului, şi s’aă întorsă înapoi la conacă.

Vineri 21, Sâmbătă 22, aceste duoă ^e le-aă întrebuinţată, atât boie
rii Moldoveni cât şi Muntenii, alcătuindă înscrisă cererile ce avăă către 
Devletă.

Duminică 23 a lunel, împreună cu Sakir-beiă, aă mersă Iarăşi cu toţii 
la Ali-beiă, Hububat Naziri, pe care l’aă aflată glos într’o odae unde 
avă havuză şi sadărvină care arunca apa în sus şi aglungă pără în- 
tr’ună policandilă de cristală fărte minunată, avăndă sofale, şi asupra 
Buazulul Mărel şi asupra unei grădini minunată împodobită cu copaci, 
ciciclicuri şi fontâni din cari scotă apa cu unu cală şi adăpa grădina, 
drape de vie şi alte multe podăbe. Aă sărutată cu toţii atât mâna cât 
şi p61a, şi îndată ’i-aă pot ită să şăţlă; aă cetită cererile şi a Moldo- 
veniloră şi a Munteniloră; ’l-aă sfătuită Ali-beiă cele de cuviinţă: a fi su
puşi şi credincioşi Devletulul, căci are mare milostivire asupra ţeriloră 
acestora. După ce s’aă isprăvită vorăva acăsta, la sfîrşită aă intrată şi 
Sakir-beiă In odae, cu care aă vorovită îndestul asupra petrecerii loră 
şi asupra întâmplăriloră apostaţiloră. După acăsta *) s’aă întorsă cu to- *193 
ţii la conacă, aă îndreptată cererile ce făcuse după povăţuirile luate de 
la Ali-beiă.

Luni 24 a lunel, viindă Sakir-beiă aă dată la elă cererile Moldoveniloră 
pecetluite cum şi-a Muntenilor asemenea pe care le-aă dusă la Ali-beiă 
ca să le dee lui Reiz-Efendi şi să le facă sciute Devletulul, şi nefiindă 
întocmai precum se ceră, le-aă adusă înapoi.

Marţi 25, Miercuri 26 a lunel, aă petrecută prefăcăndă după cum se 
ceră cu Aga I6n Greceanul, şi aă trămisă pe cele din partea Moldovei Iar 
acelle din partea ţerel BomânescI s’aă trămisă cu Clucerlul Filipă 
sciindă turcesce; Iarăşi s’aă aflată cusururi atât la ale Moldovei cât şi 
la ale ţerel Românesc!, şi de isnăvă s’aă prefăcută multe ponturi pre
cum aă fostă poronca.

Joi 27 a lunel, prefăceudu-se, s’aă triimisă cu Logofetul Ibniţă Stui'dza
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şi Voruicul Răşcanul, pre cari ’i-au priimitu Ali-beiii ţjicendu că le' va 
da la Reiz-Efendi. într’ace ţii le-au tnimisu Casap-başa la toţi boie
rii IT miei, peşkeşu, cercetându’i cum se află; aă datu bacşişti ome- 
niloru şi, încărcaţi de multe mulţămiri, s’aii dusă.

Vineri 28 a Urnei aii venitu doctorul împărătescu de au făcutu visita;
’i-au întrebată de sănătatea tutuloru şi de au trebuinţă seu de este 
vre unul bolnavă, căruia făcendu’i geremoniele căţlute şi mulţămirila cele 
dupo datoriă, s’aă dusă. într'ace ţii, aă trecută împăratul la Giamie cu 
alaiu de pe mare flindu Vineri, unde aă văţlută strelucirea slavei Sele, 
caicul *) acelă minunată cu 24 văslaşi, şi aă aurită tunurile la tote co- *19i 
răbiile ce eraă la limană.

Sâmbătă 29 a lunei, Iarăşi au fostă chiămaţi de Ali-beiă, mai adăo- 
gândă încă o cerere, s’aă trimisă din partea Moldovei pe Aga Greceanul 
şi din partea ţerei Românesci pe Cluceriul Filipu. Aă adusă respunsă 
că la 12 cesuri să mergă cu toţii acolo ca să puie la cale pentru Divan- 
Efendi şi Başbeşlegasi, cu câţi neferi trebuia să fie la Iaşi şi la Bucu- 
resci. La vremea însemnată aă fostă cu toţii acolo. Moldovenii au ce
rută 250 neferi, iară Muntenii o mie; aă ieşită cu acestă răspunsă : la 
Moldova, să se dee 500, făceudu-se aretare că, de va mai fi trebuinţă, 
se va face îngrijire cu oşteni Moldoveni precum aă fostă mai înainte, şi 
cu acăstă hotărîre s’aă întorsă la gazdă.

Duminecă 30 a lunei, s’aă dusu Logofătul loniţă Sturdza cu hârtiile 
acelea, şi aă priimitu ca 1000 neferi să aibă Başbeşlega la Moldova, şi 
la ţera Românescă s’aă rânduită 2000, şi după ce se va aşeija paza ţe
rei, însă cu Moldoveni iară nu Greci saă Şerbi, atunci să se rădice în 
glumătate de neferi turci, rămâindn pentru beşlegi numai giumătate, a- 
retându că suntă îndestul, precum aă fostă din vechiă.

Luni Maiu 1, aă venitu de la Pârtă tină Efendi cu Arzmagzariul ce 
s’aă trămisă prin Silistra valesi, cum şi altele două a boieriloră de peste 
hotară ce se aflaă în Bucovina, care se trămisese prin Cirkagiu Salih- 
Paşa din Iaşi, din care s’au văţjutu cu veletu 1822 Ghenarie 17, şi alu 
duoileade la boierii tij, deră încă din vremea ca se afla în Iaşi, însă 
şi acesta fără velătă şi lună. Aă făcută întrebare pentru boieri, *) pe *195 
fiesce-care cum îlă chîamă şi de-asupră le scria turcesce încependu de 
la Preosfânjiea Sa părintele Episcopul Romanului, Veniamin Mitropolitul 
Moldaviei, şi Preosfânţiea Sa Părinr.ele Gherasimu, şi dupe aceste duoă 
iscălituri toţi boierii cari se aflaă în Cordonu, fiesce-cărulea îi scriea nu
mele, porecla, boieria şi unde se afla în vremea aceea; la acelă d’intîiu 
ce era trămisă de la Iaşi era iscălită părintele Meletie Episcopul Hu- 
şului numai, şi isprăvindă de scrisă tote precum s’aă ţjisă, apoi s’aă 
dusă, iar boierii aă remasă asceptându ce urmare se va mai face.

Vineri 5 a lui Maiu viindă Sakir-beiă Meîmendariul Moldaviei 1) le-au

1) Aicea trebue să sc scic că aracnduoî Mcîmeudariî erau Sakir-beiii numele, acelii 
d'luiiiu de care s’au vorovitu era deosebire : Tahlagi Sakir-beiu, omu da ispravă şi cu 
ipolipais mitre; alu Moldaviei era diu tagma Derrişiloru.
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aretattl că are să se facă la Portă divană şi adunare spre a se da sfir- 
şitu la cererile făcute din partea ţeriloru, şi pentru aceea se aflau cu 
totul nerăbdători asceptându milostiva otărîre.

Marţi 9 a lunei, au fostu chiămaţi de Ali-beiu, şi li s’au spusu că s’aîi 
priimitu cererile ţeriloru la înaltul Devlet! aii datu milostiva hotărîre 
că: «de acum se voru face Domni din pământeni, atât la Moldova cât şi 
«la ţera Românescă,» şi cu acestu respunsu s’au întorsu la gazdă. într’acâ 
seră s’au începutu şi-Ramazanul, sloboţlindu-se mulţime de tunuri încât 
resuna totu Boazul *) şi tote mahalalile; s’aă luminaţii cu candele de *196 
sus pâră gios, şi trei galione ce eraii în dreptul Saraiului de la Dolma- 
bakce. Toţii într’ace iji le-au spusu Ali-beiii că la 15 ţlile a Ramazanu
lui are sâ se dee sfîrşitu cererii ce s’au făcută. într’ace sără Ali-beiu 
mergendu la Portă pentru Ramazanu, le-au trămisu respunsu că în 15 
^ile se dă sfîrşitu.

Sâmbătă 20 a lunei, iarăşi au fostă chiămaţi la Ali-beiă, şi după şere- 
monie le-aă spusă că după Baeramă în 3—4 (Jile, atuncea are să se ho
tărască isprava cererii ce s’au făcută.

Luni 5 a lui Iunie, le-aă adusă Sakir-beiă două caice, ^icendu-le : «care 
«va vroi are voe a se preumbla;» aă intrată într’unul Vornicul Gheorghe 
Cuza şi Aga Greceanul, şi aă mersă de s’aă preumblată, avendă îm
preună şi pre ună Efendi de pază; asemenea şi din boierii Munteni aă 
mai mersă vr’o duoi de s’aă primblată. Totă într’ace ţ1li, la două cesuri 
de uopte, aă fostă chiămaţi de către Ali-beiă; s’aă dusă Logolătul Sturdza 
şi Aga Greceanul din partea Moldovei, iar din partea ţerei Românesci;
Banul Grigorie Ghica, Banul Bărbuceuul şi Cluceriul Filipă; le-aă dată 
de scire că mergă poronci ca să se redice Enicerii din Moldova şi oş- 
tile din ţera Românescă.

Joi 8 Iunie, li s’aă dată de scire că se pornescă Tătari cu poroncile 
pentru redicarea oştiloră, şi celă ce va ave de scrisă la casă, să scrie, 
că scrisorile voră merge cu încredinţare.

Vineri ^2 a lunei, au venită de ’i-aă chiămată de la Ali-beiă; s’au 
dusă din partea Moldovei Logofătul loniţă Sturdza, şi din partea ţerei 
Românesci *) Banul Ghika; aă adusă respunsă că tote s’aă pusă la cale *197 
şi a duca ^li voră merge cu toţii la Reiz-Efendi, de la care voră auţjii 
hotărîrea ce are a se da.

Sâmbătă 24 a lunei, mergendă la Reiz-Efendi, le-aă (Jisă că peste o 
ţli-duoe va veni la ei omul Sadrazanuluî, adecă a Viziriului, şi le va vo- 
rovi cele de cuviinţă.

Luni 26 a lunei, aă triimisă de la Vezirul şi aă cerută a da fiesce- 
care numele lui înscrisă, şi aşa aă făcută izvodă : loan Sturdza sin Sandul 
Sturdza, Gheorghe Cuza sin loan Cuza, iproci, şi cu asemenea chipu şi 
boierii Munteni, şi acelă izvodă s’aă dată lui Sakir-beiă ca, d'împreună 
cu Cluceiiul Filipă, sc’lă facă turcesce şi se’lă dee Veziriului.

într’ace (^i au venită de la Ali-beiă, şi aă chiămată pe Cluceriul Fi
lipă, cu care aă trămisă respunsu că s’au făcută musaveri la Portă, şi
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B’ali dată hotărîre în ce chiptl şi cu ce orânduialâ se facă Domniile, 
şi s’ati dată numele tuturor prd milostivului împăraţii de la care se aş- 
tăptă că (lesevîrşiţu milostivă hotărîre.

■ Miercuri 28 a lunel, au chiămatu pre Logofătul loan Sturdza şi pe 
Banul Grigorie Ghika, pe Cluceriul Filiptl; ce-atl vorovită nu se scia, dar 
aă venită cu nisce sureturl turcesc!, dându-le a le prescrie grecesce în 
pricina cereriloră ce s’aQ făcută, mai adăogându-se acestea : «sc61ele 
«grecescl să lipsăscă cu totul atât din Moldova cât şi din ţăra Komâ- 
«născă, tăte veniturile scoleloră să se la înscrisă *) de către orondui- *198 
«tul Forţei, cum şi moşiile grecescl a celoră ce s’aă wrătată haini, şi a 
«sudiţiloră, să se văndă de istovă; sudiţil să nu mai albă moşit, binale 
«şi alte acareturi întru aceste două ţerl,« pre care prefâcăndu-le s’au 
iscălită de toţi, după boleriele ce avă fiesce-care; Iar boierii Munteni nu
mai numele şi familiea, (^icăndă: «că aşa se obiclnuescă,» şi cu Cluce
riul Filipă s’aă trămisă la Ali-beiă.

Joi 29 a lunel, în ^iua Sfânţiloră Apostoli, Ia Î2 căsuri, aă fostă chlă- 
maţl; Banul Grigorie Ghika, Cluceriul Filipă şi Logofătul Sturdza, la 
Reiz-Efendi, cărora vorcvindu-le cele de cuviinţă în cererile ce-aă făcută, 
s’aă hotărîtă Domniile; ^Logofătul loniţă Sturăsa Domnii Moldovei, iar 
Banul Grigorie Ghika Domnii ţereî Bomânescî,^ şi întorcăndu-se la 
gazdă, aă făcută cunoscută către toţi.

Sâmbătă Iulie 1, aă venită şăse caice poftindu’i ca să mărgă la Portft ; 
în 2 caice s’aă pusă boierii şi în ală treilea slugile; asemenea aă fă
cută şi boierii Munteni, şi mergăndă pe boazul Ţarigradulul, aă trecută 
pe la Dolma-bakcă şi Tarsana, şi viindă la limauă, aă Ieşită din kaice, 
aă aflată armasari împărătesc! împodobiţi cu frumdse poddbe; rafturi şi 
harşale, norodă şi 6menl de tote nămurile stândă şi aşteptândă să’l 
văflă. îndată aă începută a’I pofti să încalice. şi pe răndă aă încălecată 
cu toţii, şi s’aă înşirată pe uliţe câte unul, fiindă tare strimte uliţele şi 
norodă multă. Cu acesta chipă aă mersă la Paşa-Capsi, şi acolo descă- 
lecândă cu toţii, aă intrată într’o ogradă, şi trecăndă printr’o şală :ii:) în- *199 
tr’o odae mică a Dragomanului celui mare, dragomanul omă bătrână 
dar plăcută la fagiă, le-aă ^isă grecesce : «bine aţi venită,» ’l-aă pof
tită să şăţ^ă, le-aă dată dulceţă rodozahară şi şerbetă de trandafiră şi 
apă, ’l-aă întrebată cum au petrecută atâta vreme fără de adunare, şi 
că fără de îndoială se voră fi supărată de atâta prelungire a vremii 
dară pricina aă fostă precum însuşi voră fi simţită.

Cu multă blândeţe vorovindu-le, ’l-aă poftită să şăţlă cu odihna loră ; 
s’aă dusă să văţ^ă de este vreme; peste glumătate căsă s’aă întorsă, ’l-aă 
chlămată Ia Vezirul. Aă Ieşită cu toţii din şala acă de glos şi s’aă suită 
pe o scară în sus de-abla putendă resbate de mulţimea norodului; s’aă 
suită întru o şală mare şi de acolo aă mersă în odaia Vezirulul, argi- 
odasi ce se numesce. Vezirul sta la o ferăstră împodobită în hainele 
cele de paradă. După Dragomanul celă mare, urmaă cu toţii, aă făcută 
câte trei temenele pără la pămăntă, şi, îngenuchindă, aă sărutată crosu-
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rile macatului pre care şede. Le-aft ţlisfi: «bine aţi venita,» şi ad po- 
roncitu de le-au data caf4, însă în piclore; le-aa ţlisa că: «astăţjl verb lua 
«sfîrşitu cererele vdstre dup6 plăcere ;» şi îndată făcându Iarăşi câte trei 
temenele şi sărutânda crosurile dimpreună cu Dragomanul au Ieşita a- 
forâ. De acolo ’l-aa dusă la Chihaîa-beia, unde sărutânda pâla, le-aa ţ^isa 
de aa şezuta pe pata cu toţii în rânda; le-ail data cafd vorovindu-le cu 
multă blândeţe. Aa cblămata pe unul din agale ce sta în picidre *) *200 
lîngă Dragomanul cela mare, 'I-aa şoptită ceva la urechie, şi îndată aa 
purcesa. După acdsta ’l-aa întrebata cum aa petrecuta în Ţarigrada, şi 
de le-aa plăcuta Ţarigradul. Fără întârdiere întorcăndu-se agaoa, aa în
trebata care este Ghika şi Sturdza, să mărgă că’I poftesce Sadrazanul, 
şi Bculându-se amânduol, s’aa dusa. Iară pe cel-l-alţl boieri ’l-au poftită să 
mărgă într’altă odae, să şe^ă cu tota rahatul lord, poroncinda să le a- 
ducă ciubuce şi cafă. Ad poroncitd să le deschidă ferestrile să se răco- 
răscă, şi ad şezuta şi o aga ţiindu’I de vorovă. Fără întârrliere ad ve
nita şi altă aga şi le-ad datd de veste zicăndu-le : «mujdă bolerilord ,
«că s’ad făcuta Domniile : loniţă Sturdza Domnd la Moldova şi Gre- 
«gorie-Ghika la ţăra Eomânăscă.» leşindd cu toţii de acolo, ad mersd în 
odae la Reiz-Efendi, şi acolo ad aflata pe Domni şe^ânda pe saltele jos 
unul lîngă altul. Făcăndd cu toţii ţeremoniea cădutâ, le-ad poroncita ca 
să şedă, şi le-ad dish întorcendu-se către ei : «Ftă după cererea vostră 
«s’ad făcuta Doinni pământeni, şi de acum înainte aşa se va urma, Iar 
«nu din Greci; să căutaţi a fl credincioşi, să iubiţi pre Domnii vostril,
«dar şi el pe boieri, şi cu boierii dimpreună să ocârmuiască ţera bine 
«şi cu dreptate ; rezmul Domniei, după obiceia, are să se facă la Silis- 
fftra.» Ad poroncitd de le-ad datd cafă, ’şl-ad luata diua bună, şi săru
tânda crosurile macatului, ad leşitu cu toţii, dimpreună cu Dragomanul, 
şi au mersa la Ceauş-başa, unde iarăşi ad sărutatd crosurile, 1-ad he- 
retesita pentru Domnie : «ca să fie într’un căsd bund!» 1-ad întrebata de 
scie vre *) unul franşuzesce sad latinesce, şi ad respunsd că numai Gre- *201 
gorie Vodă, scia italienesce; le-ad ^isd prin Dragomanul celd mare, că :
«pră milosfîvdl împăratd s’ad milostivită şi ad împlinita tote cererile lord;
«ad orânduita Domni pământeni, şi că de acum aşa se va urma; dar să 
«fie credincioşi şi drepţi şi către Domnul supuşi, şi ei să lubăscă pre pă- 
«mentenil boieri şi a1 asculta, ca pre nisce boieri împreună lucrători, mal 
«alesd pe aceşti ce suntd de fa.şiă;» şi mulţămindd cu toţii pentru bunele 
învăţături, afi ieşita de acolo împreună cu Dragomanul cela mare, şi de 
la perdă încălţânda ciubotele, ad purcesa iarăşi prin mulţimea norodului 
ce era adunata în Saraid, şi ad mersd la Părtă unde descălecase, şi a- 
colo iarăşi ad aflata caii împărătesei asteptândd; şi încălecândd cu to
ţii, aa mersd la Şeh-islamul, cale de und clfertd de căsd şi mai bine, 
unde cu Dragomanul dimpreună ad descălecata la scara Saralului, şi ad 
(Jisd de ad aşteptata pugind într’o odae, şi fără întâr^jiere 1-ad poftită 
xn lăuntru, unde sărutânda iarăşi crosuri e, pe Domni ’i-ad poftită să 
^ăijă Iar boierii ad stătuta în piclâre, şi ad poroncitd îndată de ad a-
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duşii cafd la toţt. Le-au ^lisu că: «pre milostivul împăraţii s’aii milostivită 
»şi, după cererile loru, le-au datu Domnu pămeatenă, şi de acum înainte 
»aşa are să se urmeze. Să fie dar credincioşi şiraele supuse, să îubăscă 
»pre Domnii loru şi Domnii pre boieri; să se silescă întru săvîrşirea po- 
«ronciloru căutând trebile jerei, dimpreună cu Domnii,» şi iarăşi mulţă- 
mindfi au ieşitu de acolo *) şi au încălecată cu toţii şi au mersu cu *202 
totă mulţimea norodului, şi înainte şi în urmă, penă la porta Cetăţii 
unde încălecase, şi descălecându acolo cu toţii, afi datu bacşişii şi au in
trată în caice. Aă mersă pe la Tarsana, pe la Tophana, trecăndă pe la 
Doima-bakcă; şi s’aă dusă la Saraiul lui Abdula-Paşa care ’l-au priimită 
cu totă cinstea dându-le cafă, ciubuce; le-au (Jisă că: «sunt megieşi, dar 
»n’aa putută a merge cela la cela, căci vremile aă fostă aşa; dar să 
«trăiăscă multă induratul împăratu, că au fostă bine pentru toţi, căci 
»le-au dată Domniea oronduinduDomnu din pământeni; să caute dar a 
»fi credincioşi, căci de acum Greci nu mai aă a fi Domni. De acolo s’aă 
»întorsu la conacu, unde cu toţii aă heretesită pre Domni.»

Peste 2 căsurl, au făcută pe Aga Greceanul vel Post cu sărutare de 
mână, căci caftană nu ave; îndată s’aă pusă la cale a se scrie cărţi la 
Moldova scriindă cu toţii pe la casele loră, pe la prieteni şi rude.

Luni 3 Iulie, s’aă pornită Devlet-tatară cu cărţi către Caimacami, o- 
ronduindu-se Vornicul Toder Balşă şi vel vist Petrache Sturdza, celu 
ce era făcută de Hatmanul Vogoridi, şi cu aceşti duoi împreună, boierii 
Divanului. Iar Grigorie Vodă aă rânduită Caimacami pe Banul Bărbucea- 
nul Văcărescul ce era Epistată Visteriei, şi pe Spatariul Mihăilescul i pe 
Mihăiţă Filipescul, făcându-’lă paia-post şi hală Aga.

Sâmbătă 8 Iulie, s’aă pornită Ibraim Tatarul şi cu ună căleraşu *) *203 
de Moldova,

Duminecă 9 a luneî, s’au pornită Caimacamii la Bucuresci cu cărţile 
cele dupe obiceiă.

Joi în 13 Iulie, aa'adusă Sakir-beiă caftanile de la Portă şi aă îmbră
cată mai întâiă pe Grigorie Vodă Ghika, apoi pe loan Vodă Sturdza, şi 

. aă arătată Sakir-beiă că elă este orânduită Meimendariă Domnului de 
ţera Komânăscă, iar cela-l-altă Sakir-beiă, carele era din tagma dervişi- 
loră, s’aă rânduită Meimendariă Domnului de la Moldova, cum şi Divan- 
Efendi pe Ibraim-Naabi. Desbrăcândă caftanile, le-aă strînsă şi le-aă 
^isă ca să steie strînse pe perini trei ţjile, după obiceiă. Le-aă dată 
cafă şi ciubuce, aă heretisită Sakir-beiă pe Domni de Domnie şi pe toţi 
boierii.

La 24 Iulie, s’aă născută o Beizadă a nume Sultan-Mehmet, şi îndată 
s’aă pornită în tote ţările muzdegil; în câte-va rânduri, aă mersă bos- 
tangil muzdegii la Domni şi la boieri cărora li se da bacşişă.

Miercuri 26 a lunei, aă sosită tatară şi vătavă de călăraşi de la Mol
dova, aducendă bani şi însciinţare de redicarea Eniceriloră şi a lui Vo
goridi, şi cărţi de heretisiri pentru Domnie.

Joi 27 a lunei, în-de-seră, aă reposată Patriarchul Evghenie, s’aă ron-
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duitii Antimu ce aii fostă Halchidonios, care se afla închisă' cu alţî cincî 
Archiereî din cei întîi pentru întâmplările vremiloră şi vrajba ce 
d’intre ei. *) *20â

Marţi Avgustă 1, aă mersă : Domnul Moldaviei cu Vorn. Cuza, Vorn. 
lordake Răşcanul şi Post Greceanul de aă heretisită pe Patriarchul în 
doue caice cu ună baltagiă şi cu slugi flesce-care. ’l-aă priimită Patriar ■ 
chul în capul scării, d’împreună cu toţi Archiereii cei aleşi; după săruta
rea manei, ’i-aă dusă într’o odaie, unde le-aă dată cafe, dulceţă şi ciu
buce li toţi. Peste ună cifertă de cesă aă venită şi prâ fericitul Pa- 
triarchă a Ierusalimului Policarpă ; îndată ce le-aă dată de scire, Patriar- 
cbul, toţi archiereii, Domnul şi toţi boierii ce eraă împreună, căruia să- 
rutându’î drepta, aă intrată iarăşi în odae, şi de isnovă s’au făcută ce
remonia cafelei. Fără prelungire au sosită şi Domnul ţerei Românesci cu 
duoi boieri : Vornicul N. Golescul şi Post. I. Cocorescul , căruia i s’aă 
făcută asemenea ceremonie. S’aă vorovită multă asupra întâmplării vre
miloră, închiderii Patriarchului cu cinci din Archierei şi- orânduirea Sa în 
Scaunul Patriarcbiei. După acesta aă poftită pe Domni Patriarchul Ieru
salimului, ducându-se înainte, la care aă mersă Domnii îndată. Li s’aă 
făcută asemenea ceremonie. La purcederea de acolo, aă dată Domniloră 
câte o cruce cu Sfântul lemnu riigându’I ca se le fle milă de Monastirile 
din Moldavia şi din ţâra Românâscă, şi sS li se trămită embaticurile pre 
cum eraă obicinuite, căci are datorii *) Patriarchiea, şi are puse amanetă *205 
Sfântele odăjdii pe la armeni şi jidovi.

Perâ la 11 Avgustă, Domnii aă făcută gătirile trebuinciose ale Dom
niei, gătindu tacâmurile; iar la 11, Domnul ţerei Românesci aă purcesă 
din Ţarigradă, pe uscată, şi flind-că Domnul Moldovei, pentru iconomiea 
cbieltueliloră ladrumă, aă hotărîtu a merge pe mare, din boierii Moldo
vei: Vorn. Cuzi şi Vorn. Răşcanil, ii’aă vrută se mergă pre mare; s’au 
dusă cu Domnul ţerei Românesci pâne la Silistra, unde s’aă întîlnită 
iarăşi cu Domnul Moldovei.

Duminecă în 27 Avgustă, aă agiunsă Domnul ţerei Românesci îm
preună cu aiflânduoi boierii Moldovei, pâne la Silistra, aă trasă la co
nacul Domnului Moldovei pere li s’aă rânduită conacă deosebită; dimi- 
neţa şi sâra mergeă de mâncaă la mesa Curţei, cbieltuiala flindă totă a 
Sarascbieriului. Acolo aă aflată pe Ştefănaki Vogoridi Caimacamul Mol
dovei şi pe Costaki Negre Caimacamul ţerei Românesci; acolo fără în
târziere aă sosită şi Beizade Neculaki mergândă după poroncă de la 
Iaşi ca se trâcă la Ţarigradă, baş-capucbibaia.

Marţi Avgustă 29, sărbătorea Sfântului loan botezătorul, au mersă 
Domnii amânduoi la Mitropolie flindă Antimă Mitropolită Dristas şi 
Proilavi, omă de ispravă şi cu învăţătură. După biserică ’i-aă poftită la 
cafe, *) unde li s’aă făcută tote cinstile cuviinciose, cum şi tutuloră boie- *206 
riloră. De la Mitropolie s’aă întorsă la gazdă. Domnul Moldovei într’ace 
Zi aă mersă la Saraschieriul singură numai călare, iar boierii pe gios 
cu toţii.
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Vineri Septembrie 8, s’att data de scire de la Saraschierîul că Sâm
bătă are sS se facă rezmurile Domniei.

Sâmbătă Septemvrie 9, le-ad făcuta davetul ca să mărgă ; s’aa dusa a- 
mânduol Domnii cu Melmendaril lora şi aa intrata într’6 odaie unde erai 
cabaniţile şi cucile; s’aa îmbrăcata în cabaniţă, şi aa pusa cucile in capa,
Iar tulurile le-aa luata amânduol Melmendaril în mână, aa mersa şi 
le-aa data Paşel; aa mersa după Melmendaria îmbrăcaţi în parada că 
Domuăscă, şi făcenda mal înteiu Domnul Moldovei închinăciunile căţlute, 
după obiceia plecăndu-se pără la pămentfi, trei ronduri, aa priimita din 
mâinile Saraschlerlulul, cu amânduoă mâinile întinse, tulurile, fiinda Sa- 
raschlerlul în piclăre pe pata. După ce ’l-aa sărutată mânica blanel cum 
şi toţi boierii pola, aa Ieş:ta aforă dânda tulurile în manile Iul Vel Post; 
cu asemenea chipa aa urmata şi Domnul ţerel Eomânesci. leşinda de 
la Paşa, tulurile le-aa luata într’o odaie unde aa stătuta pără cânda 
s’aa făcuta alaiul tuîurilora, şi le-aa adusa la conacul Domnilora.

