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Mulţi sunt și în secolii trecuți muncitorii harnici ai propăşirei 
națiunei române, dar aă remastă mulţi necunoscuţi, căci aceia n'aii 
semnată cu numele loră lucraiea ce au făcutii în cutare ori cutare 
direcțiune a desvoltărei românescă. | 

Aşia cuget eu, că ară fi o lucrare obligatore pentru Secţiunea 
istorică a Academiei, ba și pentru Secţiunea literară, să descopere 
şi să le aducă la cunoscinţa publică, pe cât posibilii, numele ace- 
lorit nesciuţi pioni ai: „Românismului, ai culturei, ai evoluţiunei, 
din întrega viață a naţiunei române. Cât ne ară fi de folos 
să scimi, bună-6ră, de cine a fostă scrisă « Letopiseţul nostru celii 
latinescă» și «Letopiseţuli nostru celă Moldovenesci», de care face 
menţiune Gr. Ureche! Cine a lăsată pe urma sa cele «i/suâde ale 
1iâstre> utilizate de acelaşi cronicară ? Cui datorimi minunatulă frag- 
mentii de cronică, ce am probată, altă dată, că nu este opera lui 
N. Milescu? Cari sunt: adevărații autori ai croniceloră evenimente- 
lori care preced pacea de la Kuciuk-Kainardgi, cronici ce Acade-
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mia arii trebui să le tipăr&scă, căci coprinderea lori este de mare 

interes pentru istoria ţăriloră nostre dinainte de 1774?.... 

* 

A pune nume proprii pe lucrările anonime anteridre, este a <în- 

dividualiza» acele lucrări. 

Câştigă îndoitii ese din asemenea individualizare : pe de-oparte adu- 

cemii nume n6uă, cari îmbogăţesci lista cea atâtu de restriînsă a 

bărbaţilorii noștri iluștri din trecută, și pe de alta căpătămă, din 

cunoscința îndividiloră, cunoscinţă luminată a însăși societatea din 

care ați facuti parte acei individă : scriitori, învăţaţi, artiști ete. Ca 

să scimă bine istoria unei anumite Societăți, a unei culturi 6re- 

care, nu cunosc metodă mai proprie, decât cercetarea de aprope 

a istoriei individilorii mai deosebiți, cari ai trăită în acea societate, 

cari ati fostii factori acelei culturi. 

e 

Este unt adevăratii clișeă istoricii și literari acela care pro oclamă, 

ca după Demetrie Cantemirii, că odată cu venirea la tronă a lui 

Necolai Mavrocordatii, adecă a Fanarioţilori, s'a oprită locului Ori- 

ce propășire înbe Români și că numai cu venirea în Muntenia a 

lui G. Lazarii și cu mișcarea politică de la 18921 s'a închisă uni 

întregii secolă de întunerecii, de ignoranță a naţiunei şi de cădere 

a limbei române. 

Pe totă diua ne vinti la mână codice și documinte proprie a proba 

falsitatea acestei aserţiuni, pornită din o ură dealtmintrelea legiti- 

mată a Românului contra domniei fanariotice. Nu întră în cugetulii 

mei de a apăra infama domnie fanariotică, dar nu poti admite, 

pentru ondrea chiar a Românului, că o mână de greci a pultutii 

ezi în principate ori-ce curgere de graiii și ori- -ce isvorit de cuge- 

tare românâscă, între 1710 şi 1821 ! Sunt, din contra, convinsi 

că, în legătură cu mişcarea culturală, care aduce, în Ardeal, la e 

înființarea şcolei, a focarului românescii intelectuali din Blajă. 

petrece și în țările ceste-l-alte române o lucrare de vedeșteptare ro-
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mânâscă, deosebită, ba chiar imponcișată curentului culturali fa- 
narioticescu.: 

Unulă din bărbaţii, aprâpe necunoscuţi (1), dar care ai fosti, 
Moldova, în secolulă trecută, în fruntea curentului culturală rOomâ- 

nescii, a fosti Archimandrituli Vartolomei Măzăreanulă. 

Nu potă până astă-qi spune când s'a născută Vartolomei Măză- 
reanulă, dar presupunii că acesta a pututii fi între 1720—1725 (9). 
Eli aparţine unei epoce fârte agitate și forte durerâsă din esistința 
Moldovei. E destulă să-'și amintescă cine-va prin ce potopă neimi- 
lostiviă, şi ce şirii neîntreruptă de qile grele se strecurâ națiunea 
română între invasiunea generalului Munih şi pacei de la Kuciuk- 

Kainardgi ! Este secolulu în care, din ce în ce mai înteţiţi, se is- 

bescă, chiar în ogorele române, cei doi factori, cari de la 1699 

n'aă încetatu nici astă-di d'a concura la faptele, cari atingi patria 

vomână : Rusia și Austria. 

Starea mizerabilă în care sunt afundate ţările nostre: Moldova 

încă de la r&sboiulă, căruia pune capătă pacea de la Carlowitz; 

Muntenia cu isbirile ce primi din pacea de la Pasarowitz, isbiri 

nedeajunsiă domolite prin pacea de Belgradi; îngenuchiarea am- 

beloră ţări sub călcâiulă domniei fanariotice; tote aceste impreju- 

rări constituiai ună medii ambiantui proprii a cresce, în propor- 

țiuni estraordinare, influința acelui vecinii care arii fi intervenitii 

în favârea uşurărei, daca nu a totalei îndreptări a răului. 

(0) Despre Măzăreanulii nu a pomenită până astă-di, la scirea mea, de cât Candela din 

Cernăuţi, în care, la pag. 565, D: G. Popovici publicâ ma! âniâiă o diplomă srolară semnată 

de. Arh. Vartolomei Măzăreanulă, şi care diplomă o dăm mai la vale întregă. P. S. Melchi- 
sedecii încă a făculii menţiune despre o seriere bisericâscă a acestuia, de care vomă vorh 

la. vale. VedI şi <Arhiva Rom. de M. Kog. T. 1 pag. 262.» 
(2) In istoria sa a mănăstire! Putnej, Măzăreanulă povestesce faptele ce ati aflată de la 

călugări, că s'aii pelrecută înainte de elă, apoi adaugă: ciar ce s'a îufiniplatii în dilele no- 

stre, de tote pe rendii, însă pe scurtii voiă arăta mai josii»; şi vorhesce mai josă ca de lu- 
cruri vădute de el, de faptele de la 1739; deci între 14—1Y ani pute să aibă clu pe la 1739 

Unde şa făcută şcla, Măzăreanulă, nu sciă până astă-dt să spună, dar resultă din cercetarea 

luetăriloră lu', că sciea minunati limbele slavonă, grâcă şi cea maternă. Că era înzestrată 

cu forte frumâse cunoscinţi, apare totă din. operele sale numerâse.
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Primulă din cei doi factori politică, Rusia, va intra în luptele sale 

contra Turciei cu mai multă energie decât la î7îî, pe tim- 

puli vieţei şi activităţei Archimandritului Măzăreanu. Ajutată de 

comunitatea de religiune, grăindi limbagiulii desinteresati ali pro- 

tectoriloră puternici alu celoră slabi contra asupritoriloră lori, Hu- 

sia câştigă din ce în ce mai multă înriurire în Principatele române 

şi în Orientul. 

Decă din capului locului acestă influință, nu fu decisivă, e căci 

Rusia în invadiunea oștiriloru sale sub Munich, la 1739, se purtă 

duşmănesce în |âră, așia că Măzăreanulă nu pâte la unii moment a 

nu desaproba pre Ruși. Ori-cât îi iubesce, ca creștini, elă spune, 

că eMuscaliă la eșivea loră din lași şi din Moldova căi făcută rea stri- 

căciune, ai tăiată, aă vobită, aă prădat». 