După acăsta Domnul ţerel Românescl aa Ieşita întâia, fiind alaiul gata, 
şi aşteptânda ca să încalece d’împreună cu toţi boierii Curţeî, şi încă- 
lecânda, s’aa dusa la conaca. în urmă aa mersă şi Domnul Moldovei, *) *207 
şi aa mersa la gazdă tot cu asemenea chipa, avănda pe boieri câte duoî 
înainte alaia. După ce aa mersa la gazdă, bătenda meterhanăoa, s’aa 
data bacşişurile obicinuite. Pe şăpte boieri Moldoveni ce s’aa aflata a- 
colo, ’l-aa îmbrăcata Saraschierîul cu caftane, şi din Munteni aa îmbră
cata pe patru, şi pe două beizadele, cărora le-au data şi şlice de saraură.

Duminecă la 10 Septemvrie, aa adusa zapta Ferimana, blana şi armasa- 
rlul, Sakir-beiu; aa îmbrăcata pe Vodă cu blana, şi puinda în capa şlica 
de samura, aa încălecata pe Tablabaşa, cu puţina alaia de clohodarl şi 
ceauşi împărătesei, şi, preumblându se puţinii, s’aa întorsa la gazdă, şi 
de iznăvă s’aa făcuta ţeremoniea de cafă.

Miercuri 13 Septemvrie, aa sosita Beizadă Neculaki de la Iaşi îm
preună cu Armaşul Bosie ca să mărgă la Ţarigrada; întru acăstă ţji, 
Grigori-Vodă aa purcesa la BucurescI cu totă parada domnăscă.

Joi 14 Septemvrie, în ţliua sfântei Cruci, după ce aa Ieşita Vodă din 
biserică şi s’aa dusa a casă, aa făcuta pe Armaşul Bosie, ce mergă cu 
Beizadelele în Ţarigrada, Agă pala; la 7 căsuri aa mersa Vodă la Sa- 
raschlerlul; mal întâia aa întrata în odaia lui Chihaia-beia fratele Pa
şel; după ţeremonia cafelei şi a ciubucelora, aa trecuta în odaia haz- 
natarlulul, şi făcându-se şi acolo ţeremonie, ’l-aa scosa înaintea Paşei, 
unde aa îmbrăcata pe Post. Grecenul cu blană. Iar pe Vorn. Cuza şi 
pe Vorn. Răşcanul, *) cu capoturi; după ţeremonie, leşinda de la Paşa, *208 
aa mersa la Salihtarlul, unde era şi Satif-Efendi, Muhurdarîul Sarashie- 
rlulul, şi luându’şl ţjiiua bună de la toţi, s’aa întorsa la conaca.

Tot într’acăstă ţii, aa trămisa pe toţi boierii câţi se aflaa Moldoveni, 
împreună cu ceauşii şi başclohodarlul cu patru clohodarl, de aa luata de 
la Paşa Capsi tu urile şi le-aa adusa la conaca, cu 2 ţlile mal înainte
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pornise calabalîcurile; dupg acesta, Vodă au încălecată, iar boierii pe 
glos inaintea tuiuriloru, au venită la şcele.

Vodă au descălecată la lumruk. Iar boierii şi beizede Nicolae aă mersă 
dreptă la şcele, unde aă aflată caicele gata încărcate; mai întîiă aă tre
cută Dunărea tuiurile şi meterhaneoa. La 8 cesuri aă trecută şi Vodă 
de ceea parte, aă încălecată cu câţi aă vrută din boieri, avendu şi tote 
trăsurile gata înhămate de Meîmendariul Moldovei, Caminariul Neculaî 
Costandaki, pe lîngă carele mai lăsase şi Grigorie Vodă ună boieră Mei- / 
mendariă să porte de grijă de cele trebuinciose întru trecerea prin ţera 
Românescă, şi cu toţii aă remasă în Călăraşi, tîrguşoră în malul Dunării.

Sâmbătă 15 Septemvrie, aă purcesă de la Călăraşi şi aă venită la 
satiil a nume Ciora, unde aă şi masă.

Dumineca 16 Septemvrie, aă venită la satul Ulmii, şi acolo aă masă. ii:) *209
Luni 18 Septemvrie, purcegendă de la Ulmi aă venită la satul Bolo

vanul, unde aă făcută emeclîcă; aă purcesă, şi pe la 8 cesuri aă fostă 
în marginea Focşaniloră; acolo adunându-se cu toţii, aă încălecată pe cai 
domnesci, mai flindă veniţi şi câţi-va din boierii Moldoveni, împreună 
cu Divan-Efendi şi Eip-aga; s’aă duzdisită alaiul, şi la 9 cesuri aă tre
cută hotarul Milcovului şi aă venită la gazdă iarăşi la Sameşul Neculaî 
Tuduri.

Marţi 19 a lunei, aă stătută îu Focşani oturacă, cetindă jalobe şi cău- 
tândă pricini a locuitoriloră.

Miercuri 20 a lunei, purcegendă din Focşani aă venită în Tecuciă şi 
de acolo în Berladă, unde iarăşi aă făcută oturacu; din Berladă în Vas- 
luiă, şi de acolo în Tatomiresci, şi de acolo în Frumosa unde aă întâm
pinată pe Vodă toţi boierii câţi se aflaă în Iaşi, cum şi Domna, i tote 
coconele. Aă mersă dupe obiceiă la Biserică, unde l’aă priimită Episco
pul de Romană şi Episcopul de Huşi vechilă părintelui Mitropolită; din 
Biserică aă venită sus, s’aă făcută sărutarea mâneî şi ^eremoniea cafe
lei, şi după câtă-va vorovă urmată, apoi mesa, unde aă fostă Domna, 
beîzedelile, fbţî boierii şi ciiconele, zăbovindu-se la mesă cu mehterhane, 
musică şi lăutari, păre în seră. După acesta aă petrecută pe Vodă cu 
toţii pără la Curte , şi apoi fiesce-carele pe la casele loru. Tafgihatul 
boieriloră s’aă făcută la 20 Noemvrie. ;,v)

Aicea se isprăvesce totă istoria Domniei Moldovenesci. Biue-voiască 
Dumneţleă a fi într’ună cesu bună şi norocită, ca să nu dămă pricină 
Greciloră a rîde de Ocârmuirea cea Moldovenescă, nici megieşiloră cari 
se vădă cu mare luare aminte a privi ocârmuirea nouă. începutul celă 
bună care amă privită, blândeţile nucului Domnă şi uemândriea, îmi 
daă a crede bune sfirşiturî, de nu se va preface şi nu va începe alte 
urmări. *) *211

29



T TRACTATURILE
prin cari s’au închinatu fera, de către Bogdană VV Domnu alu Mol> 

davieî, împărăţindu Sultan Baiazet II. (I).

, Moldovenii 2) dintru începută au fostă ună norodu slobodă *) şi nesu
pusă, stăpînitu numai de principii 3) sel cel singuri stăpînitori, pe cari 
ÎI alegă norodul întocmai după pravilele şi obiceiurile săle.

Aceşti pringipl 4) nu cunosceă altă putere şi datorie 5) mal mare 
de cât a păzi pravilele cele temeinice a principatului. 6)

La acesta mărturisescu tractaturile 7) păcii şi a legăturii ce el aă 
făcută cu LeşiI şi cu alte stăpîniri vecine, resbolele cele vătămătore 8) 
şi apărătore ce aă avută une-ori cu LeşiI, alte-ori cu Ungurii şi cu Tur
cii însuşi, soliele cele vestite şi numite ce aă triimesă şi le-aii venită, 
precum letopiseţile împSraţieloră de prin prejur şi archivele principa
tului adeverescă. 9)

Măcar că Moldova era necontenită călcată de vecinii el, cu tote aces
tea nu s’aă lăsată de a nu sta 10) împrotivă cu armele sele pâră la

*213

Nota. Acestă scriere importantă despre tractatele Moldovei cu F6rta% scosă 
»ăin iăvodele Logofetulul Neculaiu Costin» , aii foştii mal întîiii publi
cată de mine în Archiva Românescă edit. 1845 voi. II, pag. 347—864. 
Intre acea publicare şi reproducerea din manuscriptul Iul Alecsandru Bel- 
diman, esistă diferinţl de tecstu. Variantele «Archivel Bomănescl,» care con
ţine tecstul celii vecldii, simţii cuprinse în notele următore:

J] Tractaturile vechi ce aă avută Moldova cu Porta Othomanicescă.
2] Moldova cu locuitorii eî.
.3] Domnii
4] Domni.
5] Altă putere măi mare şi datorie.
6] A pămentului.
7] închielerile.
S] Vestite.
5] Chronicaril de prin prejur şi letopiseţele Moldovei o adeverescă. (Cromer, Ist- 

vanji şi Strikofski.)
10\ De a le sta.
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tUui! 1512; iară alunce, slăbinciii de resboiele cele alese cu caii *) stă- *213 
pîniiile vecine se sileu a o.îm[)ila :ji a o supune, 11) au hotărîtu se’şl 
caute unu apărătoiii puternicii care se o apere de vrăjmaşii împrejuraşi 
ca SC potă trăi in pace dupe pravilele sole.

Sciutii este de. toţi cei ce aii ce mai mică sciinţă a istoriei, că întru 
ace vreme, 12) Turcii, prin isbînijele 13) cele minunate cari făcuse in 
tote părţile şi prin biruinţele cele resunătore cari necontenită câştigau 
asupra veciniloru loru, se aretau celu mai puternicii norodu, care face 
se nască în inimile tutuloru groza armieloru sele. Deci făcendu-se şi cu 
Moldova vecină, prin locurile ce luase cu puterea armeloru, 14) Moldo
venii trebuiau neapăraţii 15) se caute ca se câştige ocrotire şi apărare 
loru. 16)

Aşa dar primppul Bogdanii, 17) care domne atunce cu ce de obştie 
priimire a tot ncmul, au iriimisii o deputăţie la Sultan Bajazet alu 
duoilea, împăratul turcescu, din boierii pămentului, 18) a cărora capu 
era Tăutul vel logofetu, ca să închine pămentul la pre înalta Portă, 19) 
aretându şi legăturile cu cari norodul vre 20) se se supue subt apăra
rea ei. 21)

Acestă deputăţie ău fostă priimită 22) cu totă cinstea ce i se cade 23) 
şi nu numai că legăturile s’aă priimită fără ce mai mică împrotivire, ce 
încă s’au şi întărită cu ună hatişerifă dată 24) în mâna deputaţiloru. *) *211

Cele cuprinse în hatişerifă : 25j
1. Porta cunosce pe Moldova pentru 26) ună pămentă slobodă şi ne

supusă.
2. Legea chrestinescă a resăritului 27) care se ţine în Moldova, nu 

va fi nici o dinioră călcată saă tulburată, ce încă norodul va ave slobode 
bisericele sele, păzindă dogmele bisericesci ca şi mal înainte. 28)

it) Se o împileze ţi se o supue sub cela, mai nesuferita, jugU.
15) Acelernvremî.
13) Isbmăirile,
14) Făcendu-se ţi cu noi vecini prin locurile ce luase cu armele sele.
15) Negreţita,.
16) Apărare ţi acoperementO, loru.
17) Şi aţa Bogdan-Vodă.
18) Aii trămisit la Sultan Bajazet alu duoilea, împeratul turcescu, căţî-ia boîert 

a pămentului.
19) La Turci.
20) Cere.
21) Atirnarea sa.
22) Solii aii fostă priimiţi.
23) Li se cade.
24) Daţii Tăutuluî logofetă.
25) Legâturele cele priimite ţi întărite de la Portă suntă acestea,
26) De.
57) Legea chrestinescă.
28] Ce încă norodul va ave slobode bisericele sele ca ţi înainte,
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3. Porta făgăduesce 29^ de a apăra Moldova de toţi ceî ce aru pute 
sS o calce, păzindu-o în starea întru care au fostu maî înainte, fără a’î 
face 30) s4ii să sufere ca se i se facă 31) vre o dinioră ce mai mică 
desbinare seu despărţire.

4. Moldova va fi stăpînită şi ocârmuită după pravilele şi canonele sele, 
fără se se amestece Porta cât de putinii.

% 5, Domnii vorii fi aleşi de norodu şi întăriţi de la Portă ca se stăpî-
n^scă în cât voru trăi. 32)

6. Domnii Moldovei voru pute ţind ostaşi cu plata loru, pămentenî 
saii străini, pSră la duoă-ţleci-de-miî. 33)

7. Moldovenii vorii putd cumpăra 34) şi se aibă o casă la Ţarigradiî 
pentru şederea Capi-chihaielelorii, 35) unde voru pute *) face şi o Ei- %21i> 
serică. 36)

8. Turcii nu vorii pute cumpăra pământuri în Moldova, ori a ave, nici 
37) a se aşeţja, nici a ave şeii a face geamii nici într’unii chipu. 38)

9. Pentru semnă de supunere, Moldova 39) va ave purtare^ de grijă 
a triimite pe tot anul la Portă, prin duoi boieri, 40) patru-mii galbeni 
turcesci, adecă unu-spre-ţjece-mii lei, patru-^eci şoimi, patru-ţjeci iepe 
fătătore, aceste tote cu nume de peşkeşu, adecă daru.

în vreme de oştiri, pringipii 41) Moldovei, asemenea 42) precum se 
va poronci 43) de la Portă, voru pune în lucrare oştile loru 44) la sluj
ba îraperătescă.

Acestea suntu legăturele cu cari strămoşii noştrii s’au închinată la

29] Se îndatoresce.
30] A i se face.
31] Ca se’i facă.
32] [Şi Domnii ce au foştii aleşi de norodu, adevereseii acestu pontă]
33] Domnii vorii fi ocârmuitorî a tot pămentul Moldovei, şi vorii pute se aibă intru 

stăpînirea lorii ostaşi cu plată de la sine pene la 20,000 pămenteni şeii omeni străini. 
[Şi resioiele întru cari Domnii Moldovei, dupe poronca Forţei, aii întrebuinţatii oştile 
lorii, adevereseii acestă pontă, cum şi numele Domnului Oheorghie Ghica VV. 'la a- 
nul 1651]. a)

34] Voră pute ţine şi a cumpăra
35] Capi-chihaieleloră lorii..
36] Se află casa la Ţarigradă care se numesce Bogdan-Serată.
37] Seu.
38] [Acestă pontă n'aă fostă nici o dată călcată .de Portă.]
39] Domnul, împreună cu tot noroătd, pentru semnă de supunere.
40] Prin duoi boxeri a Moldavieî.
41] Domnul,
42] Dupe cum.
43] I s’ară poronci.
44 ] Va fi ajutorii cu oştile sele.

a] Chroqicul Moldovei şi Domnii ce au fosHl aleşi de ilorodu, adevereseii cu îndestul acestu artiuulil i 
întru care piincipii Moldoveîf dupe poronca Forfeiţ au pusu în lucrare oştilo lorii 1 şi a nume : Domnul 
Gheorgbic Gbika la 1G52, Domnul Fetriceîco Ia 1672, Duca-Voda la 1683, Cantimir VV. la 1687, Mibaiii 
Racovifa VV* Ia 1717. Toţi aceşti principi şî oştile loiiS, aii foştii în resboTole cc au avuţii Porta ca Aus* 
tria şi Polonia» (Nota mann scrisului Boldiman.]
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Portă. Aceştu tractată au foatu forte tare păzitu în archivele Principa
tului 45) pere în vremea vestitului Craiu loan Sobieţki, care la anii 46) 
1686, întorcendu-se de la unu resboiii 47) ce avusese cu Tătarii, şi 
trecendu prin Iaşi, au cerşutu sS’lu verlă, 48) şi, aprinsă fiindă de o ură 
necuvântată 49) ce avâ asupra Turciloră, aă poroncită ca s6 se ari)ă în 
mijlocul tîrgulul, ţjicândă cum-că Moldovă nu va ave mal multă trebuinţă 
de acelă tractată nebună de nimica 50) prin resbolele ce căştigaă Chres- 
tinii asupra Turciloră, şi cum-că LeşiI erau îndestul 51)' a o apăra de 
dînşil. 52) *)

Cu tote acestea, legăturile ce se coprindeu în hatişeriful de mai sus 
arătată, aă fostă forte păzite de către înalta Portă părâ la anul 1530; 
Iară atuncea. Sultan Suleiman, împerată sumeţă şi biruitoră, 53) ultândă, 
seă forte pucină îngrijindu-se 54) de datoriea şi legătura tractatului, 55) 
aă hotărîtă se facă pe Moldoveni birnicî, 56) ca sâ’şi adaoge veniturile, 
57) şi, în locu de patru'-mii galbeni care plătâ ţera în 58) tot anul la 
haznaoa 59) împârătăscă, cu nume de peşkeşă, după tractatul întărită, 
60) aă cerută ^ece-mii de galbeni cu nume de haraciă seă 61) bii’ă, şi, 
încă mai multă, aă vrută se îndatorescă pe pringipul 62) Moldovei, cu 
a loră singură şi fără smintelă mergere la Ţarigradă, la fiesce-care altt 
triile ană, ca se arete ei însuşi către Devlet a loră supunere. 63)

Acâstă prefacere aă turburată aşa de multă pe principul Petru Rareşă

*216

45] Aceste ponturi au foştii forte păşite.
4G] La anul.
47] Le la o bătălie.
48] Aii ceruţii se le vet]d.
49] Nespusă.
50] Le acestu liatişerifă bună de nimică.
51] Pre de adjiinsă.
52] Acestu hatiferifii, de a fi cu putinţă Moldovei a cerceta condicile Forţei tur- 

cesci, ’lă-ară g&si neapărată, [a]
53] Ce *era ună împerată sumeţă .fi biruitoră.
54] Uităndă seu grijindu-se forte puqină.
55] Hatişerifului.
56] Moldova birnică.
57] Venitul.
58] Pe.
59] Visteriea.
60] Legătura întărită de la Portă.
61] Şi biră.
63] Domnii.
63] Cea către Turci a loră supunere.

a) Tiactatul închîeiatil la 1512 între P6rla Otomană şi Moldova, care în anii trecuţi s’aS publicată în 
nGourrler franşais*1 şi în alte jurnalurî străine, precum şl în „Gazetta de Transilvania,11 s'au scosS din 
nisce fragmente istorice de cari s'au pomenită îu „Archiva Romândscă, lom. I pag. 103 scrisă de către 
Şambelanul Balsch ce (lice că au luată copia acestui tractată din arcbivele Varşaviel, în vremea când se 
afla pe Ungă Stanislav Poniatofski, celu pe urmă Kigă a Poloniei. [Nota „ArcUivei Româneşcî," tom. Jl. 
pag. 351.)
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64) ce domn4 întru ace vreme, cât neputându suferi 65) mat mulţii, 66) 
vâţlândâ dintr’o parte patriea asuprită cu dărî ce curgă din nestatorni- 
ciea şi rdoa credinţă a Turciloru, cari erau cu totul nesuferite, 67) şi 
dintr’altă parte, uefiindu în stare a se pute împrotivi 68) cu armele, de 
frică ca nu cumva, pentru împrotivirea sa, sg pricinuîască oreşi-care ti
căloşii 69) şi stricăciuni principatului, s’aii supusă la aceste cumplite 
întâmplări şi *) aă fugită în Transilvaniea, lăsândă pămentul în sorta *217 

' sa ce rg. 70)
Acesta au fostă îndestulă pricină pentru Sultanul de a intra cu armele 

în mână în Moldova şi de a face tot felul de stricăciuni.
Pote sg sosotescă fiesce-cine că nici nemul boierescă, nici cleriul 

bisericescă, 71) nici cei-l-alţi locuitori a pământului, într’altă chipă n’aă 
putută sg scape de acâstă cumplită primejdie, de cât fugândă în locuri 
străine, în pustiuri şi prin munţi, unde socotindu că şi acolo nu voră 
putg sg scape, aă hotărîtă sg facă pace oii cu ce pagubă a loră, 72) şi 
aşa aă triimesă deputaţi 73) la Sultanul, carile agiunsese pgrg la 74) 
Sucgvă unde era scaunul domnescă, ca sg’l'i aducă la milostivire şi sg 
se silescă a potoli urgiea sa.

Nici nu nădgjduiaă deputaţii 75) cinstea cu care au fostă priimiţi de 
către Sultanul, care nu numai s’aă milostivită Ia lacrimele loru şi aă 
triimisă 76) poronci straşnice către Paşii sei cari prădaă ţera cu pornire 
şi nespusă nemilostivire, 77) ce încă prin nuoă hatişerifu 78) aă întărită 
tote legăturile a celui de mai ’nainte tractată ce se cuprinde în hatişe
riful lui Sultan Bajazet. 79)

Dupg legăturile de mai înainte, Moldovenii aă fostă sloboţli a’şî alege 
ună Domnă nuoă. Deci, cu priirairea şi cu sfatul unită a tutuloru de 
obşte, aă alesă pe principul Alecsandru Domnă 80) şi ’lă-aă pusă în 
scaunu; carele îndată aă fostă şi *) de Sultanul întărită. 81) *218

Oi] Acesta, prefacere an nevoita ţi aii perdiUu atâta de multupe Voevodul Petru 
Măreţii.

65] Se sufere.
66] Vefendu pe de o parte moţiea sa asuprită.
67} Cari cu totul nu le priime, -ţi pe de alta.
68] De a se împrotivi.
69] Ure-care stricăciune ţi ticăloţie ţerel.
70] Au fugită în Transilvaniea ţi n’aă priiinitu se fie birnicu.
71] Nici tagma bisericescă.
72] De cât fagendăîn locuri pustii ţiprin munţi, unde socoti că voră pute se scape, 

aă hotărîtă se facă pace cu orl-ce fel de pagubă a loră, ţi aţa...
73] Soli.
74] în,
75] Nici nâdejduiaă solii.
76] Priimiţi de Sultanul, care îndată aă triimisă poronci straşnice.
77] Cu o pornire ţi o nespusă nemilostivire.
78] Prin ună nuoă hatiţerifu.
79] A celui d’inainte hatiţerifu a lui Sultan Bajazet.
80] Aă alesă pe Alecsandru VV Domnă.
SI] Care indată aă fustă ţi de Sultană intărită.
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Dupe acesta Moldovenii n’au foştii miI mulţii supăraţi de la Portă, 
ce încă de împrotivă au avutu tote privileghiile lorii nesmintite, stăpî- 
nindu-se de către pravilele loru 82) păre în vremea Principului Petru 
W. celu schiopQ 83) ce domne la anul 1584, în ţlilele Iul Sultanii Mu
rată alu triile; Iară atuncea Porta defălmându credinţa tractatului fă
găduita, 84) au adaosu şese-mil galbeni la venitul ce se da pe ană sub 
nume de peşkeşă seu dară, numindu peşkeşul hara:iu seă biru. 85)

Prinţipul însufleţită de duhul patriotismosului, vă^ândă pe celă mal 
întîiu articula a tractatului călcată aşa de vederată, şi neputendă se se ho
tărască a priimi nisce urmări aşa de rele şi primejdiose, cari puteă să 
strice temeliele a tuturoră tractaturiloră, cari nici ună folosă puteă să 
aducă, s’aă supusă vremii şi aă căutată scăparea sa în ţera Nemţescă, 86) 
fugendă de resplătirea şi urgiea Turciloră şi tînguindă sorta ce re a 
Patriei. 87)

După pribegirea 88) acestui prinţipă, 89) Porta prin altă călcare a 
tractatului DOj a făcută Domnă pe ună Aron. Acestă străină, fi'ndă cu 
totul dată şi gata spre împlinirea interesuriloră Porţel, fără a băga în 
semă pe norodă, aă iscălită la tote legăturile cu cari Porta aă vrută să 
însărcineze pe norodă şi pe Moldova.

Nu este de trebuinţă 91) a areta aice cu amăruntul tote *) asupririle *219 
şi strâmbătăţile ce aă făcută acestă prin^ipă 92) în puţină vreme ce 
aă stăpînitl ca ună tirană; a sa blăstemată pomenire mărturisesce în
destul asupra varvariei şi a nelegiuirii sele. 93) 

în vremea acestuia, la anul 1590, Porta aă luată sub stăpînirea sa 
cetatea Tighinei pe care Turcii o numescă Benderă, care 94) era a Mol
dovei, şi deosebindă totă locul ce era olată a Benderulul, ’lu-au supusă 
la acestă cetate călcându legea tractatului. 95)

După domniea acestui prinţipu 96), norodul s’aă cufundată în ticălo- 
, şii 97) de cumplirile acestui tirană, şi n’aă mal putută să’şl vie în stare

iS',2] De gi ravilelc loru.
83J Pene în vremea Un Petru- Vodă celu şchiopă.
84] Aişe],ementulut jurată.
85] Aă adaosă 6000 galbeni pe Ungă peişkeşă, numindu’lă haraciă precum scrie 

letopiseţul.
86] Petru-Vodă, neputendă prii)ni să se facă ineep'eloră călcării legătwriloră,n’uă 

priimită, ce s’aă suppusă vremii ţi aă căutată scăparea sa în ţera Nemţescă,
87] A ţcrei,
88] Fuga.
89] Domnă.
90] Aţe]ementulăi.
91 ] Nu este trebuinţă.
92] Domnă.
93] O pomenesce îndestul letopiseţul ţcrci.
94] Şi care.
95] Aţedementului.
96] Domnă.
97] Norodul a cufundată in ticăloşie,



în vreme de 14 ani 98) ce aii stăpînitu, unii aleşi de norodii şi alţii tri- 
meşl de Portă, ce aii răbdată cum au putută tote greutăţile cu cari aă 
fostă însărcinată, şi nu 99) aă resuflată pere la anul 1643, îh domniea "1 
prinşipulul Vasile W, 100) carele împodobită fiindă cu o minte stator
nică şi forte x-ară, 101) măcar că era Domnă făcută de Portă, dar nea- 
vândă în gândul seă de cât fericirea supuşiloră seî, din anul celă d’în- 
tîiă ală Domniei săle, aă uşurată norodul, aă mântuită 102) pe toţi de 
obşte şi prin chipurile cele blânde 103) şi pline de milostivire, ’şl-aă trasă 
cinstea şi dragostea supuşiloră sel. Nemulţumindu-se, 104) după ce-aă 
făcută tot binele ce ’l-aă trecută prin mâna sa, 105) socote că tot ii’aă 
făcută nimică decă nu ară isprăvi 106) să câştige şi se albă iarăşi no
rodul 107) privileghiile sâle cele vechi, şi decă ’lă ară face *) se lăsă *220 
din amorţela şi slăbăcîunea în care îlu găsise şi se potă a’şi afla Ia
răşi 108) dreptăţile şi pravilele sele, cari din pricina reutăţiloră unoră 
prinţ,ipi 109) şi din nesilinţa altora, era se se prăpădăscă şi să se stin
gă în veci.

Dreptă aceea, aă triimisn 110) Ia Ţarigradă din cel mal aleşi a ne- 
mului ca se jeluiască Sultanului pentru strâmbătăţile şi asupfelile ce aă 
trasă 111) norodul şi pentru relele umblări ce s’aă făcută în ţeră îm- 
protiva legăturiloră tractatului. 112)

Mehmet ală patrulea ce împărăţe atuncea, milostivindu-se asupra ne- 
dreptăţiloră cu cari ţera era asuprită, 113) aă ascultată cu milostivire 
jalobile deputaţiloru, 114) .şi s’aă făcută o îndatorire 115) a nu schim
ba nimica şi 116) a păzi întocmai tote legăturile 117) de cei mai îna- 
ntea sa împăraţi, întărindu’Iă 118) şi elă însuşi cu ună hatişerifu; 119)

98] în vremea a li Domni.
99] Şi aşa nu.
100] în Domniea lui Vasilie- Vodă.
101] Statornică ţi rară.
102] Mengeiatu.
103] Cele bune.
104] Milostivire, ţi prin cinstea ţi dreptatea siqmţiloru sei, nemulţămindu-se.
105] Prin mână.
106] Decă n’ară isprăvi.
107] Norodul iară.ţi.
108] Şi se potă afla iarăţi.
109] Domni.
110] Aă triimesă din partea ţerei.
111] Ce trage
112] împrotiva aţeriemintelorii legate.
113] Cu care acestă pămentii era asuprită.
114] Soliloră.
113] Şi’ţi-aă făcută o datorie de.
116] Şi de a.
117] Legăturile intărite,
118] întărindu-le
119] Cu hatişerif ă.
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numai la capul 9-lea au făcuta schimbări, 120) adecă peşkeşul pe anu 
ah fosta schimbata în zisiă saa zisie-mali, sumă adăogită şi hotărită de 
ţlece-mil de galbeni turcescl pe ana, 121) redicânda şoimii şi lepele ce 
se cuprindea în cele-l-alte diioă hatişerifuri.

Tote acestea ah umpluta de slavă pe principul Vasilie 122), luanda 
una sfîrşita buna prin sfaturile şi a sa înţeleptă povăţuire, şi Domniea 
Să s’aa învrednicită a se numi fericită.

Acesta pringipu 123) aa domnita 15 ani cu pace, făcenda fericirea 
supuşilora sel; 124) atâta numai că Tătarii diu 125) Buglaca, noroda 
tulburătora şi deprinsa a trăi din prădări, 126) *) prădad câte o dată 127) *221 
prin poghlazurile lora. întru o ţji însciinţându-se principul 128) că nu
miţii de mal sus Tătari, se suise în sus şi prădau ţera cu armele în 
mână, ah poroncitu căpitaniloru 129) se mergă cu câtă-va oste împro- 
tiva loru şi să’î gonescă pe aceşti jefuitori 130) cari din capul lora, 
fără să aibă voie de la Portă sea de la cei mai mari ai lora, prădaa 
ţera. Pdronca ah fostă îndată împlinită, şi, lovinda 131) pe Tătari fără 
de veste, o parte din ei aă fosta cu totul stricată, robii mântuiţi şi t6te 
jafurile 132) luate înapoi.