Cum-că Rusia și nu Austria era vecinuli Românilori, indicată 

de împrejurări, ca să dobândescă influinţa în Principate, mai alesă 

în secunda jumătate a Secolului ali XVIII-lea, se esplică mai ân- 

tâiă prin fapta, că Austiia primi o mare scădere a prestigiului să 

prin pacea de la Belgrad, silită fiind a restitui Turcilori Oltenia, și 

apoi şi prin alte împrejurări, dintre cari cvedă utilă a însemna aci 

două şi anume : 

a) Situaţiunea detestabilă ce Austria făcu bisericei ortodoxe a 

Românilori, până ce, mai luminată asupra proprielorii sale inte- 

vese, se otărâsce a asculta, măcar în parte, cât privesce biserica 

ortodoxă, cererile Românilorii Ardeleni, în Dieta de la Cluj din 

1690—1691 (1). Cum puteai Românii din Principate să caute cu. 

inimă bună spre Austria, când ei sciaii ce sortă tristă aveai, în 

Ardeală, connaţionalii loră, chiar și din respecti și mai alesi din 

respecti ală religiunei strămoșesci ? 

b) A doua împrejurare care împuţina sorții de influință a Austriei 

(1) Petiţiunea Româniloră contra oribileloră <approbatae» ale lui lon Kemeni din 1588, re- 

dactată mal alesi de Iosif Mehessi Consiliarulă de Curte, bunulă Rornână, a provocată, la 

Dieta din Cluj, recunâscerea prin articolulii 60 a bisericei ortodoxe a Româniloriă.
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în Principate, cra seriosa ei proprie situaţiune, în mijloculă: res- 

boiului de succesiune cu perderea Silesiei, cu luarea orașului Praga 

de Frederic II (1744) și a celor-l-alte evenimente din acesti grei 

răsboiă și din. celt de mai apoi : răsboiulă de 7 ani (1756—1763). 

Rolul dubiosuă ce jâcă Austria în timpuli când Rusia trage spada 

contra 'Turciei și prin victoriile ei o silesce la pacea de la Kuciuk- 

Ifainardgi. nu este de natură a-i asigura în Principate o înriurire; 

ce nu o putusă dobândi până la 1763. 

Din contra, chiar din amesteculi Rusiei în afacerile Europei cen- 

trale, sporesce înriurirea că între Români. Victoria repurtată de 

Ruși asupra Prusieniloriă la 1759; luarea Berlinului la 1760, pe când 

Francia perde Canada şi Pondicheri și alte colonii ale sale, sunt 

de natură a da Rusiei ună loci însemnatit în areopagele Euro- 

peani. Ac6stă situațiune adauge toti mai multă influința Rusiei în 

Orientă și pregătesce declarațiunea de r&sboiii contra Turciei, de 

la 1768 și prin acesta, noi sorți pentru Rusia, de a'și înmulţi 

amicii între Românii din Principate. 

Arehimandritulă Măzăreanu este in parte martori şi în parte 

actoră în evenimentele ce se desfăşură între anii 1750 și 1780. 
In Moldova domnia de la 1749 Constantină Racovitză ; în Mun- 

tenia era "Grigorie Ghica. Sub amendoi aceşti domni ţările nostre 
numai în fericire nu buiceaii. Atât de mare era pustiirea lori, din: 
îmmulţite cause, — interme și esterne, — iar mai alesii din causa 

cumplitei sorte ce făcea ţăranului așa disa crecinătate» în Moldova 

Și «rumânie» în Muntenia, încât cestiunea acesta preocupă şi pre 

unii. din Domnii greci, de altmintrelea prea puţină interesaţi la pro- 

speritatea 'țeriloriă nostre. Vecinătatea fusese desființată în Muntenia. 

In luniă 1749 Constantinii Mavrocordatit emancipă şi pre țăranii 

din Moldova hotărîndii dilele de boieresci și beilicurile mai Y limitate 

și regulândi în câtiă-va și birurile. 
“Reforma lui Mavrocordată, cu totii aspectul ei umanitară; avea- 

pentru domnia greacă unii resultati şi mai practică decât simpla:
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înmuliire în ţeră a ţ&anului, materie imposabilă ; ea: slăbia pre 

poierime, propietarii de moșie. Apoi dâcă se mai găsia cine-va în 

țările române care să cuteze a pune stavilă domniei fanariote şi a 

provoca, adese căderea că, erau boierii moşieri. Isbită de greci, prin 

nepregătita reformă a lui Mavrocordatii, p'oprietatea, românescă primi 

lovitura de graţie prin sobornicesculă hrisovă de la 1795, care de- 

sființândă în parte legea <protimisuluă» deschise străiniloră porla 

prin care să se substitue ci la vechii moșieri români. 