Sultanul Bugecului, luându îusciinţări 133) că câţi-va Tătari aă fosta 
loviţi de Moldoveni fără de veste, şi o parte s’au ucisă, 134) fără a mai 
cerceta să afle adevărul acestei nenădejduite întâmplări, 135) s’aă tulbu
rată forte, în cât, jeluindu-se la Portă, aa aretata 136) întâmplarea în- 
tr’ună 137) chipa forte urîta, numindă pe noroda de haină şi pe prin- 
Qipu necredinclosă. 138) Porta, măcar că aă fostă însciinţată mai înainte 
de tot adevărul întâmplării aceştiea prin încredinţările principului, 139) 
cu tote acestea, ori din patima ce avă asupra chrestinătăţii seă din nes-

120] Numai la pontă ală noulea aă fostă,
121] Adecăpeşheşul pe ană’lă-aă numită liră, adăogendu-lă la suma de 10,000 gal

beni tprcescî^e ană
122] Pe Domnul Vasilie.
123] Acestă Domnă.
124] Supuşiloră sel pe cari îl uţurase de nevoi.
125] De la.
126] Din jacuri.
1577 Câte o dată marginea.
128] Domnul.
129] Căpitănietoră sele.
130] Jecuitorl.
131] împlinită lovindă pe Tătari.
132] Jacurile^
133] Luându în scire.
134] Şi o parte ucişi.
133] Fără a măi cerceta aceste nenădejduite întemplârl.
136] N’aă lipsită de a nu areta.
137] Cu ună.
139J Numindă pe norodă haină şi pe Domnă nzcredinciosă.
139] De totă adevărul acestei hitemplărl din încredinţările Domnului,



tatornicil, 140) aii priimii.u ca Sultanul Tătarilorii să’şl resplătescă cu 
armele.

Vasilie-Vodă, nemulţăniindu se că aii 141) însciinţatu la Portă totă 
pricina cu amăruntul 142) şi au îndreptatu norodul de năpăştl prin măr
turii adevărate, nevinovăţiea scoposului seu, şi aii făcuţii vederată ce 
fără dreptate intrare şi pradă a Tătariloru în ţeră, 143) aii socotită cu 
cale pe de o parte să se păzescă cu priveghlăre *) şi pe de altă parte *223 
să se învolască cu Tătarii.

Dar scoposul şeii nu s’au isprăvită precum 144) nădejdula, căci Sul
tanul 145) făQÎărnicindu-se, ’lu-au înşelată cu o învoială mincinosă 146) 
şi aă intrată de o dată în ţeră fâcendu stricăciunile cele mal cumplite, 
petrecendă 147) pe toţi locuitorii sub sabie, fără să alegă vîrstă, băr- 
bată seă femele. 148)

Spaima aă fostă atâta de mare în cât că prinţipul n’aă avută mal 
multă vreme 149) de cât a se trage îii codrii cel aprope de Iaşi, lă- 
sândă oraşul în mila acestoră tîlharl, pe care ’lu-aă şi arsă 150) după 
ce au robită mal multă de jumătate de oiăşenî, şi aşa norodul n’aă pu
tută să scape de ce cu totul a sa stingere, de cât dândă o sumă mare 
de bani. 151)

Acăstă sumă făgăduită întru o vreme de nevoi, aă fostă pentru Sul
tanii 152) Buglaculuî o destulă pricină de a o cere în toţi anii cu nume 
de balci-beşlică, 153) şi măcar că Domnii, moştenitorii lui Vasilie-Vodă, 
să fi stătută cu totul împrotivă la acesta, arătândă de multe ori cum-că 
o sumă dată la o vreme de nevoie, pentru ca să scape de gona ce fără 
de lege a unul nemu jăluitoră, nu pote 154) să se socotescă ca o da
torie; cu tote acestea, printr’o ascunsă priimire 155) a Forţei, Sultanii 
aă sciută să o tragă în tării 156) cu felluri de chipuri în toţi anii, şi 
să facă cu de-a-sila, dintr’acestă rea urmare, 157) o pravilă.

140] Nestatornicie.
141] Nemulţumindii-se numai că au.
142] Pe Porta de tută curgerea pricinei cu anieruntul.
143] De năpaşCÎ că au aretaUi prin mărturii adeverate nevoinfa scoposului seu 

că aă pedepsită ce fără dreptate intrare fi pradă a Tătariloră în ţeră.
144] După cum.
145] Căci acesta.
146] Cu învoiele mincinose.
147] Şi trecindu.
14S] Fără se alegă vîrstă hărbătescă seă femeiuşcă.
149] in cât Domnul n’aă avută altă vreme.
150] La vo'iea acestoră rcl cari ’lă-aă arsă.
151] De hani Sultanului.
152] Sultanul
153] Bagi-beflică.
154] Nu pute.
155] Prin ascunsă priimire.
156] Prin tărie.
157] Dintru acesta ufinare.
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îatru adeverii, nici o dată Porta n’au apărată 158) cu dinadinsul a- 
cestă re urmare, dar cu tote acestea se îndelungase, se întărise *) şi *323 
se făcuse o dare neclintită 159) şi neclătită pe care Domnii erau datori 
să o împlinescă in toţi anii.

După acăsta, ticălosa ţeră 160) aă petrecută subt umbra hatişerifului, 
păzindu-se neclintită tote cele ce se cuprindeă, şi Porta se vede că pă- 
zesce făgăduinţele sele cele vestite şi adeverite 161) în vremea a cinci 
principi 162) Moldoveni ce aă domnită unul după altul, pără la Domniea 
Ducă! VV; 163) Iar acestă Domnă nefiindă plăcută Porţel, aă fostă ma
zilită, şi în locul lui 164) s’aă ronduită pe ună Ilie, 165) omu slabă şi 
cu totul dată spre interesul seă. 166) în vremea acesta, 167) la anul 
1688, Porta, împrotiva tractatului, 168) aă deosebită de 169) Moldova 
tîrgul Renului 170) ce se numesce de către Turci Tomarova, cu tot lo
cul de prin pregîur, unde aă făcută Turcii o geamie şi aă şi pusă stă- 
pînire. 171)

Dintr’acestă vreme relele urmări s’aă îmmulţită, şi Porta, neaducendu’şl 
aminte de tractată, 172) aă începută vederată a călca tractaturile. 173)
Ţera de ce merge mal multă aă începută a fi asuprită şi călcată cu 
fel de fel 174) de pricini, fără se mal fie socotită. Birul aă fostă a- 
atâta deadăogitu, beHicurile atătadeîmmulţiteşi nevoile aşa de mari, 175) 
în cât locuitorii, neputendă mal multă să mal sufere 176) şi se mal a- 
gluugă, s’aă împrăştiată şi s’aă dusă de s’au yşerlată în ţera Leşască şi 
în Transilvaniea ca să’şi afle odihna loru. Acesta deci 177) este pricina 
ce adevărată pentru care s’aă pustiită acestă Prinţjipatu. 178) *] *224

Porta n’aă lăsată altă mengelere norodului de cât alegerea Domniloră; 
mârtură întru acăsta : principul Duca, 179) Petricelco , Antonie Roset,

loSJ Încuviinţată.
159] O datorie nesmintită şi neclintită.
160] IJiipe acestă ticăloşie, ţera.
161] Adeverate.
162] Domră.
163] La Domniea lui Duca-Vodă.
164] în locul seu.
165] Ilieşu.
166] Şi dată cu totul spre interesul seă.
167] în vremea acestuia.
163] Hatişerifului.
169] Din.
170] Denii.
171] Unde aă făcută Turcii şi o geamie.
172] Ne mai aducendu’şi aminte de hatişerifă.
173] Legăturile.
174] Sub felă defelă.
175] Atâta de mU' i.
176] Neputendă se mai sufere.
177] Deci acesta.
178] Acestă pămentă
179] Martori: Duca,,
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Constantin Cantemir şi Mihaiu Kacoviţă carele aii fosta celu după urmă 
din principii aleşi de norodtt, căci după mazîliea acestuia, Moldovenii au 
fosta cu totul lipsiţi de alegere; Domniea se vindă la mezata şi se da 
celui după urmă musterea care da mal multa. 180)

în Domniea Iul Mihaia W. Eacoviţă, 181) la anul 1716 , Tătarii Bu- 
glaculul găsinda pricină că pământul lora ara fi fosta forte strimta 182) 
şi nu pută să le aglungă 183) spre hrana lora, aa cerşuta 184) o parte 
de loca din Moldova ca să o lucreze şi să ţie dobitocele lora. 185) Prin- 
gipul 186) vă^ânda că n’ara folosi nimică împrotivindu-se la cererile lora, 
mal alesa că el şi fără acăsta ara fi putută să stăpînăscă cu totul locu
rile cari cerăa, 187) afi fosta silita a le da o bucată de loca nelucrată 
de 32 căsurl lungul 188) şi 2 cesurl latul, 189) mulţămindu-se numai 
să se îndatorescă Tătarii ca să plătescă ^ece din rodurl şi se o are, şi 
oreşl-care bagatelttrl pentru păşunatul vitelora cu nume de Elîm, pentru 
ca să se scie 190) că acelu loca aa fosta a Moldovei. Porta nu numai 
ca n’aa stătuta cu nimică împrotivise 191) la acestă silnică cerere a Tă- 
tarilora, ce încă aa găsită 192) şi cu cale cu m,are pagubă a Prin ţi
patului.

Nu este numai acăsta ce după urmă călcare a tractatului 193) *) căci 
la anul 1725, în Domniea Iul Neculal- VV. Mavrocordatu, şi în împără- 
ţiea lui Sultana 194) Ahmet 3-lea, Turcii aa luata în 195) stăpînirea

■525

180] Ceia de pe urmă din JDomnvi aleţ't de norodă; şi apoi supărândit-se Porta pe 
Mihaiu Vodă, ’lic-au maMitu şi aii rânduiţii Domnii pe Nicolai Mavrocordatu grecii, a]

După maztliea acestui Domnii, Moldovenii au fostă cu totală lipsiţi de alegere-, 
Domniea se vinde la mezată .şi se da celui de pe urmă mustereă.

181] Mihaiă Paeoviţă VV.
183] Ară fi forte strimtă.
183] Se ajungă.
184] Aă cerută.
183] Se’-şi ţie dobitocele.
186] Domnul.

- 187] Se stăpînescă tote locurile cari cereă.
188] Lungă.
189] Lată.
190] Mulţămindu-se numai se’i îndatorescă pe Tătari ca se plătescă de a şleee din 

roăuri şi ore-şi care bagatele pentru păşunatul bucateloră loră sub nume de Alăm, 
ea se se scie...

191] N’aă stătută împrotivă.
193] Aă găsit-o.
193] Şi încă nu este ce de pe urmă călcare a articuleloră tractatului.
194] In filele lui Sultan.
195] Sub.

a| Penfe aicea merge compuucrea Iul Slcolai Coaaii oare eate scosă do la sfir,llul uoeî copil din ma
nuscriptul letopiseţului lui loan Noculce No. 5, pomeniţii în colecfia letopisetclorS Moldovei, tom. II, pu
blicaţii de mine. Acestd artlculu p6rtă titlul: „Din Isvodele reposaiului Nicolaî Costin ca au foştii vel lo- 
,gofCtu.L: înainte nrmdză povestirea unul autorii mal nuoii scosd diutr’o condlcS a d s^le Constantin Ne- 
aruzei. [Moţa „Archivel Romanescî.J ll, 361.]



lorii Hotihiil cu totii locul şeii, au făcutu cetate unde aii pusu şi unii 
garnisonu de pază forte mare, oronduindu şi paşi şi subaşl. 196)

Ac4sta aii fostu ce mai mare şi mai primejdie'să din tote reutăţile cu 
cari Turcii au însărcinatu 197) pe acestu pringipatu, căci nu numai 
boierimea, şi partea bisericescă, şi alţii, au foştii cu totul lipsiţi de stă- 
pînirea celoru mal alese a lorii moşii 198) ce se aflaii întru acestii ţi
nută, ce încă, prin trecerea ce necontenită a paşeloru şi a oştiloră 199) 
cari mai totu d’a-una trecu prin ţeră, norodul este călcată şi chieltuelile 
peste măsură; 200) deosebită că Enicerii garnisonului acestei cetăţi, îm- 
prăsciindu-se prin ţeră, făceu mii de reutăţi şi jăcuiaă 201) ţinuturile 
de prin prejur necăjindă pe săracii locuitori cu feliuri de chipuri pre
cum s’aă întemplată în vremea pringipului Constantin Muruzi VV. La a- 
nul 1783 şi la 1784, cele mai multe din satele de pe Prută şi de prin 
prejuru aă fostă prădate şi stricate, şi puţine lucruri ce luasse omenii 
pe la casele loră, aă fostă luate şi arse de Turci, mulţime din omeni 
ucişi, femei şi fete batjocorite, copii şi bărbaţi morţi de frică, fugendu * 
în mijlocul ernei prin codrii de mâniea şi turbăciunea tiraniloră. 202)

După aceste reutăţi şi dupe atâtea biruri cu cari acestu pringipată 
era însărcinată, şi după atâtea beilicuri cari *) nu ce sfîrşiaă 203) nici *226 
o dată, şi asuprelele cele urmate de Turci 204) ca să sugă hrana tică
losului norodă, şi schimbările cele adesea şi fără de vreme a Domniloră, 
una 205) din pricinile cele mai mari cari aduce ţăra în ticăloşie, 206) 
căci cândă începe ună gospodară 207) a cunosce curgerea trebiloru pă
mântului, starea fiesce-căruia ţinută şi a norodului, 208) vredniciea şi 
nevredniciea fiesce-căruia din boieri, 209) obiceiurile şi pravilele pămân
tului, atuncea îndată sose mazîliea, şi în locul lui orânduia pe altul , şi 
acela fără nici o sciinţă, căruia îi trebuia îndestulă vreme spre a lua

196J Paşi smî subaşl,
197] împilata.
198] Aă fosfti lipsiţi eu totul de stăpinirea celoră măi hune a loră moşii.
199] Oştenilor ă.
300] Norodul era călcată şi împovărată cu chleltuială peste mesură.
301] Jefuiau.
303] Precum s’aă inteinplală şi în vremea Domnului Constantin Mavrocordafu VV, 

că la anul 1784, cele mai multe din satele de pe Prută aă fostă prădate şi stricate, 
şi pugine lucruri ce le luase omenii prin casele lorii, unele aă fostă lunte iar altele 
arse, copii şi betrânil morţi de frigă, .şi cel mal mulţi din omeni uccişl-, Iar femeile 
şi fetele batjocorite; dar mal alesă, întemplându-se acestea în frigul ernei, fugiaă 
bieţii nenorociţi prin codrii, ascundiendu-se de mâniea şi turbăciunea acestoră tirani 
varvari.

303] Nu se sfîrşeieă.
304] Şi asupririle ce întrebuinţeză Turcii.
305] Suntă una.
306] Cari facă pe acesta ţeră eu totul ticălosă.
307] Cândă începe abia ună gospodară-Domnă.
308] Şi a totă norodului.
309] Vredniciea fiesce-cănă boieră.
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oreşl-care sciinţă şi a afla cele de trebuinţă, şi acesta teinendu-se îd 
tot cesul ca să nu’lU mazîlescă Iară de veste, se nevoia a strânge în cât 
se dă mai multu, pentru ca se potă trăi cele-l-alte (Jile a vieţe'i sele cu 
îndestulare şi ca unfi priiigipu, ne mai căutându altă-ceva de cât cum se 
Ia şi să’I îndestuleze cu daruri ca să’şi potă lungi Domniea, căci numai 
prin puterea baniloru pute isprăvi ceva, şi aşa fiesce-care Domnu care 
vene după altul, tot acelaşi drumu apuca, de care pricină au venită în
tru ce de istovu slăbăciuue şi căderea Principatului. 210 *} *227

210) AtuUce îndată au fostii ţi mazUitU, ţi în locul seu ronduescu pe altul care nici 
acela nu scia nintică, şi căruia îl trebuia îndestulă vreme ca se potă afla tote aces
tea ; şi încă acesta, sciindu că nu este Donmă veclnicu, şi mal alesă temendu-se în 
totă cesul ca se nu’lă mazîlescă şi pe dînsul fără de veste, caută se’şî strângă cât 
pote mal multă şi se apuce, ca se potă petrece cele-l-alte şLile întru îndestulare, şi 
Ca ună Domnă, nehăgândă în semă altă nimica, aforă de cât ca se la din ţiră pen
tru darurile cari în tote filele trebuia se facă sugetoriloră de sânge a Forţei şi a 
Saraluluî, ca se’şl potă lungi Domniea sa, căci numai cu bani, după cum este sciută, 
se lucreză la Portă.

Şi aşa fiesce-care Domnă carele vine după dînsul, urmeză totă acestaşl drumă. 
Prin acesta, ticăloşiea, slăbirea şi căderea Principatului, crescă şi se îmmulţescă în 
tote filele, din care pricină şi cea cu totul stricăciune a ilăravurilotă urmeză.



STIHURILE FĂCUTE
IN

TAZLit
In vbemea închideuiî mele acoeo, Anul 1824, Apeilie 20!

Iraclidii unde este? Moldova îlu volesce, 
îlu chlamă ’năduşitu;

Căci i-a apusu puterea, aă prisositii durerea; 
Unu pasă, şi s’au sfîrşitu.

Acea falnică ţeră, la mari şi mici comoră.
Tare au poticnită;

Nu crede rSdicare, n’aşt^ptă îndreptare, 
în halul ce-au venită.

întru a sa durere, cere spre mângâiere 
Iraclidă a veni;

Lui sâ se jeluiască, plângândă s’o tenguiâscă, 
Fără a conteni.

De Eteristi călcată, de Eniceri prădată,
Fii ei resvrătiţi,

Cine s’o sprijinescă, ceva s’o ocrotescă,
Dupe ce’su neuniţi!

Văpaie arde ’n sine, s’o stingă nu e nime,
Dar nici o vedu măcar...

Strigarea ei n'ascultă, ori cât este de multă, 
Suspină in zadară!

Aă buimăcită norodul, suspinuri avându rodul, 
Ofteză într’ascunsă;

Şi cu durere mare, privesce a sa stare,
Că merge spre apusă.*)

Omă dacă veţli, îi umbră; lipsa, necazuri, scârbă. 
Acestea ilă brănescă.

Cu aburu întru sine, a mai trăi nu’î vine;
Amar se cbinuescu.

*328
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Cum ÎŞI deschide gura, din ah! îi cunosci ura 
Ce are a trăi,

Ah! şi vah! nu lipsesce, ceva d^că voiesce 
Şi are a grăi.

Ah I ticălosă ţ^ră, în ce cumplită pară,
Privescii că te topesci!

Nime nu se ’ngrijesce, nu cată nu privesce, 
în ce chinuri plutesci!

Cei aleşi fii, dep’arte, privescfi, nu’ţi ţinu de parte.
Dar pete că nici potu ;

Câţi-va ce’sii lîngă tine, şi de’ţi voiescu vr’unu bine... 
Se apără de totă.

Căci au făcutu ispită, şi le-ah părutu cumplită.
Nu ca într’alte dăţi,

Unii încă suspină, dintr ’înşii fără vină, 
închişi pe la cetăţi.

N’oiii pomeni nimică, câţi fără grijă, frică 
Erau la MonastirI

Surgunu, să se smerescă, se nu mai îndrăznescă 
A face iscodiri.

Unii închişi prin case, poronci ca să nu lase,
Pe nime a veni; *

Şi alţii pe afară, pe la moşii în ţeră.
Mai multu a nu crăcni.

Dupe-o aşa urmare, îi nebunie mare,
Mai mulţii a mai cerca.

Ţie se’ţi părtinescă, şi iar să pătimescă,
Vrajba a mai isca.

Proniea cea cerescă, rogă să se ’ngrijescă.
Ca să nu caţji de totii;

A ei numai putere, să-’ţi dea vr’o mengeiere.
Căci fii tei nu potii.

Ea de-acum să lucreze, ca să te îndrepteze,
'Putendu uni pre toţi;

Ga să o proslăvăscă, plângăndu să’i mulţămescă,
Şi cei vii, şi cei morţi. *

^■229

*230



ARZ-MAGZARU
Către prea înalta Portă, din partea BoTerilorD Prinţipa- 

tuluî Moldaviet, — ce s’a datu la Anul

1822*)
Aceşti dintre fanarioţi Greci, inbogăţindu-se din sudorea şi munca pământe- 

nilorfl, pe carii cu rentate îi vedea ca nisce chiar raîele ale loru, pe urmă cu ba
nii sângelui împărătesceî raiele, cumpărau moşiile pământenilor, şi familiile' cre- 
dincioşiloru Moldovei ai Dovletulul remâneau prăpădiţi după faţia pământului, şi 
căutau altă străină sălăşluinţă, ca sâ-şi petrecă rămăşiţa vieţei loru, fiind-că nici 
milostivire mai era pentru dânsele; nici locuri de slujbe, nici ajutoră de legi, 
nici dreptate la dreptăţile loru, fiind-că dumnedeiasca dreptate a sfânteloru ju
decăţi se vindea cu bani spre însuşi a loru îmbogăţire, până şi moşiile cu 
nume de moşii domnesci, omenii Domniloru le luau fără dreptate şi le vindeaă 
Sântele fermanuri a le înaltului Devletu cele date pentru pricini de ale ţerei, 
intru care Domnii eraă îndatoraţi, după cuprinderea celui vrednică de închi
năciune sfântului Hatat, la 1217 după leată otomanicescu, să se citâscă într’au- 
ţjlul tuturoră, şi să stea în păstrare la caidurile ţerei; până şi acestă felă de 
fermanuri, le făceaă nevăzute şi nesciute pământeniloră.

Căutaă cu ochi rei la câţi din boierii mari cârteaă cu cuvântă asupra nedrep- 
tăţiloră ce se făceaă la judecăţi, seu la împreunările dăjdiiloru, şi întru tote 
era silită Divanul să iscălescă şi fără de voie anaforalele că s’aă judecată cu 
cuviinţă cele nelegiuite asupriri, îndemnândă Domnii cea d împreună sfătuire, 
prin tragerea de sine şi a celoră nevrednici, pe carii îi cinstea cu treptele 
boierii! oiTirfiele păstrate după alegeri oronduiele pentru neamurile cele evghe- 
niste şi pentru cei cari se voră arăta de vrednici la slujbele ţerei. Opriţi şi o- 
sîndiţi eraă aceia carii gândeau să îndrăsnăscă a face pră plecată «magzară» 
seă să alerge la limanul înaltului Devletă; ticăloşi pentru acea cândă ară fi 
îndrăsnită să facă o prostă întrebare, pentru ce se urmăză în potrivă unu ce 
la hotărîrea pre inalteloru hatişerifuri, pentru că aceia se bântuiaă până la 
morte, dar câte alte cari le trecemă cu vederea din pricina prisosului de pă- 
mântă, şi pe care le-amă mai arătată şi în pră plecatul nostru magzară, atunci 
cândă aă pribegită celu din. urmă siluitoră Mihail Suţul. Dăjdii întregi pentru 
fonul şi orzul grajdului Voevodi; dăjdii pentru mezelhanele, afară din cea 
adevărată trebuinţă mezelhaneleloră; dăjdii pentru rachiurile ce le făceaă locui
torii chiar din popuşoiul ce-lă făceaă şi-lă sămănaă el, şi slobodă intrare rachiu- 
riloră din ţerile streine în ţără, pentru paguba nostră şi folosul loră. Zidă nes-

*) Acestă arz-magzaru lipsesce In manuscriptul lui Beldimană şi se reproduce dupe textul 
publicată la «Sdia pentru Inimă, Minte şi Literatură» din anul 1640 No. 41.
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fărămatU găseafi pământenii ca s6 p6tă trece a alerga la mila celorii intru mulţi 
ani stăpâni al nostril, fiindu şi Domnii Greci, şi ispravnicii Greci, şi zabeţii 
Greci, şi capuchihalelele Ţarigradulul asemine; toţi cu socoteli că oblădulescft 
vrăjmaşi iar nu ratele credinclose ale înaltului Devletii. Pentru acâsta dar cu 
curgeri de lacrimi şi coprinşi de spaimă ca nisce vrednici de milostivire, ne 
rugămă bunătăţii şi Iubirii de 6menl a pre-puternicel ndstre împărăţii, să nu 
ne osîndimu ticăloşii pentru îndrăsnălă, ci să se milostivăscă asupră-ne, şi să 
ne miluiască cu învoirea vrednicei de jale vieţel nostre, dăruindu-ne cu linişte 
acăstă de mal în gios pră plecată rugăciune, care este acăsta;

Să ne isbăvimil de acum înainte, întru toţi, de Domniea şi oblăduirea Gre- 
căscă, şi să se milostivăscă către noi pră puternica năstră împărăţie, prin a- 
şeţlământul sfântului seu înfrumuseţată Hatişerifu, după celă d’întîiu sfântă aşe- 
ţjământă, ca să aibă ţăra oblăduirea întru sineşi prin pământeni, păzindă nu
mirea Domnii şi cele dintru începută privilegiuri cari s’aă revărsată ţerel până 
acum, şi prin trămiterea de capuchihalele pământeni la pră înalta Părtă, să 
trămitemă şi cea legiuită, Ţinţigen Rigen şi Rochearigen, la pră strălucitul 
pragă alu pră puternicei împărăţii, împlinindă prin cea cuviinclăsă rîvnă a su
punerii şi a credinţei sfântele slujbe, şi săvârşirile dujă starea şi puterea ţe
rel şi după cum ni s’aă hărăzită din nedeşertatul isvoră ală milelor şi ală 
îndurărilor prin hatişerifurile ce s’aă dată la 1180, 1190, 1206. 1217 leat o- 
tomanicescă, şi cele-l-alte mill 1 Şi fiind-că starea puterii ţerel, şi resuflarea 
mijloceloi’ă, şi nădejdile vieţel ce s’aă deşertată, împuţjinându-se dobitocele, za- 
herelile şi tăte, lipsindu-se şi de cele gata zaherele şi semănături cu totul, i 
cum şi de araturile anului de ală 2-lea, şi din dobităcele plugărel, şi de ămeni 
plugari, şi de bani pentru cumpărătorea sămânţeloră, şi din altă parte înfri- 
coşindu-ne de fomete grozavă; şi peste acestea, fiind-că ţăra din cea vechie 
întregime a el s’aă micşorată, şi mal virtosă că şi veniturile el s’aă împuţi
nată până în cât şi aceste venituri ce ne aă mal rămasă nu puteaă fi de a- 
junsă Domniloră Greci în vremea înbelşugăril, cu cât mal vîrtosă întru tică- 
loşiea şi sărăciea cea de acum, cu adevărată nu voră ajunge nici celui mal 
dreptă şi cu bune măsuri pământeană Domnă ce s’ară fi însărcinată spre icono- 
miea chieltueleloră săle şi a osteneleloră ehpalelel, fiind-că nedreptăţile urmăză să 
lipsăscă, după cum şi veniturile cele necuviinclose ale boleriloră tăte aă să 
se ştărgă, ca să simţă săracele ratele rodul milostivirii inaltulul Devletă; pen
tru acăsta dar, nici ne trece prin gondo, nici aşternemă rugăciune acum întru 
începută, ca să se rânduăscă nici- pământeană Domnă cinevaşi pentru ca să nu 
se îngreueze ţăra cu osebitele chieltuell ale dregătoriel Domnului, până ce nu 
va ajunge In stare îndestulată I

Pră plecata năstră rugăciune este ca să ne miluiască spre a se hărăzi şi 
în veacă a se întări noă oblăduirea ţerel de către pământeni aleşi din neamul 
Moldaviel; ca să’I aşeze ună sfată de ună numără de boieri, şi dintru aceştia 
un baş-boleră alesă de către cel mai iscusiţi aleşi, şi acestă sfată ală bole
riloră, Împreună cu baş-bolerul avândă săvârşitărea plirecsusiotită a Domnului, 
va orondui div anuri, ispravnicii, judecătorii şi boierii, şi când vre-o-dată va veni 
ţăra în bună stare, fiind-că de a lyunge la cea d’intâiă stare este trebuinţă.
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de mulţi ani, dup6 cea de acum vrednică de plângere stare, atuncea, pentru 
ca să nu lipsăscă slava Domniei ţerel, iconomisindâ ticăloşii fără de greutate şi 
sup 'rare, şi fără de vărsare de lacrimile dajnicilorii, oreşl-care sumă de bani 
pentru ţinerea unei cuviinclose şi forte micşorate arătare cinului Domniei, vomu 
alerga ca să rugămă pre înaltul Devletu, arătându-1 pe ună acestu felii de pă- 
menteanu alesă de Domnu, carele să fie supusă pravililoră pământului şi celoră 
mal strimte şi neapărate obiceiuri, ca să fie spre încetarea greutăţiloră, şi spre 
fericirea acestei multă pătimaşe ţări.

Acăstă stăpânire a ţerel pentru paza pământului va avea pe cel dintr’ună 
începută orânduiţi şi legiuiţi, paznici pământeni, pe acel cari i-aă avută şi 
până acum osebiţi şi scutiţi, numindu-se siîmenl şi slujitori, pe carii Grecii 
îl vindeaă d’împreună cu căpiteniile, şi pază nu era. Isgonindu-se însă şi ar- 
uăuţil ca să nu se mal afle, aceşti pământeni pazuicl să se îmbrace şi să se 
gătăscă, spre slujbele din lăuntrul ţerel, cu suma cea orânduită şi trebuinclâsă 
pentru acăsta, şi să se îndatoreze a strejui cu luare aminte oraşele şi tîrgu- 
rile ca nisce credincioşi pământeni şi vechi slujitori ai oştănurilor. Dăjdiile se 
voră lua numai cele drepte. Iar veniturile boieriloră să se ştărgă, şi tote câte 
suntă necanonisite să se stîrpăscă. Iar acuma, întru curgerea vremii a stării 
cel vrednice de jale, şi cele canonisite să se uşureze! Darea sfântelor poroncl 
ale înaltului Devletă, să fie către cel ce voră ţine locul Domniei chelerului îm
părăţiei Moldav iei, şi Capuchihalelele pământeni la pre înalta Portă voră do- 
bîndi apărarea cea dătătore de viăţă. Invrednicindu-se porunciloră celoră întru 
mulţi ani stăpâni al nostrel, slava înaltului Devlet va fi îndurarea sloboţjeniei 
neguQiătoriel pământului chelerlulul împărătescă al sarhaturiloră.

Acestea cu frică şi cu plângere vă rugămă, căţlându la mântuitorele piclo- 
rele stăpâniloru nostril, că nu ne-au mai rămasă putere să întâmpinămă stri- 
căciosa şi vătămătorea oblăduirea Grecăscă. Decă stremoşii noştril Domni cel 
pământeni aă amărîtă vre-o-dată pe înaltul Devlet, (care noi nu scimă, sciindu 
numai cea de-a-pururea supunere şi credinţă) dar însă şi acăsta de va fi, în
destul ne-amu oslndită ticăloşii şi ne-amă pedepsită noi, acum strenepoţii ace
lora peste vencu aflându-ne sub siluirea şi tirănia Greciloră ţărigrădeni. Aceş
tia dar călcândă datoriile credinţei, să ne învrednicimu noi a dobîndi fiinţa 
nâstră cea dintru începută fără a se isterisi acela nimicu din ceea ce nu au 
avută din vechime, pentru că dintru începută Domniea ţerel aă fostă dată noă 
pământeniloră. Vrednici de milostivire suntemu ticăloşii la marginile ţerel ră- 
tăcindu-ne! Mulţămită pre înaltului Dumnedeu că în miuuturile acestea, prin 
purtătârele de biruinţă oştiri impăi’ătescl, s’aă curăţită rebeliea şi din ţără.

Noi ticăloşii, aducemă pră înaltului Bali ală Silistriel, pră vestitului Saras- 
chleră şi dreptului Viziră, acestă pră plecată Magzară, ca să’lă pue la pi- 
clârele pră puternicei împărăţii, şi Dumnezeul celă fără de începută. Dom
nul celă mare al începăturiloră, celă care dă sârelul lumină, va insufla bu
nătăţile intru inima pră puternicului şi iubitorului de âmenl al nostru Im- 
părată, ca să strigămă întru toţi vecii: Mărească-si preste totă asemănarea 
stăpânirea înaltului Devlet. Amin.

împărtăşită de Barbu Cepescu.
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SUMARIUL CRONICEI DESPRE ŢfiRA MOLDOVENESCÂ
şi despre Domnii el; în ce modu descălecară dintru ’ntâiu Moldovenii 

in ţera Moldovenisoă şi cine fuse primul lorO Domnu seQ Vodă în anul de 
la zidirea iumil 6850, Iar de la Nascerea Iul ChristO 1352.

S’a scrisil în amU 1566, Octonihre 28, în laşî.

SPISANIE KRONIKI O ZIEMI WOLOSKIEY
tak^e y o hospodarach iey : iak naypierwey Woiochowie przyszli do 

ziemi Wotoskiey, y ktdry naypierwszy Hospodar albo Woiewoda ich byl od Roku 
pierwszego Stworzenia Swiata 6850 od Narodzenia Bo2ego 1352.

W Roku 1566, 28 die mensis Octobris w lassach.
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Z Bozej woli najpierwszy wojewoda Dragosz jako iowiec uszedt z wggier- 
skiej ziemi, miasta i rzeki Maramarusza, za turem, ktorego zabii na tej rzece 
Moidawie, i tam2e byi wesoi z swoimi pany; takie mu sig ta ziemia podobaia 
ie zoatai w niej i ziemig osadzai temi Woiochy Wggierskiemi, i byt hospo- 
darem dwie lecie.

Potym' syn jego byt hospodarem, nie pisze iako mu byto imie..
Potym Bogdan, nie pisze czyj syn, byt hospodarem cztery lata.
Potym syn Bogdandw Eacko byt hospodarem oăm lat.
Potym PiOtr syn Muszatyndw byt hospodarem.
Potym syn Petrow Roman byt hospodarem oâm lat.
Potym Romandw braţ Ştefan byt hospodarem siedem lat.
Potym Juga byt hospodarem dwie lecie, nie pisze czyj syn byt.

• Anno 6907 byt hospodarem Alexahder Wojewoda i byt hospodarem 32 lat 
i 8 miesigcy; i tego nie pisze czyj syn byt.,

Potym Riasz Wojewoda byt hospodarem dcwie lecie i dziewigi miesigcy sam, 
a potym z bratem swoim Stefanem byli oba hospodarami siedm lat.

Tenie Ştefan potym zdradzit brata swego Iliasza i oâlepit go, potym byt 
hospodarem po oâlepieniu brata pigd lat.

Potym nastat Roman Wojewoda i sci%t tego Ştefana, i byt hospodarem ten 
Roman syn Iliasza Wojewody rok jeden.

Potym nastat byi hospodarem Piotr Wojewoda syn Alexandrdw rok jeden.
Tenie dai Kili% krOlowi Wggierskiemii, aby bronit j% od Turkow, nie pisze 

ktdremu krOlowî.
Potym byt hospodarem Czuber Wojewoda dwa miesigce.
Potym byt Wojewody Iliasza syn hospodarem Alcxander cztery lata.
Przy tym poczgli byc Wtadykowie i Metropolitowie od Patryarchy Nikbdema 

ziemi serbskiej za krola Jurga Despota.
Tenie Alexander w Biatogrodzie umart Wotoskim.
Anno Domini 6962 augusta miesiq-ca 26 hospodarem zostat Bogdan Woje

woda, syn Alexandra Wojewody.
Byt hospodarem dwie lecie, ktorego dat sci^c Petr Wojewoda, ktdrego 

zwano Aron Harnazan, ktory hospodarem byi dwie lecie.
Za tego Wojewody poczgli Wotochowie dawad dan Turkom.
Potym nastat Wojewoda Ştefan hospodarem, i dat sciq;6 tego Piotra Har- 

nazana, ten byt hospodarem trzy lata.
Anno 6965 Augusti 12 w wielki Czwartek przyszedi od Multanskiej ziemie 

Ştefan Wojewoda syn Bohdana Wojewody.
Anno Domini 6969 lunii 5 tenie Ştefan Wojewoda wojowat Czakielsk^ ziemig.
•Anno Domini 6970 lunii 22 postrzelili Ştefana Wojewodg z Kiliej Wggro- 

wie w nogg.
Anno Domini 6972 lunii 5 przywiezli zong temui Stefanowi z Kijowa sio- 

strg Simiona Gara Kijowskiego.
Anno Domini 6973 Januarii 23 we czwartek przyszedt tenie Wojewoda pod 

Kili%, dobijat go przez pi^tek, w sobote dobyt goz pod Wggry, i postawit tam
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Din ■ milaJ luî Dumae^^eu primul vodă Dragoşu , eşindu la vânat» din ţera 
ungurâscă, de la locul numitu Marmoroşfi după numele apel, şi urmărlndfl 
una zimbru, îl adjunse şi’l ucise Ungă asestâ fluviu Moldova, şi se veseli a- 
colo cu boierii săi, şi locul îl plăcu aşa de multu, în cât rămase acolo şi (se 
apucă â) colonisa ţăra cu acel Moldoveni lîngurescl, şi domni duol ani.

Apoi urmâ fiiul său; nu'scrie cum îl va fi fostă numele.
Apoi Bogdana domni patru ani; nu scrie al cui fia.
Apoi Laţco, fiiul lui Bogdană, domni optă ani.
Apoi domni Petru, fiiul lui Muşată.
Apoi Romană, filui Iul Petru, domni optâ ani.
Apoi Ştefană, fratele lui Romană, domni şăpte ani.
Apoi luga domni duol ani; nu scrie al cui fiă.
în anul 6907 (începu a) domni Alexandru-vodă şi domni 32 ani şi 8 luni; 

nici pe acesta nu’l scrie al cui fiă.
Apoi Iliaşă-vodă domni duol ani şi nouă luni singură, şi de aci cu fratele 

săă Ştefană aă domnită amânduol şăpte ani.
Apoi acesta Ştefană vicleni pe fratele săă Riaşă şi’l orbi, şi de aci, după 

• orbirea frăţine-seă, domni cinci ani.
Apoi urmâ Romană-vodă, fiiul lui Riaşă-vodă, şi ucise pe acestă Ştefană, şi 

domni ună ană.
Apoi urmâ Petru vodă, fiiul lui Alexandru, şi domni ună ană.
Acesta dede Kilia regelui ungurescă ca s’o apere contra Turciloră; nu scrie 

la care rege.
Apoi Clubără-vodă domni duoă luni.
Apoi Alexandru, fiiul lui Riaşă-vodă, domni patru ani.
in (filele acestuia, vlădicii şi mitropoliţil aă începută a fi (consacraţi) de 

patriarchul Nicodimă din ţăra Sărbăscă sub regele George Despotă.
Acestă Alexandru muri la Cetatea Albă.
in anul 6962, Augustă 26, (începu a) domni Bogdană-vodă fiiul lui Alexan

dru-vodă.
După duel ani de domnie, îl uc'se Petru-vodă,■ poreclită Aron Harnazan , 

care domni (şi elă) duol ani,
în ţ)ilele acestuia, Moldovenii aă începută a plăti tribută Turciloră.
Apoi urmâ la domnie Stefan-vodă, ucise pe acestă Petru Harnazan, şi domni 

trei ani.
în anul 6965 Augustă 12, joia mare, veni din ţera Muntenăscă Stefan- 

vodă, fiiul lui Bogdană-vodă.
în anul 6969, Iunie o , acestă Stefan-vodă ţinu resbolă în ţăra Secuescă .
în anul 6970, Iunie 22, Ungurii din Kilia aă rănită pe Stefan-vodă la picloră.
în anul 6972 Iunie 5 (trămişii) au adusă acestui Ştefan nevasta de la Kiev, 

pe sora lui Simeon, împărată de Kiev.
în anul 6973, Ianuarie 23, Joi, acestă vodă veni sub Kilia, o aşeţlâ tătă 

Vinerea, şi Sâmbătă o luâ de la Unguri şi puse acolo pârcălabi pe Isaia şi 
pe Buhtea, iar elă însuşi se întorse la Suceva mulţumindă Iul Dumneţ^eă pen
tru isbândă.
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na nim purkalaby Isaj^ i Buchtg, a sam poszedi nazad do Suczawy, dzigkuj%c 
Panu Bogu za zwyci§ztwo.

Anno Domini 6974 lulii 20 zbudowal monaster Swigtej Bogarodzicy w Putnie.
Anno Domini 6975 Novembris 19 zostaî krdlem W§gierskim Matbias i przyszedl 

z wojskiem swoim do ziemie wotosklej do Totrusza, potym i do RomadskiegO 
Torgu, i popalii miasteczka, potym przyszedl do Bajow Woîoskich,

Potym przyszedl na krola Mathiasa ten Ştefan Wojewoda z wojskiem swoim, 
porazil go na glowg i byl postrzelony kr61 Matbias od niego, ledwie uszedl ze 
sromot% insz% drogq. do Wggier z malem ludzi,

Tegoi Roku umarla 2ona hospodarowi ta z Kijowa Owdokija.
Potym sprzymierzyl sig Ştefan Wojewoda z krdlem Mathiasem, i udarowal 

kr61 Ştefana Wojewody dwiema zamki w Wggrzech Baltg i Cziczej% i z dzier- 
iawami ich w Ardelskiej ziemi.

Anno Domini 6978 Augusti 20 przyszlo wielkie wojşko Taţardw do Woloch, 
i bil sig z niemi Ştefan Wojewoda na Lipnicej D%browie nad Dniestrem, i po
razil je, i wszystek pion im odbil; wtenczas Tatarowie z Podola szli, bo im 
byli zaszli drogg naşi.

Potym dai oâwieci6 ten monaster na Putnie, dzigkuj%c Panu Bogu za zyry- 
cigztwo, przez samego metropolita Ftioktista, i biskupa Tarasa.

Tego4 Roku Februarii 27 powadzil sig z Radulq, Wojewod% Multaâskim, i 
wypalil mu Braildw i inne dzieriawy.

Anno Domini 6980 Septembris 14 wzi%l sobie Ştefan Wojewoda iong Ma- 
ry% z Mangopo, carstwo tam bylo pod Przekopskim Carem chrzeâcianskie.

Anno Domini 6981 Novembris 3 poszedi Wojewoda Ştefan do ziemi Mul- 
tanskiej na Radul% Wojewodg, i podkali sig z sob^ z wojskj swemi na bia- 
lym potoku, w ziemi Multanskiej, tam sig trzy dni bili, potym ten Radul Wo
jewoda ujachal przed nim na sw6j zamek na Dembowicg. on za nim szedl z 
wojskiem swoim i oblegl go na Dembowicy, potym on i z zamku uciekl a Şte
fan Wojewoda dobyl zamku i wzi%l tam 2ong Radula Wojewody i c6rkg i 
wszystkie skarby jego co tam mial, i mieszkal na tym zamku trzy dni, potym 
sig wrocil do Suczawy, a Bassarabg zostawil aby tam byl hospodarem w Mul
tanskiej ziemi, i byl tam hospodarem ten Bassaraba miesi^c jeden, a Radul 
Wojewoda do Turek uciekl i wzi%l z sobq. 15 tysigcy Turkdw i uderzyl na 
Bassaraba i wojska jego porazil, i wszystko jego co bylo pobral, a Bassaraba 
uciekl do ziemie Woloskiej.

Roku 6982 Octobris 9 bili sie Wggrowie z Multany, nad Wggry byl Capa- 
lusz i pobito Wggry.

Anno Domini 6983 Januarii 7 byl poboj na Woîoszu Woloszech z Turki i 
pobil ich tenie Ştefan Wojewoda za pomoc% Boi%, ktorych wszystkich nie zy- 
wil, jedno zostawil jednego Turczyna, syna Issanbasze, bo jego ojciec byl star- 
Bzym nad temi Turki, ktorych bylo 40 chor%gwi. Byli i Polacy z niemi.

Anno 6984 Julii 26 przyszedl Cesarz Turecki Machomet ze wszystkiemi si- 
lami swemi i Bassaraba Wojewoda z nimi z swoim wojskiem na Ştefana Wojewodg, 
bil sie z Turki na bialym potoce w dzieriawie Niemieckiej w ziemi Woloskiej, 
i porazil go ten Oesarz Turecki, i pionii wszystkg ziemig i Suczawg spalil.
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îa anul 6974, Iulie 20, (Stefan-vodă) zidi (in numele) Matcel Domnului, o 
monastire la Putna.

în anul 6975, Noeml)re 19, nuoul rege ungurescil Matiaşfl veni cu oştirea 
sa in Moldova pe la TrotuşQ, apoi la oraşul Romanii, şi ar^ândil târguşdrele, 
adjunse la Baia.

Apoi veni asupra regelui Matiaşti acesta Stefana-vodă cu oştirile s41e, şi’l 
bătu Înfricoşata, şi răni pe insuşl regele Matiaşa, care d’abia scăpă cu ruşine 
cu puginl d’al săi, fugânda la Ungaria pe una alta druma.

Tot in acesta ana muri nevasta lui Stefana-vodă, Eudokia cea de la Kiev. 
Apoi Stefan-vodă se Impăcâ cu regele Matiaşa, şi’l dărui regele lui Stefan- 

vodă două cetăţi in Ungaria, Balta şi Cicelul, cu districtele lora, in ţ4ra Ar
dealului.

în anul 6978, Augusta 20, veni în Moldova o mare oste tătărdscă, şi se 
lovi cu el Stefan-vodă lingă păduricea de la Lipniţa pe Nistru, şi’l băta şi le 
luă totă prada; cari Tătari veniseră din Podolia, de unde îl goniseră al noştril.

Apoi mulţuminda lui Dumne^eă pentru victoria, (Stefan-vodă) dede s6 sfân- 
ţ^scă acdstă monastire a Putnel însuşi mitropolitul Teoctista şi Vlădica Tarasie.

în acelaşi ana, Februaria 27, se certă (Stefan-vodă) cu Radul-vodă Munte- 
nesca, şi’l arse Brăila şi alte posesiuni.

în anul 6980, Septembre 14, Stefan-vodă îşi luă nevasta pe Maria din Man- 
gopo, unde era o domnie chrestină (tributară) sub hanul de Crima.

în anul 6981, Noembre 3, merse Stefan-vodă asupra lui Radul-vodă la ţ6ra 
Muntenescă, şi s’aa întâlnită cu ostile lora lingă Pârîul ceia Alba în ţâra Mun- 
tenâscă, şi s’aa luptată trei ^ile; apoi Radul-vodă fugi la castelul sâa Dâm- 
boviţa, Iar Stefan-vodă merse dupe eia cu oştea sa şi’l asediâ în Dâmboviţă; 
apoi Radul-vodă fugi ăi eia din casteia, âră Stefan-vodă coprinse castelul, şi 
luă acolo pe Domna lui Radul-vodă, şi pe filca-sea, şi tâte odârele iul căte 
eraa acolo, şi petrecu în acela casteia trei ^ile, apoi se intârse Ia Sucâva 
Iar pe Basaraba lăsă acolo ca sâ fie Domna în ţâra Muntenâsca; şi domni a- 
colo acela Basaraba o lună. Iar Radul-vodă, fugânda la Turcia, aduse de acolo 
15 mii de Turci, şi năvăli asupra lui Basaraba, şi bătu âstea lui, şi luă tot 
avutul lui. Iar Basaraba fugi la Moldova.

In anul 6982, Octombre 9, s’aii bătut Ungurii cu Muntenii, Ţepeluşii fiindfi 
în capul Unguriloru, şi au fostă bătuţi Ungurii.

în anul 6983, Ghenariu 7, s’au bătutu în Moldova Moldovenii cu Turcii, 
şi’l bătu (pe Turci) acestă Stefan-vodă cu adjutorul lui Dumnezeu, şi’l omorî 
pe toţi, afară numai de unu singură turcă, filul lui Isan-paşa, carele fuse capă 
peste acel Turci, cari eraă 40 stâgurl. Aă fostă şi nisce LeşI cu el (Moldovenii.)

In anul 6984, Iulie 26, veni sultanul turcescă cu tâte puterile lui, însoţită 
şi de Basaraba-vodă cu oştea lui, asupra lui Stefan-vodă, carele se bătu cu 
Turcii pe Pârîul celă albă în districtul Neamţului in Moldova, şi’l înviuse a- 
celă sultană turcescă, şi prădâ totă ţâra, şi arse Sucâva.

în anul 6987, Noembre 8, muri filul lui Stefan-vodă, Bogdană; apoi muri şi 
un altă fiă ală sâă. Petru.

în anul 6989, Iulie 8, fu bătălie cu Ţepeluşn, lingă apa Râmnicului, îp
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Anno 6987 Novembris 8 dnia syn Ştefana Wojewody Bohdan umarf, potym 
i drugi syn jego Piotr umart.

Anno 6989 Julii 8, byia bitwa z Capaluszem na Rybniku Rzece w ziemi 
Multanskiej, i porazii go Ştefan Wojewoda, tamtei mu zabito jego betmana 
Szandrego w tej bitwie.

Anno 6992 Marţii 15 przyszedi suitan turecki Cesarz Bajazeţ pod Kili% za- 
mek Woioski, wtenczas wzi%i Kili^, Biaiygr6d w drugim miesi^cu, boi to byto 
in Augusto et Julio, wtenczas postawii Wojewodg Wtada do Multan.

Anno 6993 Septembris 1, je^dzii Ştefan Wojewoda do Krdla Polskiego, i 
ziechali sig w Kofomyi a wtenczas przyszli Turcy ai do Suczawy z Chromo- 
tem na hospodarstwo, i spalili Suczawş i wyplehili ziemi Woioskiej sita.

Tegoi czasu pobit Turki Ştefan Wojewoda w miesi^cu Novembris 16 na Ra- 
kowcu, tu byli i Polaki.

Anno 6994 Februarii 16, a wtenczas porazit Ştefan Wojewoda Chromota, co 
byt przyszedi z Turki nan, ale byi pod nim koA zabity w tej bitwie, wszakie 
nie mial nic szkodliwego. Chromota dostawszy dai go âci%i.

Anno 6998 umari kr6l Wggierski Mathias; tego2 roku umafi syn wielkiego 
kniazia Moskiewskiego Iwah; potym syn tegoi Wojewody umari Alexander.

Anno 7005 przyszedi kr61 polski do Woioch Olbracht z wojski swemi na 
Ştefana Wojewodg, ktdry byi poszedi na Turki, i posiai do niego Ştefan Wo
jewoda posly swoje Eogofeta Tewtuta 1 Isana Wisternlka z wielkieml dary, 
ktdre posiy dai kr61 okowai, dary wzi^wszy, I posiai ich do Lwowa, a sam 
przyszedi do Suczawy i oblegi i dobywai j% 6 niedziel, I niedobyi, a Ştefan 
Wojewoda zbii wszystkg ziemig swojg w Romafiskim Torgu. ktemu braţ krdlâ 
polskiego Wladysiaw posiai Wojewodzie Woioskiemu 12,000 Wggrdw na prze- 
ciw bratu swemu, nad ktoremi byi Wojewoda Ardelski Birtok, swat Ştefana 
Wojewody, i Radui Wojewoda Multaăski posiai mu tei ludzi na pomoc. i po
ezii prosii Birtok Ştefana Wojewody aby sig z krolem polskim zmierzyi, a Şte
fan Wojewoda przyzwolii na przymierze, pomierzyi sig z krdlem polskim, ale 
tem obyczajem, aby kr61 szedi z temi ludimi swemi drog% ktor% przyszedi, 
a Ştefan Wojewoda darowai Birtoka wielkiemi dary i poszedi do Wggier, a 
kr61 sam szedi z swemi wojski t% drog% ktor% przyszedi ku Chocimiu, chyba 
kilku powiatdw ziemian swywolnych poszli na Bukowing, a szkody wielkie czy- 
nili, przeâpiecznie szli niestrzegaj%c sîg, a Ştefan Wojewoda posiai za niemi 
Boidofa, Dwornika wielkiego z wojskiem, tenze je porazii zarabawszy im u 
Kusmina Bukowing; za to je Pan Bog karai ie byli nazbyt swywolni. w woj- 
sku sami bezpieczniejsi, a szkody czynili i hetmanow swych nie siuchali, po- 
brano im wtenczas ehor^gwi powiatowych niemaio, dzi.ii takze bardzo wiele.

Anno 7006 wojowai ziemig polsk^ Malkocz z Turki i byi z wojskiem az 
blizko Lwowa, i potym zasig poszedi Ştefan Wojewoda do ziemi polskiej, wo
jowai j^, i dobyi dwu zamkow Trgbowli i Podhajec, i spalii, i do ziemi swej 
tei przywiodi ludzi wiele.
^Anno 7012 umari Ştefan Wojewoda lulii 2. Ten Ştefan byi synem Bohdann 
Wojewody, i pogrzebion w tym monasterze swoim w Putnie, Ten byi hospo-
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ţera MuDteDescă, şi’l bătu Stelan-voclă , der hatmanul său Şendrea peri în 
acea bătălie.

In anul 6992, Martie 15, veni sultanul turcescu, împăratul Balazet, asupra 
cetăţii moldovenescl Eilia, apoi în cursă de două luni următdre, in Augustă 
şi în luliă, luă Eilia şi de aci şi Cetatea Albă, şi tot atunci puse vodă la 
Munteni pe Vladă.

în anul 6993, Septembre 1, merse Stefan-vodă la Colomia de se întălni 
acolo cu regele polonă; tot atunci veniră Turcii pănă la Sucăva, aducăndă 
la domnie pe Hrolotă, şi arseră Sucăva, şi jefuiră mal totă Moldova.

Tot pe atunci, în 16 a Iul Noembre, Stefan-vodă bată pe Turci lîngă Ra- 
cova, avăndă cu dânsul şi Poloni,

în anul 6984, Fevruarie 15, atunci bătu Stefan-vodă pe Hrolotă, ce ve
nise asupră’I cu Turcii; şi de şi în acea bătălie fu ucisă calul sub dânsul, to
tuşi acăsta nu avu nici o urmare rea; Iar pe Hrolotă , prin^ându’l, îl dete 
la mărte.

în anul 6998 muri regele ungurescă Matiaşă; in acelaşi ană muri I6nă, 
filul marelui duce muscălescă; apoi muri Ului aceluiaşi vodă (Ştefan), Alexandru.

în anul 7005 veni Albertă, regele polonă, cu oştile săle asupra lui Stefan- 
vodă, carele era dusă contra Turciloră; şi trimiţândă Stefan-vodă ambasadori 
pe logofătul Tăută şi pe visternicul Isană cu mari daruri, regele luâ darurile. 
Iar pe ambasadori îl puse în făre şi’l trămise la Leopole, şi merse elă însuşi 
asupra Sucevei, şi o bloca, şi o aşe^Jâ în cursă de 5 săptămâni, şi n’o putu 
lua; Iar Stefan-vodă aduna tăte (forţele din) ţările săle în oraşul Romană, 

. mai avândă (într’ajntoră) 12,000 Unguri ce’I trămisese fratele regelui polonă 
Vladislavă (regele ungurescă) contra frăţine-săă, sub comanda voevodulul ar- 
delenescu Birtok, cuscrul lui Stefan-vodă, şi Radul-vodă muntenescă îl tră
mise de asemenea ămeni într’adjutoră; şi începu Birtok a stărui pe lîngă Ste
fan-vodă ca^să se împace cu regele polonă, şi se înduplecă Stefan-vodă spre 
pace, şi se împăca cu regele polonă, însă cu aşa tocmălă, ca regele, cu acel 
omeni al săi, să se întorcă tot pe calea pe unde venise. Iar lui Birtok, Ste
fan-vodă îi» dede mari daruri şi se întorse (Birtok) la Ungaria; Iar regele elă 
însuşi merse cu oştile săle pe drumul pe care venise (adecă) spre Hotină, şi 
numai miliţia cea nedisciplinată din vr’o câte-va districte (polone) apucă spre 
Bucovina, făcândă mari daune şi mergândă în sicuranţă, fără nici o pază; Iar 
Stefan-vodă trămise după el pe marele vornică Boldură cu ăste, carele îl şi 
bătu acolo, la (locul numită) Cozmină, tăindă pădurea; aşa ÎI pedepsi Dum- 
neşLeă, căci eraă cel mal nedisciplinaţi in oste şi cel mal negligenţi, şi făceaă 
stricăciuni, şi nu ascuîtaă pe hatmanii lor, şi li s’aă luată atunci nu puţine 
stăguri districtuale şi forte multe tunuri.

în anul 7006 intră cu răsboiă în Polonia Malcociă cu Turcii, şi adjunse cu 
ăstea până aprope de Leopole, apoi merse şi Stefan-vodă asupra Poloniei, şi 
făcu resboiă apolo, şi luă două cetăţi, Trembovle şi Podhaeţu, şi le arse, şi 
aduse (de acolo) la, ţăra sa (Moldova) o mulţime de omeni (robi.)

în anul 7012, Iulie 2, muri Stefan-vodă. Aceetă Stefan-vodă era filul Iul 
Bogdană-vodă, şi fu immormântată in acăstă monastire a sa la Putna, după ce



_ 478

darem albo Wojewodq, 47 lat dwa miesi^ce i trzy niedziele, czîowiek byt wa- 
leczny i naboiny.

Anno 7015, 28 Octobris, poszedl Bohdan Wojewoda do Multanskiej ziemi 
z swoimi wojski, i doszedl do miasta zowia je Roterzecy na mogile Kajaty z 
obustron Rybnika, i tam przyszedi posel do niego od Radula Wojewody Mul- 
taiskiego Maxim mnich Despotowicz, i prosii Bohd ina Wojewody aby sig po- 
mierzyi z Radutem Wojewody, i innych wiele rzeczy z nim mdwil, Bohdan Wo
jewoda na i^danie Radula Wojewody uczynil wol^ jego na przymierze , i tak 
poslal z tym Despotem jednego swego posla do Radula Wojewody, a tam mu 
przysiggal Radul Wojewoda pj'zy posle jego i z pany swemi na S. Ewangeli%, 
aby diwigal z nim wieczne przymierze i granice po staremu, a Bohdan Wo
jewoda uczynil tak2e, i poszedl nazad do ziemie swej.