Reforma lui Mavrocordati slăbi proprietatea, ultima, cetate a Ho- 

mânităţei, și nu isbuti de a ridica în picidre nici pe ţăranului 

| românii ! 

Astă-felă, pe la inceputulă secundei jumătăţi a secolului XVIII-lea 

boiarii români sunt sărăciţi şi nemulțămiţi; nemulţămiţi şi sără- 

ciți sunt și țăranii. 

Autorii unei asemenea stări de lucruri erai fanarioţii. Cine din 

vecinii Principatelorii sari fi arătată compătirnitorii la păsulă ge- 

nerală alu loră, era siguri să fie bine vădutii, iubită chiar! 

Iată noă îndemnii pentru Români de a asculta cu recunoscință 

promisiunile ce le vinu de peste Nistru. Rusia devine puterea în 

jurul căreia graviteză Românimea. | 

* 

Putea re, ca în fruntea acestui curenti rusofili să nu pășescă 

şi Biserica Română? Nu ignora prelaţii bisericei române că Maria 

Tereza, nu cu multi înainte de 1744, respinsese umilita pre cât și 

drepta cerere a Românilori din Ardeali, de a fi recunoscuţi barenii 

ca a 4-a naţiune ardeleană, cu dreptulii de a se închina lui Dum- 

nedeii în legea strămoştscă. Şi se respunsese, că nu se pote așia 

ceva, căci sară strica sistematizarea celoră trei alte naţiuni, stabi- 

lită prin Approbatae et Compitatae Constitutionis Pransilvaniae ! 

Şi pe când biserica română ortodoxă sufere în Ardeală atât, în 

cât cei ma! puţini curagioși nu întârqie a primi: uniatismulă, Mol- 

dovenii citescă în scrierile prelaţiloră lori, de încă din secolului 

XVIII-lea, minunatele descripţiuni a splendoriloră și bogăţiilori bi-



189 4 7 

sericei rusesei. Nemuritorulii Dosofteiii, bună 6ră, atrăsese atenţiunea 

bine-credincioşiloră Moldoveni asupra bisericei din Kiev şi a pescerey 

sfinteloră mâşte. | 
Ce e dar de mirare, să aflămă în Vartolomei Măzăreanulii unii 

apostolă înfocatii ali „politicei muscălesci în Moldova, între anii 

1760—1780? 

O parte” 'din lucrarea sa, fie ca omu ali țărei, fie ca scriitori, se 

resimte, negreşitii, de acestă direcțiune politică. | 

Nu mai puţină, țiindă compti de împrejurări, Archimandritulă 

Măzăreanu merită ttă atenţiunea istoriei nostre politice şi literare. 
N 

In Octombre 1768 se întâmplase o schimbare de domnie în ţă- 

ile române.. La Munteni venise Domni Grigorie Ghica III din o 

linie colaterală a lui Alexandru Ghica, escelintele Domni, fiulă lui 

Scarlat Ghica, cel care ostoisă întru cât-va nevoile supușilori săi. 

Deja cu o lună inainte,-la 25 Septembre 1768, sultanulă împinsi 

de Francia, aruncase în Edicula pre ambasadorele muscălescii. Causa 

aparentă a declarării r&sboiului era o încălcarea de nesce Cazaci a 

pămiutului Basarabiei și ală Crimeei, în urmărirea au nesce rebeli 

Poloni. | | 
Declara ațiunea de răsboiă nu fu străină înlocuirei in Domnia Moldo- 