Anno 7017, 29 Junii w piq,tek poszedl Bohdan Wojewoda przez Dniestr z 
swoimi wojski, a w sobotg przyszedi pod Kamieniec, a w niedzielg 1 Julii 
poszedl z wojski swemi pocz^wszy od brzegu Dniestra az do granicy litewskiAj 
i palii, i wojowal ziemig polsk%, i przyszedi pod Rohatyu, spalil, i dobyl, i 
bardzo wiele pobral skarbow, i plonu wszelakiego, byl wtenczas i pod Lwo- 
wem i potym zaâ puâcil. wojska pod plony, i sila zamkow i miast popalil, i 
ludzi wiele przywiodl do Woloch, potym do Suczawy ci^gn%l.

Anno 7021, 22 Augusti, przyszli Tatarowie, palili ziemig Woloskq, az do lass, 
i spalili, i wiele szkody poczynili w ludziach i innych plonach ktorych zabrali.

Anno 7022, 27 Februarii, przyszedi Tryfail do Woloch, ktory chcial byc 
hospodarem, pojmal go Bohdan i dai go âci^c.

Anno 7025, Augusti 22, umarl Bohdan Wojewoda w mieăcie Hussiech, ktory 
byl hospodarem 12 lat i 9 miesigcy.

Potem byl Wojewody albo hospodarem syn jego Ştefan, za ktdrego ziemia 
byla w pokoju od wszystkich stron.

Anno 7026, Augusti 14, przyszli Tatarowie do Woloskiej ziemi naprzod na 
miasteczko na Prucie Sarbanka, nad temi Tatarami byl Alb Soltan, i kazal 
ziemig palid, a Ştefan Wojewoda wojsko swe zbierai i poszedl do niego na gorg 
Prutem sam, i poslal do Karaboca wielkiego dolnego dwornika swego aby 
przeszedl Prut ze wszystk^ ziemig doln^, i kazal mu w poniedzialek rano na 
rozâwicie aby sig z Tatary uderzyl i bil, i uderzyl ten dwornik na nie i po- 
razit je, i wiele ich pobito, i z nich wigzniow bardzo wiele pojmali, i dwu 
murzy wielkich, a innych gonili przez pole bij%c i siekgic, ai do Dniestra, led- 
wie z malem ludzi uciekl ten Alb Soltan, a Ştefan Wojewoda wrdcil sig do 
Chorlowa, bo te4 i sam byl w tej bitwie.
' Anno 7032, Septembris 7, zdradzili tego Ştefana Wojewody jego panowie i 

chcieh go zabid, i Pan B6g mu pomogl i pojmal niektdrych, Kostia purku- 
laba niemieckiego. Maxima wistiera i Iwaszka logofeta, i dai ich poscinadw 
Romansldm torgu, a inni pobiegli do Wggier.

Anno 7034, Februarii 4, ci^gn^î Ştefan Wojewoda na Radiilq, Wojewodg Mul- 
taâskiego do miasta Terguszora, i odt^d pdmierzywszy sig z Radulem wrdcil 
sig do ziemi swej.

Anno 7036 umarl Piotr braţ tego Ştefana, Septembris 20.
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fusese Domnii sdu Vodă 47 ani, două luni şi trei săptămâni: fusese bărbattt 
vitează, norocosă şi religiosă.

în anul 7015, Octombre 28, merse Bogdană-vodă cu oştile săle asupra ţă- 
rel MuutenescI, şi adj unse la locul numită Retezaţii, lingă movila Calatel, din 
ambe părţile Râmnicului, şi acolo sosi la elă ună solă de la vodă muntenescă 
Radul, călugărul Maximă din neamul Despoţilor, şi rugă pe Bogdană-vodă ca 
să se împace cu Radul-vodă, şi vorbi cu elă mal multe altele, Iar Bogdană- 
vodă făcă pace după volea lui, şi ast-felă trămise cu acelă Despotă pe uuă 
solă al seă către Radul-vodă, şi acolo îl jură Radul-vodă d’inaintea solului 
şi cu toţi boierii săi, pe sântul evangeliă, de a ţine cu elă o pace eternă şi 
fruntariele ab antiquo, Iar Bogdană-vodă făcă tot aşa, şi se întdrse la 
ţăra sa.

în anul 7017, luniă 29 Vineri, Bogdană-vodă trecă oştile săle peste Nistru,. 
şi veni Sâmbătă sub Cameniţa, şi Duminecă la 1 luliă merse cu oştile săle 
încependă de la malul Nistrului şi până la hotarele Lituaniei, şi ardea şi prăda 
Polonia, şi veni sub Rohatinu, şi '1 luâ, şi ’l arse, şi apucâ forte multe odore 
şi omeni şi felurită pradă, şi merse atunci şi sub Leopole, şi după aceea lăsâ 
oştile săle să jefuăscă, şi luâ mal multe casteluri şi oţaşe, şi arse, şi duse o 
mulţime de ămeni la Moldova, şi apoi se întărse la Sucăva.

în anul 7021, Augustă 22, veniră Tătarii, şi ardeaă Moldova pănă la-Iaşi, 
şi arseră (laşul), şi făcură multe daune in ămeni şi în alte lucruri, ce aă 
prădată.

în anul 7022, Fevruariă 27, veni la Moldova Trifăilă, ambiţionândă Dom- 
niea, (dar) Bogdană-vodă îl prinse şi’l dede la mărte

în anul 7025, Augustă 22, muri Bogdană-vodă în oraşul Huşi, carele dom
nise 12 ani şi 9 luni.

După elă fu Domnă săă Vodă filul săă Ştefan, în (jilele căruia ţăra a fostă 
în pace din tote părţile.

în anul 7026, Augustă 14, veniră Tătarii la Moldova, d’ântăiă la tărguşo- 
rul numită Şerbancă pe Prută; în capul acelor Tătari era Albă Sultană, şi 
porunci a da focă ţărel, Iar Stefan-vodă (pe de o parte) adunâ ăstea sea şi 
merse asupră’I elă însuşi în susul Prutului, Iar (pe de altă parte) trămise 
la Carabăţă, marele vornică ală ţărel de josă, ca să trăcă Prutul cu totă 
(oştirea din) ţăra de josă, şi ’I porunci ca Luni diminăţă, în zori de ţji, să lo- 
văscă pe Tătari şi să’I bată, şi ’I lovi acelă vornică, şi ’I înfrânse, şi mulţi din 
el aă perită, şi fărte mulţi aă fostă prinşi, între cari duol mârzaci mari, Iar 
cel-l-alţl aă fostă goniţi, bătuţi şi măcelaţi d’a lungul câmpului pănă la Nis
tru, şi d’abla scăpâ cu fuga acelă Albă Sultană cu puţini d’al săi, iar Ste- 
lan-vodă se întărse la Hârleă, căci fusese şi elă însuşi în acea bătălie.

în anul 7032, Septembre 7, acestă Stefan-vodă fu trădată de boierii sel, 
cari volaă să’lă uciţjă, dar Dumne^jeă îl adjutâ şl (Stefană-vodă) îl bătu, şi 
prinse o sămă, pe Costea pârcălabul de la Nămţă, şi pe Maximă visternică , 
şi pe Ivaşco logofătă, şi îl dete la morte în oraşul Romană, Iar cel^-l-alţl fu
giră la Ungaria.

în anul 7034, Fevruariă 4, merse Stefan-vodă asupra Iul Radul-vodă mim-
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Tegoi roku Januarii 14 umari ten Ştefan Wojewoda w ( 'hociniu i pogrzebiou 
w Putnie, byl hospodarem szeâc lat.

Tegoi Januarii 20 zostal Piotr Wojewoda Hospodarem, nie pisze czyj syn 
byt, bo go sobie obrali w Chorlowie.

Anno 7036 tenie Piotr Wojewoda ci^gug,! do Gzakielskiej ziemi do W§gier 
i mial dwie wojska jakoby dwa pulki i szedl dwiema drogami do ich ziemi, i 
zjechat sig z ich pany zewsz^dy, i pobii ich, i rozpgdzii, i nabrawszy ludzi i 
plondw niepospplitych wrocit si§ do Wotoch, nabrano Zaklow i Sasadw z sob% 
bardzo wiele.

Tegoi roku Julii 10 pomierzyi sig z Piotrem Wojewodq. Ştefan krol Wg- 
gierski i obiecai mu byt Bysţrzycki zamek i z dzierzaw% wszystk% Bystrzyck% 
i z dochody, ale panowie Wggierscy nie zwolili, wsaakie wielkie skarby z 
ludzi, Czakldw i Sassow, ztamt^d do Wotoch przygnat.

Potym tenie Piotr Wojewoda wojowai ziemig polsk% trzykroc, Pokucie pă
lit, i u Sereta naszych porazit, ale u Obertyna d.obrze po gtowie od Polakow 
wzi%t ai ledwo sam ujechat i wszystkich skarbow i dziat co miat z sob% 
odbieiat.

Potym Anno jak oni pisz% 7046 Zygmunt krol Polski postat wojsko ;.we do 
Chocimia, nad ktorem byt hetmanem Jan Hrabia z Tarnowa, i dobywat Cho- 
cimia dwie niedzieli ai byt Piotr Wojewoda do niego przyjechat, i tam sig het- 
manowi krdlewskiemu poktonit, i przysiggat krolowi polskiemu ze wszystkiemi 
pany swemi.

Tegoi czasu Sottan Suliman Cesarz Turecki przyci^n%t sam z wojskiem 
swoim do Wotoch Dunaj przeszedtszy, dalej nie smiat ci%gn%6, a wtenczas pro- 
sit Piotr Wojewoda Wotoski hetmana krolewskiego aby mu ludzi dat za pie- 
n i%dze na Turki, czego hetman krolewski uczyni6 nie chciat przez tg przy- 
czyng ii krol miat przymierze z Tureckim Cesarzem.

Pod tem czasem tenie Piotr Wojewoda porazit byt Tatary u Stepanowic na 
gtowg, a Cesarz Turecki poki styszat o ludziach krolewskich pod Chocimiem, 
z miejsca sig nie ruszyt, ai ludzie krolewscy ruszyli sig od Chocimia dopiero 
on sig ruszyt z wojski swemi ku Suczawie, a Piotr Wojewoda do Wggier przed 
nim ujechat.

Cesarz Turecki przyci^n^wszy postawit Wojewodg inszego Hokustg, i pa
nowie odst%pili Piotra Wojewodg, a Cesarz Turecki pomieszkawszy mato w 
Suczawie, poszedt nazad do Turek, ziemig nie kazat psowa6 niczym, ale prze- 
cie zamek jeden Wotoski wzi%t pod sw% moc Teini%.

Ten Eocusta byt hospodarem pottrzecia lata, za jego hospodarstwa dali byli 
Wotochowie potowicg ziemig Turkom, i potym tego Eocustg zabili panowie, a 
Turki co byli przy nim poăcinali i wszystko pobrali, i ziemig im zaâ odjgli-

Suttan Soliman Cesarz Turecki dowiedziawszy sig tego postat po Piotra Wo
jewodg do Wggier i postawit gp zaâ na Wojewodztwo, a Kornig ktdrego oni 
bjli sobie obrali kazat byt do siebie przystac, ale Piotr Wojewoda mepostu- 
chat go X tym, dat go ăci%d, i innych pandw bardzo wiele dat poăcinad, takie 
byt hospodarem do ămierci.

Szalonemu synowi swemu Stefanowi, hospodarstwo porzucit, ktorpgo potym pa-
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tefnescd, (şi adjunse) pfenfe la oraşul Terguşoitivşi acolo împtcăndu-ae cu Ra- 
tlul-vodă, se intorse în ţ4ra sea. ' ■ '

în anul Y035, Septembre 20, muri Petru, fratele acestui Ştefan. I 
în acelaşi anu, Ghenarie 14, muri acestu Stefan-vodă în Hotinii şi se 

îmmormânţâ la piitna, dupe p domniă de şdse ani.
în acelaşi and, Ghenarie 20, deveni domnu Petru-vodă; nu scrie alfl cui 

fiu, căci (?) ’şi l’au aleşii (domnii) la Hârleii.
în anul 7036, acelaşi Petru-vodă merse la ţdra Secudscă, la Ungaria şi avea 

două oşti,adecă duo6 pâlcuri, şi mergea: pe duo6 drumuri asupra’ţerel lorii , 
şi întâmpină pe căpeteniile lorii din tote părţile, şi ’l bătii, şi T goni, şi luândii 
omeni şi'pradă peşte semă, se întorse la Moldova, (unde) ăduse cu sine f6rte 
mulţi Secul şi Saşl-

în'acelaşi ană'. Iunie 10, s?a împăcată regele ungurescă Stefari cu Pe' ru- 
vodă şi’l promise cetatea Bistriţa cu totă districtul Bistriţei şi cu veniturile, 
dar boierii utigurescl'.n’aă învoită (acăsta); totuşi (Petru-vodă) aduse de acolo 
la Moldova'mari avuţii (luate) de la omeni Secui şi Saşi.

După aceea, acelaşi Petru-vodă avu trei răsboe cu Polonia, arse Pocuţia şi 
bătu pe ai noştril lîngă Şiretă, dar la Obertină fu bătută cu desăvârşire de 
Poloni,1 în cât d’abia scăpâ cu fuga elu însuşi, perdândă tote odorele şi tunu
rile, câte avusese.

Apoi în anul 7046, după cum scriă ei (Moldovenii), Sigismund, regele po
lonă,1 trămise oştea ’l asupra Hotinului, alu căria hâtmană era Ion comite de 
Tarnov, şi aşe^â Hotinul în cursă de duoă săptămâni, până ce veni la elă Pe
tru-vodă, şi acolo 'se închinâ hatmanului regală, şi jurâ regelui polonă cu toţi 
boierii săi.

în acelaşi timpă sultanul Suleiman, împăratul turcescă, veni elă însuşi cu 
oştea Iul asupra Moldovei, şi trecu Dunărea,, şi nu cuteza a merge înainte, 
iar vodă moldovenescă. Petru, se rugâ atunci la hatmanul regală ca să’l dea 
omeni mercenari contra Turciloră, dar hatmanul regală nu vru să facă acăsta, 
din acea causă că regele avea pace cu împăratul turcescă.

în acesta intervală, acelaşi Petru-vodă înfrânse cu desăvârşire pe Tătari 
lîngă Stefănescl, Iar împăratul turcescă, cât au dea despre omenii regali (că se 
află) lîngă Hotină, nu se mişca din locă, până ce omenii regali nu s’aă re
trasă de la Hotină; numai atunci elă se mişcâ cu oştile săle spre Suceva, Iar 
Petru-vodă fugi d ’inainte’i la Ungaria.

împăratul turcescă, sosindă (la Sucăva), puse ună altă vodă, pe Locustă, şi 
boierii aă părăsită pe Petru-vodă , iar împăratul turcescă, zăbovindă puţină 
timpă în Sucăva, se întorse la Turcia, şi porunci a nu se vexa ţerra (Mol
dovă) întru nimica, dar totuşi o cetate moldovenăscă luâ (anumfe) Tihinea.

Acestă Locustă domni duoi ani şi şăse luni. Sub domniea lui. Moldovenii de- 
deră Turciloră măi jumătatea ţăreî; şi pe urmă pe acestă Locustă îl uciseră 
boierii, şi tălară pe Turcii ce se aflaă pe lîngă elă , şi apucară totă avuţiea 
loră, şi ărăşi luară de la el înapoi pământurile.

Sultanul Suleimană împăratul turcescă, aflândă acestea, trămise după Pe
tru-vodă la Ungaria, iar pe Cornea, pe care şi ’l aleseseră ei (Moldovenii), po-

31
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nowie zabili, byt hospodarem dwie lecie, a Zoldg hospodarem postawili i dziewkţ 
Piotra Wojewody zan dali.

Przed tym Stefanem Iliasz braţ tego Ştefana byi hospodarem lat 4, potym 
aig poturczyl i do Turek uszedt.

P6n6 aci traducerea după cronica scrisă românesce; de aci lns6 urmăză con- 
tinuaţia, redactată de către însuşi traducetorulu polonii

Anno 1552 Zygmunt August krol Polski postawii Wojewodg Woioskiego A 
lexandra tei: narodu Woioskiego, a Zoldg pojmawszy Wolochowie nos mu urz- 
ngli i poslali go do klasztoru.

Tenie Alexander, gdy zostal hospodarem, dai Ilanş, zong Piotra Wojewody 
udawid, a corkg jej co byla za Zold%, wzial sobie za zong.

Potym Anno 1561 Easki Polak przyszedl z Despotem do Woloch i wygnal 
tego Alexandra, a Despota na hospodarstwo postawii, i Chocim sobie Easki 
wzişd, ktory potym Despotowi puâcil, a ten Despot pocz%l sig Wolochom nie 
dobrze zachowywad i koâcioly im lupic, ktorego oblegli na Suczawie i doby- 
wali go dlugo, a Dymitrowi Wiâniowieckiemu kazali przyjăc na hospodarstwo, 
ktorego zdradziwszy z niemalem pocztem Polakow i Wolyhcow poslali do Tu' 
rek, a drugim nosow narzezawszy nazad do Polski puâcili, pod tymze czasem 
obrali sobie hospodara niejakiego Tomszg z Horiowskiej dzierzawy, ktory Des. 
pata dobywal na Suczawie, ale go dobyc nie mogl, gdy jednego Wggrzyna co 
tam byl na zamku przy nim starszym nad Wggry sam na pokoju o zdradg za-
bil, potym d Wggrowie wyszli od niego z zamku ze sig nie mial z kim bro-
ni6, takie wsiadlszy na kon wyjechal z zamku do tego Tomsze prosz%c aby
mu gardla nie bral, ale nie uprosil, dai go âciş,c zaraz, i sam go najpierwej
bulaw% uderzyl.

Cesarz Turecki skoro mu Wiâniowieckiego przywiczli zaraz go na hak ka- 
zal powiesid i z Piaseckim, a inne tak Polaki jako i Wolynce za morze po- 
slal na galery, potym poslal zaâ na hospodarstwo tegoz Alexandra, co byl od 
krola polskiego postanowiony, ktory gdy do ziemi przyszedl mial z sobş. wiel- 
kie wojsko Tatarow, ktorzy natenczas pol ziemi Woloskiej spustoszyli, a Turcy 
przy nim samym zostali, i ziemia mu sig poddala, a Tomsza z Moczokiem i 
Spanczokiem do Polski uciekli, ktorych krol polski tenie Zygmunt kazal po- 
ăcinad we Lwowie, za to ii tak wiele ludzi jego do Turek poslali, a drugim 
nosy przerzezali.

Tenie Alexander gdy przyjechal na hospodarstwo jednego dnia dai panow 
woloskich Turkom 60 zabid, prosiwszy ich na czeăc, a potym bardzo wiele ich 
porazil.

Temui Alexandrowi rozkazal Sultan Soliman zburzyd zamek w ziemi Wo- 
loskiej Niemec.

Za tegoi Janusz Krolewicz Wggierski wziş,l zaâ do ziemi Wegierskiej Baltg 
i Cziczej%, zamki ktore byl podarowal krol Matias Stefanowi Wojewodzie.



runci s6’l trămiţă la dânsul; dar Petru-vodă nu’l ascultă într’acâsta, şi’l dede la 
morte, şi pe alţi boieri forte mulţi de asemenea., şi ast-felu domni pânâ la morte-

(Petru-vodă) lasă domniea nebunului seu fiu Ştefan, pe care apoi îl uciseră
boierii, dupâ o domniă de duoi ani, şi puseră domnu pe Joldea , însurându’l
cu fiica lui Petru-vodă.

(Uitaseraii a spune, că) înainte de acestu Ştefan, fratele acestui Steian,
Iliaşu, domnise 4 ani, apoi se turci şi fugi la Turci.

Penă aci traducerea dupâ cronica scrisă românesce; de aci însâ urmâză con- 
tinuaţiea, redactată de către însuşi traducătorul polonă.

In anul 1552, Sigismund Augustă, regele polonă, puse vodă moldovenescă 
pe Alexandru, totă dintre Moldoveni, iar pe Joldea, prinţjendu’l Moldovenii, 
’)-aă tăiată nasul şi l’aă călugărită.

Acelaşi Alexandru, devenindă domnă, porunci a se sugruma Ilăna, nevasta 
(văduva) Iul Petru-vodă, iar p(i fiica ei, care fusese după Joldea, ’şi-o luă de nevastă.

Apoi în anul 1561, Polonul Laski veni cu Despotu la Moldova, şi alungă 
pe aceia Alexandru, iar pe Despotă îl puse domnă , şi ’şi luă Laski şi Hoti- 
nul, pe care mai în urmă îl cedă lui Despotă, iar acelă Despotă începu a se 
purta răă cu Moldovenii şi a jefui bisericele lorn, în cât el îl blocară în Su- 
ceva, şi asediul ţinu multă timpă, iar pe Dumitru Wisnowiecki îl invitară la 
domniă, pe care trădăndu’l cu mai mulţi Poloni şi (Ruteni) din Voliniea, îl 
tv’ămiseră la Turcia, iar altora le tăiară nasurile şi ’i lăsară să se întorcă Ia 
Polonia; totă atunci îşi aleseră domnă pe ună ore-care Tomşa, din districtul 
Orheiului, care asediâ pe Despotă în Suceva, der nu’l putu lua penă ce (Des
potă) nu ucise cu mâna lui pe ună Ungură, ce era mai mare peste Ungurii 
din cetate, pentru (bănuăla de) trădare, şi atunci acei Ungud îl părăsiră în 
cetate, în cât nu mai avu apărători, şi eşi călare din cetate către acelă Tomşa, 
rugăndu’l să nu’l omore, dar nu reuşi în rugăminte, (căci Tomşa) porunci în
dată să se taie, şi elă însuşi îl Iovi celă d’ăntâiă cu buzduganul.

împăratul turcescă, din dată ce’i aduseră pe Wisniowiecki, porunci să’l spen- 
ţjure pe cărljgă (împreună) şi cu Piaseckit, iar pe cei-l-alţl, atât Poloni cum 
şi (Ruteni) Yoliniani, îl surguni peste mare la galere, şi trămise la domniă 
Iar pe acelă Alexandru, pe care l’a fostă pusă regele polonă, (şi) carele când 
veni la ţeră, avea cu sine o mare oste de Tătari, cari devastară atunci ju
mătatea Moldovei; iar Turcii au şi rămasă pe lîngă dânsul, şi ţâra se supuse, 
iar Tomşa cu Moţocă şi cu Spancîocă fugiră Ia Polonia, pe cari regele po
lonă, acelaşi Sigismund, porunci să se taie în Leopole, pentru că pe atâţia 
ămeni d’ai lui trămiseră Ia Turcia, iar altora le tăiaseră nasurile.

Acelaşi Alexandru, când sosi la domniă, într’o singură (ji porunci Turciloră 
să uciţlă 60 boieri Moldoveni, pe cari îi poftise la prânză, şi după aceea per
secută pe forte mulţi alţi boierii.

Aceluiaşi Alexandru ii porunci sultanul Suleiman, a dărma cetatea moldo
venească Neamţul.

Tot în filele lui, principele ungurescă Ion reanexâ către Ungaria Balta şj 
Ciceiul, cetăţile ce le-aă fostă dăruită regele Matiaş lui SteJan-vodă.
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Powjay w wszystkiej ziemi Woloskiej.

Bedgi-acki Powjat Kurljgatorski
Tehinecki — Jasski
Kidziacki — Fzynsakic _
Dopuszynski — Kohuriowski
Washujski — Teku.czow.ski
Horiowski — Putnenski
Sorocki — Hadziowski
Chocimski Tutowski
Czarnowiecki — Totruski
Suczawski — Bakowski.
Chorlowski .,— Rpmanski
Dorohinski — Niemiecki

Suir.ma wszystkich po’wiato'w 24, takze wiele Purkuîajjow i Watahow, to jes 
stai'oşt albo chor^iych.

Z tych wpzystkich powiatow bywa ludzi ku bitwie i straiam 8,000, a kigdy 
jeno nemsowie bywa ich 3000, ale teraz pusto.

Urzednicy Wojewody Woloskiego.

Hetman Dwomik.
Gdrny Dwornik.
Dolny Dwornik, co przy hospodaru tenze marszaikiem.
Logofetow trzej, po naszemu Kancîerzy.
Wisternikow trzej, po naszemu Podskarbich.
Stolnikow albo Krajczych trzej,
Poharnikow albo Podczaszych trzej.
Diakow starszych eO nad pisarzmi trzej.
TTsiirow- trzej, co nad Usarainî, j ikoby komornicy.
Kurtianow, jakoby u nas Dworzanow, nad nimi stai szych tizej.
Komisow albo Koniuchow trzej.
Kuchmistrzow, albo Sokarzow trzej.
Annaszow, co na kata goniq, starszych nad nimi trzej.
Aprodow co przy hospodaru w komorze trzej.
Pitardw co nad chlebem trzej.
Piwniczych trzej.
Spatarow albo po naszemu miecznikow trzej.
Kâzdy z tych urzgdnikdw maj% inîodszych pod sw^ moc% niemaly pbczet, 

a kiedy co ktory wyst^pi, nie karzq, sîowy, jenb l.ijem o rozne rzrczy, a o 
zdrady, o ktdre tam nie trudno, sam hospodar karze zaraz gardlem, on şam s^dzi 

Summa wszystkich hospodaiow dwadzieăcia i osm.
Suimâ wszystkiegb tych hospodaiow panowariia 214.



Districtele din tetă ţera Moldovei.

Cetatea-albă. Districtul Cărligătura
Tibinea — Iaşi
Chigheciu — Fălciu
Lopiişna Covurluiu
Vasluiu — Tecuclu
Orhelu — Putna
Soroca — Adj udă
Hotinu — Tutova
Cernăuţu — Trotuşă
Suceva — Bacăă
Hărlău — Romană
Dorohoiu — Neamţă

Numărul tuturoru districtelor 24; tot atâţia pârcălabi şi vătavl, adecă (nisce 
funcţiuni corespun^lătore cu ceea ce se nuiuesce în Polonia) starosti şi stegari.

Din tote aceste districte se adună ostaşi şi grăniceri 8000, iar când suntu 
numai nemeşii 3000, dar acum e deşertă.

Funcţionariî lut vodă moldovenescu.

Hatmanul (care este şi) vornicu.
Vornicul (ţerei de susu.)
Vornicul (ţerei) de josu, care este şi şambelanu pe Ungă Domuu.
Trei logofeţi, ca la noi cancelari.
Trei visternicî, ca la noi Podskarbi.
Stolnici, adecă (în limba polonă) Krajczy, trei.
Paharnici, adecă (în limba polonă) Podczaszy, trei.
Diaci mal mari, cari suntu peste scribi, trei.
Uşeri treif cari suntu mai mari peste uşeri, unu fela de Komomild (în Polonia). 
Peste curteni, unu felu de Dvoreni (în Polonia) suntu trei mai mari. 
Comişi, adecă peste cai, trei.
Bucătari său socari, trei.
Peste armaşi, adecă călîl suntu trei mai m ul 
Aproţji pe Ungă persona Domnului, trei.
Pitari, cari suntu peste pâne, trei.
Pimniceri, trei.
Spătari, ca la noi miecznik, trei.
Fie-care din aceşti funcţionari are sub puterea sa mai anulţi inferiori, şi 

când vre-unul se abate (de la datorie), nu’l pedepsescu pentru vine cu cu
vinte, ci cu băţu, iar (cât privesce) trădările, cari acolo nu suntfi rare, le pe- 
depsesce îndată cu mortea însuşi vodă : elu singură judecătoru.

Numărul tuturoru domniloru: două-(leci şi optu.
Suma domniei tuturoru acestora domni, (ani) 214.
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Najjaâniejszemu i niezwycigiomenu monarsze Sarmackiemu lanowi III, 
i bo2ej iaski krolowi Polskiemu, mojemu wielge miloâcivemu i dobrodziejo'wi

Wstyam sig muzy uaojej Sarmacktej przed Najjaâniejszym i niezwycigionym 
Majestatem Waszej Krolewskiej Moâci, Paria mego miioâciwego, nie z tego, 
zeby ona nie miaia zdota6 najwigkszym materyom i najsubtelniejszym geniu- 
szom, ale z mego w jgzyku tym niedostatku; bogatszy bowiem ori jest, anizeli 
slawny taciriski jgzyk, ktory siia w sobie zawiera pozyczonego z greckiej mowy, 
jako si§ widzied daje z tych slow: philosopbia, zîozone ex tpi'Xos et oocpia; thşo- 
logia ex 0ebţ et Xofo?; astronomia ex doxlip et v6p,o?; geograpbia ex et 
Ypotcpu). Te siowa po îacinie 4adn% miar% jednem stowem wymowic sig nie mo- 
g%, a oni dawni Siowacy] wp^ştjdeţtri islom. k^oîţr^ î'Wyrazyli jşzykiem, niepo- 
zyczaj^c u dawnycb grekow, bo philosophig, lubomudriem nazwali, co tei wy- 
ra2ş co ej ţFQ.cpia,,bo o;otp(arpo jgrecku'znaczy im%di|bâ^; .dpsţaţecaniejt^dy
philbsophiâ ?po/sibwiensku lăbdmiidrîel a pdldk^ mw% iritiiie^ sig'md-wfe'îiibo- 
m^droâ6; tak theologia bogoslowije bo 0e6ţ po grecku Bog a X67r.? po grecku 
siowo; to pigkaie Slowianie tbeologi% Higosiowijem nazwali; po polsku mo^e 
sig nazwa6 bogosîowstwo, theolp!şţijyvtţjorpjig J^p^osîow albo bogoslowiec; jak
flst.rnnnm nn slnwifirisVn a'^ ^O •poi’sku mo4e sig mowic gwiazdo-astronom po slowierisku hwie^d 
mieniec; astrolog po^sJoŢiyienşîkijrjhylezdosioyyj.jijO.pQlslfţjygîviazdostow; geome
tria po sîowieriscu zemlometrie, bo 7^ po grecku ziemia a pLeTpS mierze, to 
dobrze geometrik jediiem siowem- polskiem ziemiomierzec, a po iacinie jed
nem sîowem wymowic sig nie moze; tak i geograf ziemiopis i inszych siow 
wiele u Sîawian swoj% m(|^ş^niepeJ:ycz|ij^jrodlîd^|i1gjdhi jgzykow wyrazonicb jest.

Moj zaă' w nim niedostatek z oddaleriia czgstego uzywania przez lat kilkad- 
ziesi^t Jedqajr j^ko-p6g .na piebier ktpregp, ţu; na ziemi krplowje .napiiestni- 
kami s^,l.pKz^iâije/6diyviglkich?iîSS. IridzJ-.pigMi-C^obszrtiiVloatiy.kc jako 
przyjmuje i od prostaczka jedne z szczerego serca pochodz%ce Kyrie elejson; 
tak i Wasza Krolewska Moâ6 Pan iridj' Miioâciwy bgd%c namiestnikiem Boga 
racz przyjijc miioâciwie tg mat^ Jiisţori^ nie yyl^prnemi sîowy wyrazon%.

Powabit mnie do tego Waszej'.'M-^JiewsiiyCfeM Pana mego miioâciwego 
Geniusz, ktorym jak, p. jyşzystlţicb^^ielkich. i szerpkicji;,painstwach masz wia- 
domoâc, tak i o mniejszych ziemiach i ich pocz^tkath WKMoâc Pan moj mi- 
loâciwy pytac sig raczysz. A slawni paristw WKMsci historykowie lubo przy 
dziejach Przdâwietnego Krdlestwa tggo i Woloskie i Multariskie sprawy wojny 
wspominaj% czgsto, i ze s% z Wloch mieszkaricy tycb ziem, osobliwie Kromer, 
Piasecki oznajmuj^. Ale kiedy i pi'zez kogo ze Wlocb tu w Dacie sprowad- 
zeni sg,, wiedziec nie chcieli, ani o powtornej osadzie tych^ ziem moldawskiej 
i multanskiej zadnej wiadomoâcî nie majq.. W czem bardziej wggierskim bi- 
storykom dziwic sig potrzeba, bo z migdzy nicb powt6rn% osad% z wyzszej Da- 
ciej w nizsz% Dacig zeszli, i nie tylko to, ze s% prawdziwemi Rzymiauami, o 
tym narodzie pisali, ale i dysputuj% przeciwko tym, ktorzyby inaczej rozumieli 
prawdziwq, coloniam romanam przez Trajana cesarza rzyms'-iego wprowadzoii%, 
twierdzac. A kiedy osiedli po Dunaj, Czarne morze i Duiestr po spustoszeniu 
pierwszej osady nie posti'zegli i nie wiedzq, przez kogo i kiedy w czem sig 
tam jeden z nicb Topeltyn, imieniem Dak wyznaje pisz^c : secZ qm tempore
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Prâ-lumînatuluT nebiruttuluî DomnQ al SartnaţilorD loanne III, cu mfla1 
luL^D-ţleu regele Poloniei etc. stăpânul meu multu-graţiosâ şi bine-făcătorQ.

' Mâ'ruşineziV de nrasă ineft sarififită înaintea pre luminateî' şi nebiruitei în- 
nălţiml a Maiestăţil-vostre regali , stăpâne prâ-graţiosu ; nu pentru că acea 
mtisă n’arCi fi în stare de a învinge lucrurile şi ideele cele mal mari şi mal 
gingaşe, ci dîii causa neadjunsulur rneu în limba polonă; uă limbă mal bo
gată ’de' câtu chiar vestita limbă latiiîă, care cuprinde uă mulţime de espres- 
siuul greceşti necessarie , precum suiitu ; «philosophia« (ex 9O.0C ’et ootpia), 
«theoldgia» (ex 0eoî et ^'^670?), «astronomia» (ex diotijp dt voptoc), «geographiă» 
(âx 7^ ât 7pdcpco)) pe când Slavohil'le possedă, pe tote fără adjutoriul ve
chiului eilenismii; «philosophia»—AioKoMSÂpif (?f^aţ—^kie, 0091a—MS^pif) sâti 
mal polonesce lubomandrosc; «thcologiri»—RorocAORie (0eoc—Bor, 1'07oî—caobo)> 
uă frumdsă rădecin?, din care Polonii potti forma : fheologia—bogoslowstwo, 
theologus—hogoslow seu bogoslQwiec; precum încă şi următorele: astronomus 
—slavonesce rs'k^ftO'iETEU, polopesşe gwiaz.doiidieniec; astrologus—slavonesce 
PB-kcAocAOB, polonesce1,giyiăzdoslo!^;1 geometria—slavonesce zitMMiwkpiE (tu — 
SEiViaia. pevpâ)—.vi'kpK)) de unde Polonii lesne potu face ziemiomierzec, ceea ce 
Latinii n’aru putea esprime prin unu singuru cuventu; geographus—ziemio- 
pis; şi mal multe alte, esprimabilî curatu slavonesce, fără împrumuturi din 
alte limbe.

Defehtiti‘Ptew în liWiba' polonă este consecuenfa lipsei de practică în cur
sul mai multoru ani. .Totuşi, precum D-peul, al cărui locoţiitori pe pământii 
suntii regii, priimesce de uă potrivă falnica şi avuta rugă a omeniloru mari şi 
a celoră' sânţl, Şi uhu simplu «Kyfie eleison» înălţată din nefăţiarnica animă 
a unul omu naivă; de assemenea şiregesca vdstră majestate, prâ-graţiose stă
până, se bine-voiţi a piiimi cu îndurare acesta , istorjoră, desbi'ăcată de cu
vinte ornate.

Amă fostă îndemnată la lucrare prin geniul înşel regalei vostre majestăţi, 
stăpâne prâ-graţioaă,. v,ăţJândurYă.!că, pe; când adunaţr sGiinţe^ “despre monar- 
chiele cele mari şi întinse, nu desdenjnaţî de a cerceta începuturile şţ sta
rea ţerreloru celoră mal mânuute. .Die şi istoricii poloni cel vestiţi, pe lîngă 
cele petrecute îu acestă înflorită regată, adesea menţioneză şi evenimen
tele militare ale Moldovei- şi Ţerrel-Komânesci, eră mal vârtosă Cromer 
şi Piasecki recunoscă şi origina loră italiană; totuşi el nu-’şi băteâă ca
pul de a sci când şi de către cine ^adusu-s’aă Italiahiî îu Dacia'ţ'şi hu a- 
veaă nici uă noţiune despre a duoa descălecare a Moidoveniloră. Şi mal de 
mirare trebui să fie uă aş_a; ţăcei;e. .din.^parţea istoricilor.ă ungari, nu numai 
pentru că Românii locuiseră chiar între id4nşiî'mâi 'înainte de a se pogorî 
pentru-a-:dupa .oră în Dacia inferioră, ci încă mal yertosă pentru ,că însjşl a- 
cel istorici justifică adevărata origină romană a poporului nostru,,şi se revol
tă contra acelora cari ne tăgăduescu -..cualitatea de «colonia romana», fondată 
de către Trajan. EI n’aă putută afla când şi subt a cui povăţuire, s’a ope
rată a duoa aşezare a RomânilorUipână la,Dunăţe, Marea-Negră ,şi Nistru, 
după ce se pustiise aşezarea cea primitivă. Sasul Toppeltin se rostesce 
verde în acestă privinţă: «sed quo tempore gens intra montes et Tyram fiu-



yens intra montes et Tyram fluvium conseăit, omnino non scio. My zaâ co do 
pierwBzej Trajanowej osady, z nich, i,e mamy, ăwiadczy Trojan szaniec wiecznym 
ăwiadkiem; ăwiadczy mowa i nizej wyraiioni historykowie. A o powtdrnej o- 
sadzie mamy wiadomoăc z samych monasterow, ktory kazdy swego fundatora 
Hospodara zywot i annales terminowali, mamy i historyka najpierwszego Jew- 
Btratego Logofeta trzeciego. Mamy, drugiego po nim Urekiego, dwornika wiel- 
kiego, ziemie dolnej. Ale i sam wiek jeszcze nie zatiumii wiadomoăci, bo od 
czterech set lat, jako Dragosz wyszedt z Maromoreszu a Negrut od Oltn, nie 
wynosi wiek ten nad pigciu czlowieka zdrowo Zyj^cych jeden z drugiego i 
jeszcze trwa niemal w kazdego powieâci o tem. Oddaj^c tedy tg malq. histo- 
riq, o tych ziemiach pod nogi Najjaăniejszego i Niezwycigionego Majestatu 
Waszej Krolewskiej Mosci Pana mojego Miloâcmego i Dobrodzieja, pod nog- 
tegoi Majestatu i Panskiej jego Clementiej i samego siebie podrzucam.

Najjaăniejszego i Niezwycigionego Majestatu 
Waszej Krolewskiej moâci

Pană mego Miioâciwego

wierny poddany

i najniiszi podndiek

Miron Kostyn,
Logofet wielki ziemi Moldawskiej.

W Daszowie ex domo venationis 
anno 1684, in Julio

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.

Authorowie, z ktdrych sie wybrala ta historya.
Wybory greckie de quatuor Monarchis.
Quintus Gurt. o Dakach in vita Alexandri Magni.
Dion in vita Trajani.
Eutropius in vita Had.
Bonfinius de rebus Hungariae.
Toppeltinus de origine Hwng. et ocasu.

Swiadkowie o powtdrnej osadzie;

Zywoty et annales Hospodarow po monasterach moldawskich i mul- 
tanskicb.
Jewstraty Logofet trzeci Moldawus.
Ureke dwornik wielki dolnej ziemie moldawskiej. — Ten wyzwolo- 
nych szk6} uczyl sig w koronie polskiej.



49]

«viuin consedit, omnino uon scio.» In cât se atinge de noi înşi-ne , apoi as- 
supra primă eolonisărl noi avemu marturl şi eternul şanfu al Iul Trajan, 
şi limba nostrâ, şi pe istoricii menţionaţi mal la vale; eră despre a duoa co- 
lonisare, culegemu scirl de prin mănăstirile unde se păstreeă vieţile şi «an- 
nales» domniloru cititori; şi mal avemu şi istoriă al noştri: celu mal hunii 
— Eustratiu al 3-lea logofeţii, şi celu dupe densul: Urechea mare vornicii de 
ţerra de joşii; şi mal în sferşitu, nici însuşi cursul timpului n’a putută 
şterge pene acum tradiţiunea aceloru (file, de vreme ce cel patru secoll trecuţi 
încbee de la Marmureşeanul Dragoşu şi de la Olteanul Negrul, nu formesâ 
de cât vr'uă cinci generaţiunl sdnetose, în cât mal toţi Bomânil au putută 
să apuce câte-ceva de la părinţi. Aşa dar, suppunendti acdstă istorioră, despre 
Mcldova şi Tera-Românescă, sub piciorele nebiruif.eî şi prd-luminatel înălţimi 
a regalei vostre majestăţî, stăpâne bine-făcâtoru şi prâ-graţiosu, suppunu totu- 
d’uă-dată pe mine însu’mi domnesciî vostre îndurări.

Al pre-luminateî şi nebiruitei regalei vostre majestăţî, stăpâne graţiosfl, 
credinciosu suppusu şi plecată servă.

In Daszow, «ex domo venationis anno 1684. in lulio.»

Mare logofâtă ală ţârei Moldovei.
Miron Costin

Autorii, pe cari se razemă acostă istoriă.
1. Cullegerl grecesc! «de quatuor Monarchiis«;
2. «Quintus Curtius» despre Daci «in vita Alexandri Magni;«
3. «Dion in vita Trajani;
4. «Eutropius in vita Hadriani;»
5. «Bonfinius de rebus Hungariae;»
6. Toppeltinus de origine Hungarorum et ocasu.«

Marturl (swîadkowle) Despre a doua descălecare:
1. Vieţile «et annalesu Nomniloră, de prin mOnastirile moldovene şi 

muntene;
2. Eustratiă al 3-lea logofătă «Moldavus.»
3. Urechea mare vornică de ţera de josă, care a învăţată litteratwra în 

şcolele polone.
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EOZDZIAL I.
o N A ROD ZIE M O L D A W S K IM I MU L T A ÎS'SKI M

0 piefwszej dcadzie jego przez Trajana, cesarza rzymskiego.

Ojczyzng opiak.iiiij, i biednych mieszkancow
MoldaWskiej ziemie powiem ci : niegdyâ od szancow 

Trajanowych osiedli Dacie oboje,
kt ich czas i dlugi wiek rozdzielii na troje.

Pierwszy w ziemi grodow siedm pod Wşgrami byli,
Wrf/z z Dakami Trajanein wprdwadzeni zyli ;

A Mgltanie od Oltu, albo z gor Montanie,
' 1 Osiedli juz pbwtornie po pierwszyM Trajanib;

Trzecia czgâ6 jest Moldawa, od rzeki Moldawy,
Z jaskin Mardmorejskicb po morskie iulawy,

Tak- ctamci jako i ci Rumynami slyn%;
Niech w tem iaden nie w^tpi. Ze ,od -Rzymu pîyn^.

Muzo przebacz Sarmacka, ie twym wychowanym
Pigknie synom nie zdoîam, piersiom twym kocbanym, 

Ktorych lub^Ajâ’woyeini piet'Siami1 karm'iia, 1
Lecz wazyiaâ i skapb.u na miimki tak ,siia 

Zâci^gaj^c, .dalelţjch bpgin-z Helikonu,
I jak wiele spiewaczek jest w kol Helesponu,

Aretuz i Pijerid z Sycilskich stron panny,. . ...
Nie zbyli sig przed niemi Assyrskie ţianny.; ,

Po nad Moldawsha ziemig, di gdy przglatywaiy
W siawne wolne Krolestwo, mnie )vta,d dolegaly . 

Tyranskie Neronowe sceny niesiycbane',
Ziiipiestwa, okrucienstwa niewypowiedziane.

Ale pozwol przynajmniej prostym gloseni zjawi6,
Şk^d narod jest woioski, ăwiatu to objawg,

I pod srogiem' tyranstwem jak dJugo s% zywi;
Przy synach twych sierota niech sig tez pozyw 

Juz potgzna moc rzymska na doi sig chyliia 
Dla okrucienstwa tyranow, a Dakow juz siia 

Gorg braia wojenn%, i jui zabiegami 
Pustoszyli powiaty rzymskie najazdami 

I w samg Italig wpadali bezpieczni,
Az i trybut zbierali i zdali sig wieczni 

Byc w swych silach nad Rzynien za Domicyaua ;
Po nim Trajana sobie Rzy:a obrai za pana.

Ten jui inszym porzadkiem wzbudzil rzymskie sily, 
Obumarie wp6t czlonki panstwa w niem ozyiy;
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CANTUL I.
Despre prima colonisare! sub Trajan, împăratul Roineî.

Voiu s6-ţî descria patria lăcrimiită, şi pe bieţii Jocuitorî al pământului ro- 
mânescu, colonisaţi uă dată în ămbele Dacie penâ la şanţul Iul Trajan, şi 
desbinaţl apoi prin îndelungul şiiru de secoll în următdriele trei ramuri:

1. Ardealul, unde, petrecându din timpul lui Trajan lă unu locb cu Da
cii, Komânil au căţjutu apoî subt Ungari;

2. Ţâra Oltului seu Muntenâscă, înfiinţată deja în urma marelui Trajan;
3. Moldova, de pre numele apel, întinţjându-se de la pescerele marmure- 

şene pânâ la talazurile Mării.
In câteşl-trele ţSrî, poporul se fălesce cu numele de Români, şi nidl se pole 

înduoi cine-va cumcâ se trage din Roma !
lartâ-mâ musa polonă, dâcă nu voiu îndestula cum se cade pe alintaţii sâl 

fii, cari d’anteiu au fostu adăpaţi la însuşi sânul mumei şi apoi încredinţaţi, 
fără cruţare de spese, în mânele dădaceloru, ademenite de departe : ţjine de 
pe Eliconu, cântăreţe din giu'rul Elespontulul, virginalele Aretuze şi Piaride 
din regiunile Siciliel, ba încă şi Diauile Assyriel . . ;

Sciu bine că, în sborul lorii către gloriosul şi liberul regată polonă, elle 
treceaă câte-uâ-data în calea loră şi d’asupra pământului românescă; deră 
val! atunci le înspăimântau neauzite scene de uă tirania neroniana, jâfuri şi 
prede nepovestite!

Astu-felu, dea-mi-se voiă de a arâta lumii, bine-râu, de unde se trage nea
mul românii ? şi cât timpii trăgânatu-şi-a elfi viaţa subt asprul despotismiiî 
In acesta modii, îmi voifi mărturisi orfana mea recunoscinţă pentru bine-fa- 
cerile polone!

Deja gi'oznica tăriă a Romei scădea din causa cruzimii tiranilorfi; eră Dacii 
se întăriaii peste semă şi nu încetafi de a devasta, prin incursele lorii, pro- 
vinciele imperiului, călcândfi Ţâră frică pânâ şi Italia, luândfi tributu, şi pă- 
rândii stăpâni neturburaţî al Romei, mai vârtosfi sub Domiţianfi.

Dâră pe*tronfi urmâ alesul poporului Trajan. Elfi reformă organisaţiunea 
imperiului, reînviâ membrii pe jumătate morţi, adună oşti nenumărate, peste 
6 00,000 soldaţi, afară de căsaşi destinaţi pentru colonisare.

Era obiceifi la Romani, că prisosul populaţiunil, pe câţi nu-I putea hrăni 
teritoriul Italiei, guvernul îl espedia prin sorţi cu grămadă în alte ţere 
mal despoporate sâfi în cari ferbea spiritul revoluţionarii, aşe^ândfi acolo pe 
omenii credincioşi din Italia, ostaşi sâfi gospodari, casă locuiască şi să apere 
nuoa plantaţiune, numită: «colonia.»

Astfi-felfi făcu şi Trajan, celebrul împăraţii al Romei. Strânse glâte din 
poporosa Italiă şi, cu steagul în frunte, le mişcă asupra Dacilorfi. Dâră regele 
acestora, viteazul Decebalfi, era şi elfi gata: îşi trecu călăreţii peste Dunăre, 
dede Romanilorfi în Misia uă bătăliă învierşunată, şi fu biruiţii . . . căci lu
mea nu avea pe atunci alţi ostaşi, ca bravii Români, cu mal mare bărbăţiă şi 
cu mal multă răbdare.

învingătorul Trajan stătu pe ţărmul Dunării şi, adunândii d’împregiurfi
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Wojska nie policzone; szesc kroc sto tysigcy 
Samego miai zolnierza w wojsku swym, a wiecej 

Dla osady z z;onami domatorow ruszy}
Ze wszystkiej Italiej losem lud poruszyl 

Niezmierny, i ktorego ogarn^c nie mogia 
Wioska ziemia i iywic gruntami nie zmogln.

Bywat zwyczaj u Rzymian, ze gdy jak% strong 
Nie osiadt^ lub zdradnă widzieli w obrong,

{Coloniam to zwali) swoim osadzali
Ludem wiernym z swoich panstw i tam wprpwadzili 

Nie tylko lud wojenny, ale i domowych 
Na nowe osiedliny gospodarzow nowych.

Tak uczynil i Trajan rzymski cesarz slawny,
Zwiodi z ggstej Italiej lud, juz i boj jawny,

Ruszyi na przeciw Dakom w sitach nie poâledny;
I Decebal, krol bitny, za Dunaj swoj jezdny 

Narod sptawil w Missig i dai srog% bitwg 
Rzymianom, ale przegral Marsowq, gonitwg 

Mgznych Rzymian na owczas, nad ktorych swiat nigdy 
Ani mezniejszych ani na wojenne biedy 

Trwalszych nie mial. Zwycigzca na Dunajskim brzegu 
Stanul Trajan, roboczy lud zbiwszy w okregu;

Most zbudowal z kamienia za cud na Dunaju,
Gdzie po dziâ dzien rumy na Multanskim kraju.

Nie ostatnia ta bitwa Rzymianom z Dakami;
Po tej stronie Dunaju stângii walami,

Gdzie sig dzieli Dacjia wyzsza od Multanskiej 
Nizszej Dacji; toz imig diiwne i Moldawskiej 

Stronie. Tam sroga bitwa znowu z Decebalem,
Dakow krolem, powstawa i z takim zapalem, 

ie az poki nie polegi sam krol na tym plăcu,
Ruszyc Dakow Rzymianie z Marsowego tancu 

Zgola nie mogli; w tem w swiat sig juz Dakowie 
Sypia, a na ich miejsca wstgpuj% Wlochowie,

Dzieli Trajan te ziemie i saoiych Rzymianow 
W nizszg, kladzie Dacyg, i po zamkach panow 

Dominos, z k%d po dziă dzien w tych oboch domu papstwacb 
Imig tylko zostalo w tureckich tyrapstwach;

Wyzszq, jednak Dacyg, Siedmigrodzk^ teraz,
W pol swojemi osadzil nie znosz^c icb oraz 

Zewsz%d, tylko by dalej glowy nie wznosili 
I na Rzym z rebelii^ jui sig nie glosili,

Jako z ciâlejszych juz miejsc praesidia dawszy,
Miejsca zaâ obszerniejsze Rzymiany zaslawszy,

Gdzie teraz w urodzajach obfita Moldawska
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lucrători, zidi miraculosul podii de petră, ale cărui ruine att rămasă pfenă 
astăzi In Ţera-Românăscă.

Dără nu se sfîrşise încă lupta Romaniloru cu Dacii intărindu-se de astă 
parte a Dunării, acolo unde Dacia superioră sm Ardealul se hotarasce cu 
Dacia inferiorâ seu Moldo-Muntenia 1). Dacii renuoescu resbolul cu uă aşa 
furiă, în cât Romanii n’aru fi pututu face unu pasu înainte, dăca n’aru fi că
zută mortă însuşi regele Decebalu : urmăză răsipa Daciloriî în tote părţile) 
şi înlocuirea loru prin ItalianI.

Trajan organisăză ţerele cucerite.
In Dacia inferiorâ, elu aşe^ numai pe Romanii sei, puindu-le capi asupra 

cetaţiloru «Dominos», de unde penă acuma, chiar sub tirania ottomană, s’a 
conservată in Moldo Muntenia dacă nu mai multă, celă putină numele de 
«Domni.»

Dacia superioră seu astăzi Ardealul, Trajan o impopora cu Romani numai 
pe jumătate; şi anume, pentru ca Dacii cel îngăduiţi acolo să nu-şl mal potă 
rădica fruntea, sculându-se asupra Romei, aşeţjâ pintre Daci, în locuri stra
tegice. straje seu «praesidia» din Romani: mulţumindu-se de a păstra roma- 
nimea neamestecată în întinsul spagiă, unde astăzi se află Moldova şi Ţera- 
Romănescă , a căroră fertilitate rivaliseză cu Egiptul, şi în cari coloniştii 
stătură ca ună zidă al imperiului contra Tătariloră (Sciţiloru).

Hotarele cele vechie ale Daciei erau : despre apusă—cununa munţiloru, nu
miţi IliricI mal’nainte de a deveni UngurescI; despre răsărită—Nistrul; des
pre nordii—Polonia; despre sudă—Dunărea.

Poporul acestei ţere. Dacii, veniseră din părţile TătărescI de unde aă e- 
şită şi Sachil, Masageţii şi Maghiarii Iui Attila.

Nepoţii Daciloră suntă Saşii, locuitorii celoră şepte oraşe din Ardeală, du
pă cari se numesce totă ţera (Siedmiogrod, Siebenbuergen), pe care el au 
prefăcut’o într’ună felu de Italiă, ornând’o cu tîrguri şi cârmuindu-se dupre 
legile loră proprie.

Din cetăţile dacice cunoscemă Belgradul seu Cetatea-albă în Dacia inferi- 
oră. Mai suntă cetăţile Hotină, Neamţul, Suceva.... deră musa mea tace des
pre începuturile loră. A el să fie vina, seă a nesciinţel autoriloră predece
sori ? Ori-cum să fie, e sigură că fundatorii loră aă fostă seu Dacii, seu Ro
manii, una din duoă; şi apoi Domnii Moldoveni au mai adausă ună al do- 
uilea rendu de muri şi turnuri, precum se vede şi astâfli.

Cât de necesarie aă fostă acele cetăţi în acea vreme, când bravii loră apă
rători respingeaă de pretutinde urdiele '-tătăresci I Cât de necesarie mal suntă 
ele acuma când D-^eă încredinţeză mântuirea nostră braţiulul tău, o! rege 
Ioane celă Mare! Insă val noă, le vă^u năruite, de-ml vine a plânge 1 Cine 
ore fi-va în stare de a descri robia nostră sub păgâni I

S’a întunecată şi cetatea Tighinei; singură puternica Chilia pe Dunăre ne 
mai cam lumineză, fundată de către Genovezi ca şi portul Caffei pe ţermid 
Crimeei, pe că/nd ei ţineaă în zălogă de la împăraţii bisantini tota Taurida 
şi litoralul mării-Negre pSnă la gurele Danubiuluî.

1) Frecam vedeţi, acăstă doplă divisinne un este o descoperire a D-lnl Laarian.
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I Egyptowi rowna takze i Moltanska 
Ziemie lez%; a ocltq,d ten narod w tych stronach 

Od Taţarow Ezymianom zostai na zasloaach.
Dacya w awych granicach dawnych od zachodu 

Gorami otoGzona,: a Dniestrem- od wschodil ;
Gory Illiriskiemi przed wieki sig zwaiy,

Poki jeszcze Magierdw. w sobie nie miewaiy; 
Podolem od polnocy, z poiudnia Dunajem,

A sam narod z Tatariy tii o'siadt tym krajein, 
Dachae sk^die i Sachae i Massagietowie,

Potym z siawnym, Atyl4 wyszli Magierowie.
Dachae .Sasow pradziady, ktorzy te Siedm-grodow, 

Italskim raiastora rowne wggierskich narod6w(
I po. dziâ dzien ozdob% porz4dni trzymaj^,

, t âliczne miasta:i pra\va osobne swe maj%;
Tych siedmiu; miast imieniem Siedmiogrodzka ziemia, 

A w nizszej zaâ Dacyi. Biaigrod tegot plemia; 
Dalsze zamki jak Chocim, Niamec i Soczawa: — 

Muzo moja czegoâci tu juz nie dostawa.? ,
Czy twoja w tem niedola, czy nikt wspomniai o tem,

; Czy Daki murowali, czy Rzymianie potem ?
Na tych dwoch sig nie mylisz; lecz powtorne baszty ?

Bo kazdy z nich dwoisty Hospodardw koszty. 
iAch potrzebne natenczas. gdy Tatarom wstrgty 

Odwazne z nich rycerstwo dodawaîo wszgdy:;
Ach potrzebne na teraz, gdy nasze zbawienie 

, Bog zacz%i tw% prawic% Wielki Krolu Janie!
Teraz ,w ruinach stoj%, zal wspomniec o Boze!

Bied naszych od poganow kto wymowid moze ?
Ţez zacmieuie uam czyni i zamek Tehihski,

Az âwiattoâd nam przywraca potgzny Kieliyski;
, Ktory przez Janowerow na samym Dunaju

Stanai z ich panowania w Krymie i w tym kraju 
Od Cesarzow Stambulskich, gdy morze trzymali 

Wszystko czarne w zakiadzie i Krymen wiadali,
Z kq,d i Kafa w Taurice przez nich ze stangta 

. Na morz , gdziei i flotta]iich zawsze pîyngia,
Turrim N.eo-Ptole;ni swych czasow Grekowie 

Murowali, Soroki ju4 Hospodarowie.
Lecz dalszych nie mato ruin, zamkow znaki,

Jak okolo Romanu i Gaiac przyznaki;
DziurdzioWi takze Braihi z Molton Hospodardw 

Sa pami%tki wieczyste onych Bassarabow;
Od nich Bassarabia ationem tym wznieciia 

Imig, mappom pisarzom daremnie wslawiia;
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Be Greă e făcută cetatea «Turris-Neoptolemi» (Tataru-bunarii).
Domnii Moldoveni sidiră mal in urmă cetatea Soroca.
Mal avemu în ruine remaşiţele altora cetăţi Ungă Romană şi lingă Galaţi.
Ciurgiul şi Brăila suntu eterne suvenir! ale aceloriî Domni muntenesci Sa~ 

sarabl, cari stăpâniseră uă parte a Bulgariei şi acela ţermu al mării unde 
s'a lăţită numele Basarabiei, de şi câmpia Cetăţil-albe penă la Euxinii a fostă 
totă-de-a-una moldovendscă, precum dovedescu mal multe urice ale purcalabieî 
de acolo.

O, D-^eule Prd-înalte 1 cine ore va renasre acele timpuri ? mai este 6re vre- 
uă speranţă că nu vomă peri chiar cu totul?

Astu-feia, după ce resturnase tot ce-i sta în cale şi întărise nuoele limite 
ale imperiului, Trajan se mişcă din Dacia, trece Şiretul şi Prutul, smere- 
sce Nistrul celă închisă prin selbatecele săle stânce, şi, in totu cursul dru
mului, incependu din Ţera 'Eomânescâ, sapă urieşul şanţu, care a conser
vată pentru eternitate numele impergtulul!

Apoi păşesce prin câinpil la Btihă cu viteza şi numerosa-i pste; de aci nu 
’lă opresce nici Niprul, nici Donul, care desparte Europa de Asia,

Tătarii, strimtoraţi şi împinşi până la cuibul loru Tătaria cea Mare, vă- 
ţjlendu şi starea împregiurăriloră şi violinţa năvalei, se supună cu toţii şi ren- 
noescă «pacta» cele închiăiate mai’nainte cu Pompeiu.

Tocmăla era anume, ca el să nu atingă hotarele vastului teritoriu romană 
şi să trămită uă sută de omeni de frunte de la curtea haniloră la Roma, un
de alergau în personă chiar unii din dornnii tătăresci, când rivalisau pen
tru domniă. Romanii reconciliându-i şi judecându-i dupre dreptate: ună ge
nerală Romană era mai multă de câtă ună rege barbară.

Intrândă în Asia, dupâ Ce prelungi pene la Donu eternul seu şanţu, Tra
jan în Bactriana, de acolo prin Persia şi prin deşerturile Mării-roşie, ajunge 
în Egiptă, unde în Cairă îşi închiăie vieţa.

Mire-se ori-cine unei asemenea puteri ne mai au^lite în ţlilele nostre: unde 
este astăţji^monarchul, care într’uă singură dată, tot cu arma în mână, în 
timpă de câţi-va ani. să fi străbătută lumea ? Cuceririle otomane suntă uă ba
gatelă /

După ună resboia de şese luni cu Egiptenii, Trajan muri obosită prin a- 
tâte fapte mari şi consumată prin bolâ desnodării vintreluî, numită grecesce 
disenteriă, şi despre care se povestesce cum că ară fi morbul celă mai vechiă 
pe faşia pământului şi celă mai propriă naturei umane ; când lumea primi
tivă, liberă de miasme, nu cimoscea încă nici friguri interne nici ulcere es- 
terne, omul se corumpea numai prin desfrenarea poftei şi abundenţa mul- 
ţumiriloră.

De şi mortă, Trajan remase viă pentru Roma: lumea privesce penă astăzi 
eterna’! columnă, care probeză cât de nemuritoriă esie gloria vostră, o Dom* 
nii cei illustril Ah, de ce ore monarchii ca Trajan nu trăescă în vecii ve* 
ciloră 1

32
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Oprocz ze Bassarabi cz§ăc Missyi trzymali,
Na krotki czas k%t morski, ze tak nazwali;

Ale co ma do tego Biaiogrodzkie pole ?
Moldava prawdziwa wszystkie te Podnle,

Po sam Euxin, przywilej nie jeden to powid
Burkalabstw Biaiogrodzkich; ale kto to wznowi ?

Bo2e nioj niedoâcigiy, czy jest jeszcze jaka 
Nadzieja w tdm, czy zginiem jui i do ostatka ?

A tak Trajan, wszyakiego przywrociwszy siiy 
ăwiata, znowu do Rzymu zmocniwszy te tyly 

Sam sig ruszyl z Daciy, Syret, Prut przebywszy 
I obronny Dniestr w skalach pot dzikich nabywszy, 

Kopie szaniec od Moltan zacz%wszy ogromny,
Ktory tei imie tizyma Trojan w wiek potomny;

A od Buiestru do Bohu przez pola prowadzit
Mgzne wojska i -wielkie, sam Dniepr nie zawadzit,

Od ktorego ruszywszy tam, gdzie Don ju2 dzieli 
Od Europy Ăzyş,, z wszystkich pol sig zbiegli 

Tatarowie sptoszeni do swojej ojczyzny,
Do wielkiej Tartariej; widz^c i przyczyny 

Sluszne i moc gwaitown^ wszyscy sig poddali 
I dawne z Pompejuszem pacia swe przyznali.

Byt taki z nimi akkord: rzymskicb panstw szerokich 
Najmniej sig nietykali; sto osob wysokich 

Pod cborîjgwie swym Hanom do Rzymu zsyiali,
Ba nie jeden z Hanow ich i sami bywali 

W Rzymie, gdy migdzy sob^ o Hanstwo walczyli.
Rzymianie ich godzili, tak tei graniczyli 

Panstwa, dziel^c migdzy nie takie rzymskie panstwo, 
Bywato nad krolestwa jedne ich Hetmanstwo. 

Wst^piwszy jni w Azyg Trajan dalej idzie,
Szaniec wieczny za sob% po samy Don wiedzie 

Z Tartariej do Baktry, st%d przez kraje perskie,
Od Persow przez pustynie czerwono pomorskie 

Do samego Egiptu panstwa te obegnat,
A w samym juz Kairze i ăwiat ten poiegnal.

I tu sig niech przypatrzy potentiej takiej
Kazdy; w terazniejszych wiekach ăwiat nie ma takiej, 

1 Monarchi takiego, by jednym zachodem 
Swiat okr^zyt za jednym ki'ku lat zawodem 

Z pol nie schodz^c; i czemu tureckim dziwuje 
Kto wojnom? ktory przez szeăc miesigcy wojuje 

W Egipcie ; po swych pracach Trajanus zw^tlony 
Slaboăcia swych wngtrznoăci tamze pogrzebiony. 

Dlssenteryjj. zowi^ Grekowie, i o tej
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Chorobie tak trzymaj% : ie dawniejszej od tej 
Swiat nigdy nie slychiwat, ale jest najpierwsz%

Ona w ludzkiej naturze chorobq, dawniejsz%,
Kiedy âwiat jeszcze nowy wolny od humorow 

I swq,d6w zarazli'wych zbordw,
Chorob iadnycb nie czynii w smiertelnych naturach, 

Ani febr w cialach ludzkich, ni wrzodow na skuracb; 
Oprocz z zbyt rospustami wngtrznoăci siabiaîy, 

Zbytnemi roskoszami w sobie sig psowaly.
Ezym jednak niesmiertelnym Trajana pokazat,

Wieczna jego Columna âwiatu to ukazal,
2e wieczna slawa wasza siawni Monarchowie;

Czemu tacy na wieki nie 4yj% panowie ?

ROZDZIAL II
0 rozegnaniu osad Trajanowych przez Tatary i o miesz- 

kaniu Rzymianow w gorach.
Jak wspaniale stroktory na swycb fundamentach 

S% mocne, tak i trwajq, w swych apparamentach 
Labirynty; tak kwitn%, jak maj% dozory 

Owocorodne sady ; tak role komory 
Napelniajq, obficie, jak pracowitego

Miewaj% gospodarza, dozorţe sprawnego;
Jak okrgt morski pîynie, kiedy ma dobrego 

Nauklera; stado wcale za nieospatego 
Pasterza : tak i panstwa w osobie jednego 

Krola stojîj, w caiosci, za rz^dem ktorego 
Eosng, w sily krolestwa, szerz% swe granice.

Z nierzijjdu wielkie panstwa na subtelnej nitce 
Wisz^, czego przykiadem przy mgznym Trajanie 

Ezymskie potgzne siiy; a przy Adryanie 
W tak lichq, sîaboăc poszly, ze i most Trajanow 

Na Dunaju zepsowac kazal dla Tatarow,
Ktorzy juz znowu byli pola te zalegli

Bliskie tych ziem, powtornie w s^jsiedztwie przyleglli.
O bardzo zii sq;Siedzi Ezymianom nowotnym 1 

W tych tu krajach niedbalstwem ai nazbyt sromotn4m 
Ani spgdzal te ordy Trajanowym torem,

Ni swoich posilkowal bgd%c domatorem,
Istrem sig zasloniwszy; takie niedostatki 

U tego jui; cesarza; w raz wydad na jatki 
Tak pigkne prowincye Trajanem nabyte,

Tatarskim inkursiom trakty juz odkryte



CANTUL III.
A duoa colonisare a Moldovei şi ŢdreT-RomânescI.

Dupfi învingerea cea mare în bătălia dela Romană, — aşa numimă locul, de 
şi oraşul nu estă încă,—urdiele tătăresct retrăgându-se din tote părţile şi spa
ţiul rămânându libera de stricăciunile loru, se începu colonisarea cea a duoa, 
de’nteiu a Ţerel RomânescI, in care descălecâ Negru-vodă cu pedestril săi Mun
teni, şi apoi curând aceea a Moldovei, în care se pogorî Dragoşu.

De aci înainte locuitorii acestoră duoă ţerl priimescu a se numi Moldoveni 
şi Olteni; dar tot ţinăndu la suvenirea Romei, el couservâ şi numele Ro
mână de la cuvântul «Romanus» în cât chiar astăţlli vorbindă despre limbă, 
nu se ţlice : ssty moldaweneszte ? ci sgty rumynesgte? adecă : «scis romanisce?»

Şi apoi numai acel Români, cari trecură munţii încoce, adoptară de pe rîuri 
numele deosebite de Moldoveni şi Olteni; iar cel rămaşi în Ardeală, aă păstrată 
anticul nume, fălindu-se penă acum de a fi Români, pe când Ungurii îl nu- 
mescă OlachI, vrea să Italieni; şi ocupândă nu numai tot Ardealul, unde 
covârşescă cu multă numărul Maghiariloră, ci încă şi tot Banatul, unde co- 
vărşescă cu multă numărul Serbiloră.

însuşi Maramureşul şi ţera Făgăraşului coprindă astăzi atâţia Români, ca şi 
când nici nă-dată n’ară fi fostă vre uă emigraţiune : el vorbescu dialectul ro- 
mânescă celu mal frumosă şi celă mal apropiată de limba italiană; mal cu 
sămă Maramureşenii, cari se mal bucură de a nu fi Iobagi, ci ca nisce 6- 
menl liberi se cârmuescă după legile loră proprie, avăndu-şl dată pe sămă ce
tatea Hust, şi servindă la răsbole în călărimea regală, în care se distingă 
prin vitejiă.

Afară de numele naţionale, s'aă mal schimbată în acea epocă şi poreclele 
individuali: Bogdan săă Dragoşă la Moldoveni, Stană săă Vladă la Munteni, 
Dragomir săă Stanomir, nu mal suntă nume romane, ci curată serbesci, lm<
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' I dotychczas daleko wigcej ich niz Wggrow;
Poczq,wszy z samej Eaczki themizwarskich Setbow, 

Wszystek Marosz i Herzeg koto Bialogrodu,
Gdzie xi^iigta mieszkaj% z Oleska przygrodu;

Sam caiy Maromoresz, jakby nie wychodzii 
Nik^, z niego i od Otru tak si§ narod splodzil.

Mowg maj% i teraz daleko pigkniejszq,,
Zwiaszcza Maromorejscy, i najpodobniejsz^

Wioskiej movie, ani sq. poddanemi komu,
Wolnemi, i do tych czas nie slu^q, uikomu,

Oprdcz z samym xi%2!gciem na konie waiadaj^
Na wojny, i Hust zamek oni swym trzymaj^

Kosztem; w ludzie prawami 2yjq) osobnemi
I dziâ w sprawacb wojennych nie sq, poăladniemij 

Toi, nie mniejsza odmiana i w samicb imionach;
Bogdan Dragosz u Woîocb, Stan i Wiad w Multanach; 

Dragomir i Stanomir — ju2! to nie po rzymsku 
Te imiona i insze, lecz wlasnie po syrbsku,

Zk%d zna6, zş :ţu slowianski juz bywai w tyeb krajacb 
Jgzyk; takie imiona tylko w Slowianacb.

Nie dziw, bo sam dlugi wiek tych odmian przyczyn%;
Ten zwyczaj, jakie miejsce jest komu ojczyzn^.- 

Jest wies Eucba nazwana w Maromorskiej ziemi,
Tam Dragosz, syn Bogdanow, mieszkajqjC ze swemi, 

Bogdan z dawnych Dominow szczycii si§ krewnoâciq;,
A syn juz sig gorowal ruszyd sw% moZnoâdig.,.

JakQ, mdgl miec natenczas; dlugo mu bronila- 
. Matka, umyslu tego, by mu nie pozbyla 

W miejscach tak niebezpiecznycb; az zubr sig ukaZe ■
Pod wsi^: skocz% dworzanie, gdzie go slad pokaze; 

Dragosz kladzie za Omen; trzysta wnet orgznych,
Mlodzi Bobie wybiera, wszyştkie trudy mgZnycb,

Idzie w slady za zubrem w gigbsze gory; po nim 
Wpada szlag nie znajomy dot%d rzeczki za nim 

ld% juz odwazeni doâc jakiego znaku,
Gdziekolwiek icb prowadzi suczka Molda smaku 

.Dodaje, bo gdziekolwiek Zubr hy sig przytail,
Lub w ggstwinach lub w skalach gdzie by sig zabawii, 

Goncow swoich mimo sig puszczaj%c, to ona
Sw^dem swierza z zapachu nozdrzem zawietrzona, 

Szczekaj%c wigc wrzaskliwym odgîosem zbierala 
Kozpierzchalycb Zolnierzow, ni trq,b^ dawala 

Znak i pewn% wiadomoâc o zwierzu zapadlym,
,; Te'dy mlb'dz oskoczywszy miejsce, zubr opadlym 

Widz%c sig Od swych goncow nie zbytycb uporem,
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prumutate îa cursul îndelungatului timpii de la Slavi, a căroru limbă se vede 
că era deja destul de răspândită în aceste părţi.

Să urmărimu acum patria anume a fie-cărul din fundatorii celei a duoă colonisărl.
Este unii satu in Maramureşii, ntmitu Ciiha (Cucha), tn care locuia cu ai 

sei Dragoşii, fiiul: lui Bogdan^ din neamul vechiloru Domni.
Ambiţiunea îlu împingea de a’şl arăta la lumină puterea, şi mumă-sa, te- 

măndu’l de pericole, abia-abia îlu mal muţea opri... când d’o-dată rătăcesce 
în satu unu zimbru seu bouru ţbos-urus.)

Curtenii se aruncară după urmele fiarei: Dragoşii ’şl-o lea de ţintă şi, a- 
legendu’şl trel-sute de juni armaţi penă’n . creştetu, elfi purcede vitejesce în 
adâncul munţilorfi, pe căi necunoscute, întrerupte icl-colea prin părale : nu
mai căţăua Molda conduce paşii lorfi, adurmecândfi vizuniele bourului în desi
şul codrilorfi şi în pescerele stâncelorfi, şi lătrândfi cu furiă, ea adună, ca 
trâmbiţa, pe vânătorii cel împrăştiaţi.

Bourul, de câte ori se vede incongîuratu, se asvârle din adăpostul săfi şi, 
străbătendfi tote pedecele, fuge, urmându’l gonaşil.

Deja vânătorii afi; adjunsfi la capătul Carpaţilorfi şi, de pe înaltele piscuri, 
privesefi viitorea Moldovă pe luncele Prutului. . .

Deja ochilorfi zîrabescfi fumegosele câmpii ale Nistrului, întinse ca oceanul, 
ale măreţului Nistru, cari luându’şi începutul în regatul Poloniei,- curgfi în 
stâncele sele naturali, ce’lfi strîngfi ca duol păreţi plecaţi, şi pe cari elfi sapă 
în umbră pentru a’şl dobândi prin luptă uă rază de sore. ... 1)

Ş’apol fertilitatea acestorfi părţi! N’o întrecl tu, Egipte, cu t6tă a ta fală 1 
Aici uă baniţă ? (polkopek) de grâfi produce până la şepte măsure (miar), ceea 
ce abia se’ntâmplă la hotarul teii celfi nisiposfi; orzfi , secară , ovăsfi, se ră
dică în anii cel buni până la unfi-spre-ţjece măsure; Iar meiul trece peste 
două-spre-^ece : ce’ţî mal trebue ore î care să fie avantagiul teii agricolă, a- 
fară numai dor de cultura zahărului?2)

La noi se întâmplă ca uă lăppă şă nască duol mânji, şi o ole trei miel ; la 
noi adesea uă juncă face la al keilea anii. . . .

Nu se catfe ca să te ultfi şi pe tine, abundule rîuleţfi Moldovă 3), pe care 
cu dragii mi te aduefi aminte, cum curgi între desfătări de paradisfi, între 
miere şi lapte. . .

Tote astea te privesefi vânătorii nostril; mai vădii codri, mai vădii rîurl, 
mal vădii văl spaşiose: ori unde aruncă cu ochii spre resăritfi, îl întâmpină 
unii pământii ca uă luxâsă grădină, şi’l cuprinde mirarea la vederea.atâtorfi 
câmpii înflorite ca ralul 1

Bourul, care nu mal pote scăpa, e ca şi ultatfi : alte dorinţe resarfi în âni- 
mele vânătorilorfi 1

1) Aci pe de uă parte urmeză uă lacună în textu, pe de alta stilul este fârte Incurcatu; 
amfi tradusă sensul, nu cuvintele, ca şi In mal multe alto locuri, In cari poetul sforţâză 
limba polonă.

2) Acestă pasagiu trebue ebnfrontată cu Cantemiră, Beschreihmg der Moldau p. 85.
8) Din erâre în textul polonă s’a scrisă j'Berladzie» tn locă de «Moldawo» : greşăla Insă 

fiindă pră vederată, se corege de la sine inal Ia vale.
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Przebijai si§ z zagonow oni zawsze torem 
Za nim goni%. Jai gory karpatskie mijaj%,

Jui z tramow gor wysokich na miejsca patrzajq, 
Przyszlej ziemi Moldawskiej, jai i t%k Prutowych, 

Uâmiechaj%cych w sobie pol czystych Dniestrowych 
Sigga oko szerokie, podobne dymowi 

Pola albo podobne wszerz Oceanowi.
Dniestr wspanialy irodia swe poczyna z Korony 

Polskiej daleko inszej (Nilowi nie rdwny);
Jui, gdzie dzieli Podole, w swych przyrodnych plynie 

Skatach, niby cioaanych slaw^, chod Nil slynie 
Okrfjj^ony trzcinami, nawet i samemu

Nie rowien Dunajowi, w sobie niesfornemu.
Pod umbrq, ciasne âciany ai, murtami moczy,

I o promienie mojn§ i samym Phebem toczy;
Skalami zwiesistemi przed nieben sig kryje;

Przeszkoda snu ludzkiego komar tam nie 4yje;
A gdzie chod sig ukaZe brzeg jaki na brodach,

Podobny labiryntbora, ogrodom na wodach,
Albo •wigc brwiom podnioslym wesolego ezola 

Lub nie bojadnej twarzy wspanialego krola.
Z Tebow greckich boginie gdyby to wiedzialy,

Z swego by tu Olimpu pewnie przyjezdZaly.
Pola zewsz^d obfite, pastwiska przestrone; —

I ktore dwiata kraje tym rownad postronne ?
............................................................ Wychodzi bogaty,

Polami urodzajny, a w iagi rogaty.
Tu sig wigc darmo cbwalisz Egipcie, w rodzajăch

2e przewyZszasz, co Prut ma, tam we twoich krajach; 
Tu polkopek dochodzi siedmiu miar pszenicy,

Czego ledwie masz na twej piaszczystej granicy; 
Jgczmienia, zyta, owsa bywa miar jednaâcie

W zyznym roku, lecz prosa bywa nad dwanascie.
I coi wigcej masz nad to ? Cerer% sig cblubisz,

Oprocz tego ie w paustwach twoich cukier lubisz; — 
Tu trafia sig, ze razem dwa zrebce klacz rodzi,

I jagni^t troje owca czgsto tutaj splodzi;
I to tez sig tu trafia jako barzo wiele, 

ie jalowica splodzi w trzecim roku ciele.
Nie godzi mi sig ciebie, Berladzie, przepomnied,

2yzaa w wszem rzeczko, i moîo mi cig wspomnied 
W roskoszach prawie rajskich obficie plyn^ca,

Miodem i mlekiem znacznie dodd obfituj^ca.
Dalej widzq, i lasy zt^d, zk^d rzeki plyn^,

Doliny rozci^gnione, i gdzie okiem kin%,
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Urmâaclii totu îuaiate pe malul rîuleţulu'i, ei se pogoi'ă ia câmpie deschise 
când de uă dată resună cunoscuta bătaia a căţelei. . . toţi se aruncă în a- 
cea direcţiune.

La stânga rîuleţului era uă pădurice forte desă, incinsă din tote părţile ca 
uă văgăună: acolo bourul, obosită de atâta ;gonă şi storsă din putere, se e- 
dihnea în linisce.

Nestempărata căţea descopere refugiul; vânătorii se grămădescă în giură 
cu lăcomie; dar instinctul ultimei peiri reţine pe fără în desişul păduricel, 
penă ce junii Români, cu felurite arme, unii cu topâre ungureşd, alţii cu mă- 
duce, o adjungu şi o doboră.

«Copiiloru 1 — strigă atunci Dragoşu r — aici este patria năstră I Ku mal 
«încape multă vorbă : mă juru că remâiă aici pentru totu-d’a-una şi că aici 
«îmi voiu aşeţja casa, redobendindă prin vitejiă moştenirea străbuniloru 1 Cui 
«nu place, întorcă-se 1»

Toţi strigară: «jurămu cu tine de a rămână aîcil»
Capul bourului celui precursoru, pentru memorie, fu pusu pe uă columnă, 

şi de pe numele ferei, căril Moldovenii ii f}icu pene astăzi «bour,» Dragoşu 
infiinţegă pe locul isbîndei satul Bourenii.

De atunci şi sigiliul Moldovei portă capul bourului.
Pe de altă parte, căţeluşa Molda, obosită, şi pe semne vătămată de către 

bourul în vizunia lui, alărgă cu aprindere la rîuleţu, pentru a’şi stinge setea, 
şi găsesce acolo morte: numele ei eternisându-se pentru posteritate, s’a a- 
cordatu acelui rîuleţu, care izvoresce din înălţimea munţiloră de Ungă Mara- 
mureşu şi se vărsă în Şiretă Ungă oraşul Romană.

De pe numele rîuleţului, însăşi ţăra se numi Moldova, poporul — Moldo
veni : Dragoşă fu primul Moldoveană.

Cutrierândă tote locurile împregiură, căta vănătoriloră zăresce de uă dată, 
în tăcerea seninei aurore, uă columnă căruntă de fumă înălţându-se în valuri 
penă la nuorl.

Nedomirirea îi cuprinde: cine ore ară pută să locuăscă în aceste pustie
tăţi? «de unde nu e focă, fumă nu ese,» ijice proverbul.

Mergă fără sfiălă după indicaţiunea fumului, trecă ună ală duoilea rîuleţă, 
şi li se presintă înaintea ochiloră uă dumbrăvioră rotundă şi veselă, din care 
ieşa misteriosul fumă de cărbune.

Alergândă prin rediă, ătă că unii din vânători găsescă într’O prisecă ună 
moşneguţu cocoşată de ani, care acopere stupii, iea săma la tote, priveghăzd 
cum matca îşi scote albinuţele, deslipesce strătuşorele de chihlimbară ale co
rei, drege, îndrăptă, rennuoiesce ....

De uă dată resună vorba : «bune ome!»l) bătrânul se cutremură şi răspunde, 
«neznaju bihme I» 2) Vânătorii îi mai adresăză întrebări, îlă questionăză prin 
semne; dar, speriată prin nisce ospeţi nevă(,luţi nici uă dată în glurul locuin
ţei săle, elă nu scie ce şi cum să răspunţjă.

1) Fusu aşa românesce cu litere latine in textul polonii.
2) «Nu înţelegi) ^6u I» în limba malorosiană sdu rutenescă.

33
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Wiclz^ ziemie podobne bujQemu sadowi
W czworogranifistych zagrodach; oczy ku wschodowi 

Zapatrzywszy dziwujfi takiemu krajowi,
I kwiatorodnym polom podobnym rajowi.

Jui 'pewnego oblowu nadzieja odpadla;
Byta iabra ochota, juz; 'nsza przypadla.

Trzymajq,c sig tej rzeczki brzegiem dalej id%,
A w tym ju2 z gor na obian pol czystych wynid%,

A4 tu krzyknie zwyczajnym suczka nagle gtosem: — 
Porw^ sie na swiadomy glos wszyscy stosem.

Byl lasek w lewg, strong, od rzeki zbyt ggsty,
W kolo dolem zalegiy; tam zubr 6 pracy czgstdj 

Odpoczywai bezpiecznie trudem wyăilony,
Od suczki zbyt ciekawej nozdrzy nie zmylony;

I tam w kolo obst^pi^;, ju^ ggstszq, gromad^,
Mlodziei: oblowu chciwa, a ostatniq. stratg 

Zycia postrzegi z natury zwierz i nie wychodzi 
Z ggstwiny tej na pole, az; mlodz man nadchodzi 

Z wszelkiemi oigzami, jedni toporami
Wggierskiemi, a drudzy tez prgdko dzidami 

Tam Aubra zamgczyli. Dragosz : «O mlodziency!» — 
Wykrzyknie, — tu ojczyzna 1 Nie trzeba juz; wigcej 

Nam sig radzid; juz zt^d wigcej nie powrocg,
Bziaclow naszych mieszkanie sam sobie przywrdcg, 

Na co zaraz przysiggam i po swe posylam 
Domostwo; kto inaczej, zaraz go odsylam 

Nazad.» Ozwq, sig; «Wszyscy na to przysiggamy 
I my z tob% ze tu juz na wieki mieszkamyl»

Klad^ glowg zubrowg^za Omen na sîupie,
A Boureny pierwsza wieâ po takim slupie;

Bo iubra bour jgzyk moldawski mianuje.
Z tq,d sig ziemia zubrowq, glowg, pieczgtuje.

Na tem miejscu najpierwej miejsca zakladajg 
I zubra z Boureny imie jej nadajg.

Suczka, czy spracowana, czy gdzie utrgcona 
W tej ggstwinie od z’frierza znad nadwergzona,

Po pracadi swycb do wody zapalona biez;y,
Gdzie patrzg: az ona juz w rzece zdechla lezy, 

Dajgc imie na wieki — od Moldy Moldawa —
Z ktorym to juz: nazwiskiem az dotgd zostawa 

Rzeka, ktdra z Karpatskicb wznioslycb gor wychodzi, 
Blisko Maromoreszu poczgwszy tu schodzi 

W Syret blisko Romanu; taz rzeka Moldawa 
Narodowi i ziemi wieczne imie dawa,

Z Moldawy juz Moldowan Dragosz upatruje.
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Adusă în fine înaintea Îuî Dragoşu fi cercetată prin tălmaciă, het/rmul res- 
punde rutenesce : «Sim laţco de la Snetină; de vr’o câţî-va ani 'ml-amu a^e- 
<fiatu aci prisecîora; dar ajară de voi acuma, n’amă mal verjiută pe nimene.nl)

Atunci Dragoşu îl descrie planul nuoel colonisărî, îl povestesce alungarea 
urdiel'oru tătăresci, îl îndemnă sS’şi strămute în aceste părţi tot neamul, şi’I 
dăruesce şi întăresce, ca moşiă eternă şi ereditară, tot teritoriul în glurul 
rîuleţulul.

Moşnegul cu Incurie priimesee darul, şi aducendă omeni dinFocuţia, de la 
Snetină, înfiinţegă de pe numele seă satul laţcanil, celă mal vechiu sată mol- 
dovenescu dupe Boureni.

Colonia moşului laţco deveni mal în urmă oraşă Suceva, căci sorta n’a 
permisă sS'I rămână numele primului fundatoru.

Nisce cojocari ungurescl venindă a se stahili acolo, — sociu (sgots) se şlice 
cojocară în limba maghiară, — de pe numele loră se numi rîuleţul şi oraşul 
Suceva, numele laţcaniloru conservându-se totuşi unul din suburbiele.

După ce a pusă la cale acestă f)arte a ţereî, Dragoşă volesce a cunosce şi 
locurile mal de josă.

Elă apucă la drepta apel Moldova, cutrieră câmpie imense, şi mal găsesce 
alte duoe ape, din cari pe una de pe repeţ,liciunea undeloră sele o numesce 
Bepede, adică latinesce «Rapida»; Iar altei, de pe limpeţliclunea undeloră, ÎI dă 
numele de Limpede, latinesce «Limpida.»

Locul surîde Iul Dragoşu: elă singură se aşeşlă aice, dândă scire tuturoră 
ţeriloru învecinate despre nuoa sea reşedinţă, care se numesce peni astăzi Câm- 
ptd Iul Dragosg adecă : <-<-Campi Dragossi» 2)

De aci înainte urmeză grabnica impoporare a terci.
Aşa povestescă traditoril moldovenescl: omeniloră simpli trebue si le dămă 

credinţă; căci el nu simtă capabili de a inventa lucruri fantastice seă de a 
desnatura faptele prin ornamente radevirul celă curată nu are nevoia de frase 
pompose.

Ca nici uă altă ţeră în lume, asemenea îiiţeleî cu care se redică şi se po- 
goră pânzeţp unei bune corabie, săă asemenea puvolulul cu care crescu şi 
scadă pâralele din munţi, se lăţi de uă dată Moldova, rennuoindă antica coloniă 
romană între Nistru, Dunăre şi penă la Marea-Negră, şi decă^u apoi peste 
puţină.

Dragoşă aşejlâ pe Bomânl în câmpie, unde era trebuinţă de nisce brafie mal 
vitejescl] Iar Futenilorîi, cMămându’l din Focuţia şi Folonia, le dede locuri mal 
muntose : Cernăuţii, Hotinul, tot ţermid Nistridul peni la Orheiă, Soroea, fi 
pe Frută jumitatea judeţului laşiloră şi alu Sucevei.

Vecini nu esistaă în ţâra de josă : toţi Bomânil eraă seă arcaşi (Arcaszami)

1) Aceatu pasagiu probeză, că Miron Costiu mănula forte bine limba malorosiană: 
 Jacko ze Sniatyna,
«Od kilka lat zajszowszy tnt pasiczku maju,
«A nikoho opr6cz was toper ne wydaju.»

2) Yeţll documente publicate sub No. 92,165 etc.

ONSTANV
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Dalej miejsca knzdego i wszgdzie lustruje 
Poiozenia, ai widzq, dym siwy do gory

Z rana przy cichej zorzy slupem- prosto w chmury 
Pnie si§; stali zdumieni : na takich pustyniach

Ktoby mieszkaî ? lecz oginia dym w samycb jaskiniach 
Niebywa, na dym prosto idg, nioizmrui^eni,

Spadajq, na powtornij, rzekg nawrocQni 
Dymem, a nad niîj, widz^j przelaski okr^gle 

I wesole zarazem, gdzie te dyraiq, ws^gle;
Obiegajq, ten gaik, a drudzy dochodz^ ;

Staruszka zgrzybiaiego w pasiece nachodz%,
A on ule nakrywa i kolo nicb cbodzi,

Czego by tam poprawic : czy sporo wywodzi 
Ktora matka swe pszczolki, lub przq,dk6w poprawia,

Lub im ambrowy woszczek zdziera, a ich wznawia 
Do pilniejszej roboty; az tu: «bune ome!»

Zadrzy starzec; pytaja, on: «neznaju bihme.»
Jeszcze dalej probuja mowa to znakami,

A on dvzy zturbowany takiemi goăciami 
Cale nie widzianymi wiek mieszkania swego,

Nie wie co ma na to rzec; wiod^ do starszego,
Przez tlumacza pytajq.: jak dawna byzlina?

Jako ? i zkad ? powiada : «Jacko ze Sniatyna,
Od' kilka lat zajszowszy tut pasiczku raaju,

A nikobo oprocz was teper ne wydaju.»
Opowiada mu Dragosz te nowe osady,

Jak tatarskie juz wszelkie zegnane zawady;
Jezli ma ludzi swoich niech sprowadza krewnych,

Zarazem go darujac i w dziedzictwo pewnych 
Wszystkicb- gruntow, lez^cych przy rzece, przyjmuje, 

Dziedzicamy wiecznemi onych confirmuje.
Natychmiast 6w staruszek wszystkie swoje plemie 

Z pokuckiego Sniatyna \v tg sprowadza ziemie 
Na nowe osiedliny; odtq,d, wieâ Jackany,

Po Bouranacb druga, osiedJa najdawniej.
Imicniem Jacka dziada zt^d sobie nadanem;

Teraz miastem Soczawq, juz jest mianowanem.
Fortuna mu zbroniia, ze miasto nie jego 

Imieniem sig mianuje, osadcy pierwszego.
Kusznierzow kilka z Wggier wyszlycb tam osiedli,

(Socz, kusznierz po wggiersku) do tego przywiedli,
2e miasto jui i rzeka Soczaw^ sig siyuie,

Imie jednak Jackany czgsc miasta nie ginie;
Dragosz jednak zwiedziwszy, ie âwiat ludzi blizszy,

Gdzie dziada Jacka nalazl, co zacz i kraj nizszy,
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seu căleraşl (Kalarasmmi), şi că mal seraci lucrau el însuşi câmpul, Iar cel 
mal hogaţl se serveaţi cu munca rohiloru Ţigani.

Oraşele aprope tote s’aii înfiinţatu de către Saşii) cari împreună cu Un
gurii introduseră cele de’nteiu cârclume.

în acelti timpii teritoriul Moldovei se începea la Nordu de la Carpaţl, a- 
vându la Sudu Marea-Negră, în care se vărsau duoS linii de limită : Dunărea 
şi Nistrul încependu de la Hotinu : astă(lî Bugîacul nu mal este al nostru: 
Galaţii şi Hotinul suntă în pericolă, avemu vameşi Turci . . .

Domne! îndură-te de nu ne perde cu totul I
A duoa descălecare a Munteniloru cu Negru-Vodă e mal vechiă.
Ţăra loru se hotârasce la Sudu cu Dunărea care o desparte de Misia; la 

apusă şi Nordă cu munţii; la resăritu Şiretul o deslipesce de Moldova.
De la Negru-vodâ pSne acum, el numera aprope patru sute de ani, pe când 

durata Moldovei are ahla trel-sute optu-^ecl2) şi pare-se că a şi adjunsă deja 
la anii săi cel de pe urmă.

Sigiliul Munteniloru presintă ună corbă.
Tradiţiunea despre începutul loru e urmdtore :
Pe când Românii locuiau încă în FăgăraşQ, uă frumosă copilă căţjăndă In 

dragoste cu Domnul Ardealului şi simţindu-se grea, principele ÎI dă unQ inelă 
de aură şi o trămite înapoi la părinţi, poruncindu’I de a reveni după ce va 
nasce cu copilul şi cu semnul.

Feta nasce pe Negru şi, luându’l în bragie, întovărăşită de ună frate al sSă, 
purcede în drumă; dar într’o dumbravă, sora şi fratele adormă de oboselă, 
lăsândă inelul, di'eptă jucărie, în mânile copilului, ca să nu plângă.

Prin uă minunată întâmplare, ună corbă flămânzită, priivindă de pe stejară 
cum strălucesce ceva în mânele copilului .şi creZendă că e carne, se aruncă, 
apucă inelul, şi’l înghite de tome.

Copilul ţipă, sgâriată de ghiarele corbului; muma sare în piclore, frate-săă 
se trezesce, şi ambii privescă cu durere perderea inelului, cu care era legată 
parola principelui.

Dar nici fhsuşî corbul nu se mişcă, înţepenită prin efectul unei mâncări a- 
tât de nenaturali; unchiul copilului încordeză arcul, se apropiă, lovesce, şi 
corbul cade josă cu săgeta.

Pipăindă inelul în gutui pasării, tînărul îl lasă acolo, păşesce veselă înainte, 
şi aducendă pe sgră-sa cu copilul la Domnul Ardălulul, ÎI dă în mână inelul 
şi’l oferesce şi pe minunatul corbă.

De atunci Ţera-Românăscă are ună corbă în sigiliă.
Principele dede lui Negru titlul de vvajda, adecă voevolă în limba ungară, 

către care s’a mal adausă în urmă titlul sărbescă de hospodară.
Crescândă mare,, prin mijlocirea tătâne-sâă Negru căpătâ de la regele un- 

gurescă voevodatul Făgăraşului.
Acesta fu fundatorul Ţerel-RomânescI, asemenea lui Dragoşă în Moldova,

1) Confrontăză documeniul sub No. 1-11.
3) Prin urmare, dupe Miron Costin, Valachia ar fi fundată, către 1284 ţi Moldova către 1804.
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Idzie z Moldawy w prawa strong; tam obchodzi 
Pola nazbyt obszerne, na trzeciq, nadchodzi 

Rzekg, bystrzq, nad pierwsze; z bystroâci Repede 
Dajîj, imie, a drugiej przy tej2;e Limpede,

Z nazbyt wody klarownej — z îacinska limpida, —
A pierwszej z tejze mowy z bystroâci rapida.

Tam miejsce upodobal Dragosz sam osiadlszy,
A o sobie po wszystkicb blizkich krajach dawszy - 

Znac, zk^jd Kampulong Dragosz i po dziâ dzien slyn%,
To jest {campi Dragossi); a tu jik w pîaw plyn% 

Zewsz^d nowi mieszcaiicy, jesli wiarg damy,
Naszym tez traditorom prostaczkom przyzuamy;

Prostak nie wyinyălajq,c prşdzej prawdg powie,
Nie sadz^c sig na slowach ’wyrzecze to, co wie;

I nie zawsze ■wyniowy prawda potrzebuje,
Najprostszq, sig powieâciîj, ona kontentuje.

2ladnego panstwa niemasz, zeby 'wraz tak nagle 
Osiadio w swych granicacb, i jak prgdko 2agle 

Sprawny okrgt podnosi, lub powodi przypada 
Na potokacb podgornycb, 'vvnet prgdko i spada: 

Podobnym i te ziemie sposobem osiadiy,
A po kilkudziesi^t lat zaraz z granic spadiy;

W -kilka lat wszystkie miejsca ludzmi osadzili,
1 dawng colonig rzymskq, sporzq,dzili,

Migdzy Diiiestrem i Dumjem ai; do samego 
Osiedli wszystkie pola do morza czarnego.

A Dragosz w pole spgdza Rumyny; Ruâ blizej 
Gor osadza, wojennycb w pola, siebie nizej 

Sadzi Rus te dzierzawy, z Pokucia, z Podola 
Osiadaj Czerniowce, Cbocim, i do koia 

Dniestr wszystek po Orbejow, Sorokg Jaskiego,
Prutem do pol powiatu wpol i Soczawskiego.

W dolnycb ziemie poddanycb zadnych nie miewali;
Wşzyscy sig ^ikaszami i konnymi zwali,

To jest Kalaraszami, i w robotacb sami;
A mozniejszym robily kupione Cygany.

Miastom sas niemal wszystkim pocz^tkiem Sasowie;
Winnice oni wuiesli, wespol i Wggrowie.

Ziemia W pierwszycb grauicach swych, od gor wegierskich, 
Docbodzi ku wscbodowi az brzegow podniestrskicb;

Z polnocy ku poludniu morzem sig zimyka
Czarnym, wzdtiiz od Chocima kladac, gdzic potyka 

Tenze ocean wodg dunajska, a teraz
Prut graniczy z Badziakein; juz i Gaiac nieraz 

We strachu byl i Cbocim, jui: Turcy mytnicy,.. _
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sultelu, cu ua rcpe^idiiAe miraculâsă, ca şi în Moldova^ ţermiî Dunării se im,' 
poporară cu Unguri, Saşi, Serhl.

Dragoşii nu se bucura multu timpii de neorganisatele sdle possesiuni ; elu 
muri numai peste şese ani de Domnie, ca uă profeţiâ de scurtele durate ale 
tutuloru domnielorii următore.

Dupe mortea Iul Dragoşu urma pe tronu frate-sm Bomanu, fundatorul o- 
raşulul Bomanu la confluintcle Moldovei cu Şiretul.

Elu muri peste patru ani de Domnia.
Apoi în cursu de patru-^lecl şi trei de ani se succeseru şepte Domni, fie-care 

câte uă clipă — rău oguru pentru timpii posteriori,—şi tdte lucrările lorii aii 
rămasu necunoscute, seu din causa nestabilităţil, său din nesciinţa de carte, 
său din lipsa de relaţiunl cu poporele învecinate; până ce în fine se sui pe 
tronuxbetrânul Alexandru, majestosu ca unii adevărată rege, primul din Domnii 
moldovenescl care se asemenâ cu monarcbil cel glorioşi, şi pe care poporul 
nostru îl numesce Alexandru cclu hunii, respectându’l pene asta^l memoria.

Acesta redicâ Domniea moldovenăscă la uă trăptă înaltă, şi, voindă în speciâ 
a organisa clerul naţionale, trămise cu acestă' scopă ambasadori la Coustan- 
tinopole.

Pe atunci împăratul Paleologul fiindu plecata cu patriarchul şi cu tot cle
rul la conciliul de la Florenţa, ambasadorii raportăză lui Alexaudru-vodă, ce- 
rendă deslegărl: său să ascepte în Constantinopole ? ori să călătorăscă în Ita
lia la Florenţa ?

Domnul convoca pe boierit săi cel mari, şi se lea decisiunnea de â trămite 
pe aleşii ţerel se se birotonăscă în Ohrida, oraşu bulgărescă, mendru de pre
rogativele ce’î dede împăratul bisantinu Justinianu, originară din acele locuri, 
făcendu pe episcopul săă al duoilea obrazu după patriarebă şi celu mnl mare 
între toţi archiepiscopil, în cât până astă(ll Ohrideanul rămâne capă al tutu- 
roră vlădiciloră săibescî.

Mergendă acolo trămişii Iul Alexandru-vodă, priimiră hirotonia, împreună 
cu usul limbel sârbesc! în biserică şi în antele oficiali; întroducendu-sejde 
atjincl şi tJtlul domnescă : hospodară şi voevodă al ţ^rei Moldovei de la 
plaiuri până la Mare.

Nici forţele ţerel nu eraă încă nepotrivite cu mărimea titlului; căci Domnii 
scoteau la rlshoiic clncl-fcci mii de oste, cavaleria seu căli raşi, şi infanterie 
seu arcaşi, cu arce şi tulhe, ceva asemenea infanteriei turcescl numită, solacl. 1]

Tot Alexandru-vodă, în lunga sea domniă de trei rfcci de ani, redicâ din 
ruine cetăţile cele mal vechie, şi puse totă ţăra pe ună picîoru gloriosă.

De' aci înainte Iubite lectoră, citesce pe autorii tel poloni, pe Kromer, pe 
Bielski. pe Litvanul Styjcowski şi pe reciutele Piasecki, cărora Românii cată 
să le mulţumăscă , pentru că n’au uitată în trăcătă să ne menţioneze şi pe 
noi, chronologi i resbeleloră nostre, revoluţiunile, câştigurile şi pagubele; de şi 
lucrurile mal mănunte şi prefacerile casnice le-au remasii necunoscute, precum

1) Costumul solacUorii in timpul autorului, ve^j iu Ricaiit, Estat presenţ de l’empire ot- 
ţoiiian, Paris, 1670. p. 346.
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Bog gdyby to niestracii na ostatuiej nici!'. .
Moltanie dawniejsi swem tu wyjăciem gd tych 

Z swym Negrulem; sam Dunaj juî; oblewa tamtych 
Od poludnia wci^z wszgdzie, z Mizy% sig dzieli;

Z zachodu i poinocy gory icb oblegli,
A od wschodu Seretem z Moldawq, graniczg,,

Blisko czterecb set lat swych od Negrula licz% 
Moldanie, nad trzysta lat oSmdziesiat dochodz%;

Ostatnie juz w tych czasiech bodaj nie wycliodza.... 
Pieczgeia sig juz iusza, krukiem, pieczgtuja;

To zaâ. o swym Negrule zdawna opisuja;
Byia dama nadobna w ruinynskim navodzie,

Kiedy narod na oltskiej jeszcze mieszkal Wodzie;
Z xiazgciem na Ardelu spolkowanie ’wzigia;

Plgdnym gdy biatogiowa cigzarem objgîa,
Przeklada to xiazgciu, on jej pieră den daje 

I rodzicom na parol onej ja oddaje,
Przyrzekaj^c, jak skoroby co porodzila,

By z potomkiem i znakiem do niego schodziia.
Rodzi syna Negrula; dziecig wziq,wszy sama

Przy swym bracie rodzonym idzie w drogg dama, 
Tam, zkq,d przyczyne pîodu ma; w drodze strudzeni, 

Przy d^browin usiedli z prac trocbg zmruzeni;
Daje matka piorăcionek, zeby sobie gralo 

Dziecig, nim troche zaânie, aby nie plakato;
A trefunkiem dziwnym kruk z dgba zapatrzony,

Ze sig ălni u dziecigcia, gîodem znac wzbudzony, 
Niby kaawîek migsa poriwe pierăcien zioty 

I potyka zarazem z zglodnialej ochoty.
Krzyknie dziecie od kruka szponami sdraănione,

Porywa sig matka w skok i braţ obudzone,
Widz% pierăcien i wiarg oraz utracona.

W lament oba; kruk siedzi, maj£j.c obci^zonq.
'Naturg niezwyczajna potrawa, spierzony;

âci%ga braţ iuk cigchva strzala namierzooy, 
Zblizywszy sig; dosiada kruk ocigzăly celu

Ziotem, spada zc strzala; a ze pierăcien w gardzielu 
Namacawszy, juz pewny, niebierze go z kruka.

Wziawscy siostrg i dziecie juz weselszy szuka 
Xi^zgcia w jego panstw e, doszedszy oddaje 

Dziecig i pierăcien, a kruka na cudo podaje.
Zt%d sig ziemia multanska krukiem pieczgtuje,

A dziecie tg sam xiaze wnet Wajd% mianuje; 
Wojewode tak zowi% jgzykiem wggierskim.

Pozno sig zwac poczgly tym tytulem serbskiem



şi epoca anterioră luî Alexandru-vodă, despre care Kromer scie numai şi nu. 
mal atâta, cum-că Românii suntii veniţi din Italia.

După ce v’amu arătată testimoniele istoriciloru destul de celebri despre o- 
rigina poporului nostru, mă oprescu aice : pentru a seri Ia versuri, se cere uă 
minte volosa, Iar eît, apesatu de tiranie fara nici uă dreptate, fuiu forţată de 
a'ml părăsi cu durere chiar vetra părintesca!

Ad. M. D. G.
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Hospodar, lecz z wggierska Wajdami sig zwali;
W swoich zaâ imienia domn zawsze uiywali. 

Negrulowi juz w lecie xiq-^e wyprawuje 
Wojewodztwo Faragasz, od krola daruje.

Ten u Multan powtornej osady autliorem,
Jak u Moldawian Dragosz; i tamtego torem 

Wggry, Saşi, Serbowie za dziwnq, prgdcoăcia,
Zalegli naddunajskic brzegi osiadioâci^.

Dragosz w swoicb tak spornych nie dingo sig cieszyl 
Osiadloăpiach ,• w szeâciu lat na on âwiat pospieszyl 

Panowania swojego. O jak prorokowal,
I tak krotki wiek jego ii bgdzie panowal,

Ka^dego z sukcessorow bgda, krotkie lata.
Po jego zeâciu padt rzq:d na Pomana brata.

Miasto Poman stanglo pod jego imieniem,
Gdzie sig z Moldawa laczy Syret swem plynieniem; 

Ale i ten niedtugo bawil sig za bratem,
We cztery lata i on pozegnal sig z âwiatem.

Przez czterdziesci i trzy lat siedm ich panowalo,
Co takze w prawdzie przyszlym Aviekom rokowalo. 

A w tych czterdziestu i trzecb leciecb co sig dzialo 
Za tych siedm panowania? czy ze osiadato 

Tylko miejsca na ten czas, czy ze pism nie mieii.
Czy jeszcze bliskie o nich pahstwa nie wiedzieli — 

Co zacz ? i jeâli jakie ich sprawy bydz majz, 
Niewiadome nikomu dotychczas zostajq,.

Az stary Aiexander podobuy krolowi,
Ten najpierwszy Hospodar rowny Monarchowi 

Slawnemu; tego starym i dobrym mianujq,,
I po dzis dzieh ziemianie pamigciîj, szaniija.

On w powainiejsz^ odzial ozdobg to pahstwo;
Najpierwej sig postaraî wnieăc tam duchowienstwo, 

Po ktore do Carogrodu wyprail swe posîy,
Gdzie jego intencye do skutku niedoszîy;

Bo cesarz Pale^log na synod Florehski
Z patryarchq, byl ruszyl z stolicy Cargrodykiej. 

Oznajmuj% posîowic, ze jui; w Carogrodzie 
Niczastali nikogo, w.szyscy na synodzie ;

Cesarz i patryarcha, wszystkie duchowichstwa;
Co za mandat bgdzie w tym jego destojemt va 

Czy isc do Florentiej w Italig kaze,
Czy czekac tam na miejscu cesarza roskaze ?

Radzi sig Aiexander swych pieiwszych bojarow; — 
Staje dekret, aby szli do paiistwi Bulgarow,

Do Ochrydy, z czerccami wtgnczas obranemi,
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Jest Ochryda w Serbiej miasto, nadanemi 
Wolnoâciami bogate od Jiistyniana,

Bo z tych krajow Grekowie mieii tego pana;
Nad wszecb metropolitow patriarchoin blizszym 

Ziomka swego uczyniî, biskupem najpierwszym;
I teraz pierwsze miejsce nad arcybiskupow 

Ma ten stolec duchowny, i serbskich bisk’ipow 
Wszystkich giowz. W Ocbrydg jechali poslowie;

Tam czenicdw poâwigcili ocltzd Woîochowie, 
Wziawszy sakrg od Serbow, serbskim odprawujz 

Jgzykiem nabozenstwo, i ten zacbownjz 
W przywilegiacb jgzyk odtad hospodarstwa 

Tytui i wojewoda moldawskiego paiistwa '
Od Plonin az do morza; i w sitach bywali;

Bo pigddziesizt tysigcy tysigcy na wojnach miewali 
wojska wsego ; piechotg zwali avkaszami;

A konnych z konia zwali jnz kalaraszami.
Byla piecbota u Turkow, zowia soîakami;

Podobna ta arkaszom, bo ona z iukami 
Pieszo w wojnach, bez luka tylko przy kolczanach 

Stawad byli powinni, takiz ramionach.
Ten hospodar i zamki z ruin podniosl dawnych.

I panstwo do porzadkow przyprowadzil slawnych, 
Przez trzydzieâci lat zyjzc panowania swego.

Odtad cig juz bezpiecznie odsylam do twego, 
Caytelniku îaskawy, Kromera Bilskiego,

Stryjkowskiego Lithwina, âwiezo Piaseckiego, 
Ktorym scriptorom sita winni Moldawowic,

Ze przy inszych ich pismach tamie Wotochowie 
Wspomnieni sz; i wojny czgsto juz porzadkiem

Znajdziesz, i wigksze sprawy, i jakira kto ârodkiem 
Lub nabywat lub tracii; cbo6 rzeczy drobniejszych 

Nie wiedzieli, domowych utarczek juz mniejszych;
I przed tym Alexandrem sami wymawyaja,

2e o pierwszych poczatkach narodu nie maja 
Wiadomoâci; lecz Kromer dowiedziaî sig o tem,

2e Wolosza sa ze Wtoch, jeilisi jest co potera ? 
Tak sig rzecz ma w poczatkach; skad sa te narody, 

Historykow nie podtych sa na to dowody.
Ze ranie dosyc i tego na moje klopoty 

Bo wierszom wesoîy zmyst dodaje ochotz;
Ja zniszczony tyranstwy, za i z mej ojczyzny

Ustzpic z zalem muszg bez slusznej przyczyny. —

Ad. M. p. q
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V£RŞURI
PENTRU PREA LUMINAŢII SI SLAVITU-POMENITII

» y

BB

DOSOFTEIU MITROPOLITUL

Prd luminatului întru pravoslavie, blagocestivulul şi pr6 cinstitului şi 
milostivului nostru Domnu, Măria Soa Ion Duca Voevoda, din mila lui Dum- 
nei^eii Domnu ţărei Moldovei. Dela vecinica sântei Troiţei putere’, poftimfi 
Măriel-Tele sănătate şi pace cu vieţă norocită să petreci Măria-Ta pururea 
adevăru.

pice proorocul împăratu David, milostive şi pre luminate Domne: «K'îpioţ 
«6 OeJiţ eăXoŢfcbî, e6Ao‘Cf:i; xupwî :^pspav xa&’ -i^jispav,» Domnul Dumne^leu bla
goslovită, blagoslovită îi Domnul ^i din ţll ; spori-ne-va Dumneţleul măntu- 
inţeloră ndstre, Dumne^leul nostru, Dumnezeu de mântuire. Slavă să fie lui 
Dumnezeu în veci, şi preste veci, şi preste vremi nesfîrşite. C’aă sporită Sânţia 
sea, şi aă ajutată, şi aă blagoslovită în ţjilele Măriei-Tele de s’aă făcută a- 
căstă sântă carte pre limba românescă, tainele sântei beserici cu carile se 
face spăsenia nostră a chreştiniloră, adecă Molitfelnicul. Pentru aceea, milos
tive Domne, la acăstă pomană dumneţleăscă, amă socotită de amă scrisă-pre 
toţi pre luminaţii şi slăvită-pomeniţii Domnii ţăreî, ca să se ponienăscă pen
tru nevoinţa ce aă nevoită cu chreştinătatea şi cu pravoslaviea. Pentru aceea 
le amu scris şi verşuri, precât m’aă agiunsă sciinţa, într’acesta cbipă :

Domnii ţărei Moldovei, pus-aă nevoinţă,
D’aă înveţatuşi ţăra dirăpta’i credinţă,
Pravoslavnica lege ferindă necorcită.
Şi ’n ceră Christos le cruţă viăţa lericită.
Descălecat-au ţera Domnul Draguşă-Vodă,
Fericită buiacă cu totă felă de rddă,
Cănd aă adusă într’însa românescă limbă,
De bună neamă şi ferită dela calea strâmbă.
Se trage de pre sânge rudă împărătăscă,
Dumneţleă ’lă-aă sporitu-T ’nainte să’i crescă.
Pre urma lui, Sasă-Vodă, de aci Bogdan-Vodă,
După dînsul stătu Laţco, de-aci Pătru-Vodă 
Carele ţlică muşatină, crescândă bună viţă 
Pre Roman Voevoda i dirăpta credinţă ;
Acesta ce să scrie : din plaiă până ’n mare 
Stăpână samodrăjavnică şi domnitoră tare.
Dintr’acesta se nasce Alexandru Domnul,
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Se cuvine ş’acesta se ’lu scie tot omul;
C’aii împodobita ţera cu besericî late,
Cu monăstiri vestite i frumseţî luminate :
Bistriţa este una, duoe ’l Moldoviţa,
Ş’alte besericî multe ce ’şî da cuviinţa ;
Adus’ab şi pre Sântul loan în ţeră 
De ’şî-au vestituşi cinstea şi preste gbotară.
’Naintea luî maî fost-au Ştefan şi cu luga,
Şi Dumneţleu cu bine le-au ascultata ruga. 
fir’ dup6 Alexandiu, fiiu-seu Ilie,
Şi Ştefan a luî frate nescurtă bucurie.
D’acia Bogdan-Vodă domni mică vreme 
Şi ’şî-aa mutata sălaşul unde nu se teme,
Lăsânda pre urmă viţă şi rodu buna în ţeră 
De ’î să ’nalţă vestea şi preste gbotară.
Pentru Ştefan acel buna ce-au bătuta răsboie,
De-au fâcutuşî de tote inimeî pre voîe.
Prin ţinuturî, prin tote, se vădu a luî semne, 
Monăstirî şi Besericî ce-aa fapta fără lene ;
Că nu numai prin sate şi pre la oraşe,
Ca şi prin munţî, prin codrii, luî Christos sălaşe, 
Ce-au făcuta zugrăvite, de dad strelucore.
Să ’l trăiască pomana i buna nume sub sore.
Pre fiu-sea pre Bogdan ’şî-au lăsata să ’î şe^ă 
In scauna, să ’şî domnescă, ţera să se încreţlă,'
Că ş^’a Iul nevoinţă nu ad fosta cu nemică.
De-a luî, ala sed părinte să fie maî mică.
Sânta Mitropolie cea nuoă i Sucevă 
De dînsul îi făcută cu multă zăbava,
C’avea destulă luptă şi trebă de oste 
Câq/1 îşî bătea pizmaşii lovindu ’l din coste.
De-a Iul destoinicie scrie şi în cronice 
Că ’şl ad apărata ţera cu bună ferice.
Pre fiu-sed, pre Ştefan, tenăru dupe sine,
’Şî-au lăsatu’şî în scaund Domnd bund cum se cuvine. 
Dup’acesta statut-au Eareşu Petru-Vodă 
De tote bunătăţi plind de cerăsca rodă.
11 Pobrata sălaşul unde odibnesce 
Cu Domna sa Elena de se pomenesce,
C’ad fapta multe besericî de’ntregu şi înnuoite,
La ţeră şi la munte mari mănăstiri sânte.
Pre urma lord domnit-ad a lord bună rodă 
Ilie, şi cela tenărd Stefă,niţă Vodă.
Nemică n’au stricatu ’î vrăjmăşesca morte 
Că este ’n cerd cu sânţii d’împreună ’n sorte,
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