vei a iui Gregorie Calimach, de și era favoritul Hanului Tătărescii 

Gherei. Ca să dejoce intrigile la Constantinopole, Gregorie Calimach 

trămisese acolo pe frate-săă Alexandru. Porta schimbase pe Ter- 

zimanulă Caragia şi dăduse acesti postă intrigautului Nicolake 

Dracu Suizu. Acesta, câștigată de ambasadorulă francesă, îndemna 

şi elu pre Turci la r&sboiti contra Muscaliloră. Nicolae Dracu făcu 

Kapukehaia în loculă săi pre frate-săă Michalache şi se gândia 

acum, cum să ajungă eli Domni la Moldoya, Mrejuitii de presinţa 

la Constantinopole a lui Alexandru Calimach, N. Dracu isbuti să-lii 

trămiţă din Constantinopole, cu ordinul vizirului, sub pretexti ca 

să mergă la laşi, să fie de ajutori lui Gregorie Calimach fratelui 

său, De aci mare intrigă se stirnisă între Alexandru Calimach şi
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noulă Dragoman alti Porţei. Aceste intrigi ajungi la. mazilirea lui 

Gregorie Calimach, în favârea multi! protegiatului ambasadoreluj 

Franciei din Constantinopole, anume Constantinii Mavrocordati. 

„Acum urmă invadiunea Moldovei de către Ruși-sub Galitzin. 

In 21 luliu 1769 Mitropolitul Moldovei scrise Principelui Ga- 

litzin, în numele țărei, că ea se închină Rusiei și că boiarii se de- 
clară partizani ai Ecaterinei II. 

Posedemi asupra evenimentelorii de la acâstă dată, până la pacea 

de Kuciuk-Kainardgi, docuiaente originali, corespondința dintre Mi- 

tropolitulă Moldovei cu capii oştiriloră muscălesci. Aceste docu: 
minte sunt inedite și completă minunată pe cele publicate în Ar- 
chiva Românâscă T. 1, p. 129—208 şi pre cele comunicate de 
d-lui D. Sturdza d-lui T. Codrescu, care le-a publicată în Uricaruliă 
său, tom. VI, pag. 355—452. Nu le aducemi aicea căci ne-ar 
îndepărta pr6 multă de obiectulă ce ni-am „propusi, dar vorii face 
obiectulăi unui i altii memori. E 

Xe 

Ca omiă amestecati, în cele ale politicei, pentru prima dată aflu 
pre Archimandritulii Măzăreanu în cursului evenimenteloră cari suc- 
cedă invagiunei -muscălesci de la 1769. | 

Generalulă Elem, în Septembre 1769, prin art. 14: a unei ordo- 
nanţe, cere să se trămiţă din partea ţărei, la Petersburg o delega- 
țiune de doui boieri şi ună cobrază din clirosulă sfintei biserici, ca 
să mergă la luminatele picidre a pre puternicei împărătese, să cadă şi 
să mulțămescă pentru mila ce aă arătată Măria Sa, cu trimiterea; oști- 
loră, cu care i-ai scosăi din jugulă vobici. Şi apoi să facă cerere, vu- 
Jăminte, pentru tâte câte voră socoti că sunt de starea și de odihna 
tutuloră, de obşte, mile a prea puternicei Impărătese, rugândi pre sfin- 
tulă Dumnedeii ca să întărescă deapururea puterea armiei Impărăţiăi 
sale asupra tutulorii vădufi și nevăduți vrăjnași și împrotivitori legii 
pravoslavieă» . (Arh, Românesci T. ], p. 135). NE 

- Deputaţii rânduiţi să mergă la “Petersburg din partea Moldovet. 

sunt mai mulți de cât trei ceruți de generalulă Elem,. Aceștia, sunt : 

i
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Inocentie Episcopi de Huși, Benedict Egumen Moldoviței şi Var- 

tolomei Măzăreanul Egumenă de Solca; iar dintre boieri : Ion Pa- 
ladi fostă mare Logofătă, Enakaki Milu fostă mare Spătari și Lo- 
gof&tulă Lupu Balș. Acesta nu putu totuși însoți delegaţiunea fiindă 
pre bătrână. 

Archimandritulă Măzăreanu a trebuitii să fie alesi membru ali 
deputaţiunei, din causă, negreșită, că se bucura de o frumâsă re- 
putaţiune, și ca călugări și ca omi învăţati. | | 

Nu era Vartolomei Măzăreanulă la data acâsta unii omii noă. 
Reputaţiunea lui este mai vechiă. Ceea ce a putută contribui, pe 
lângă meritele lui, la alegerea lui Vartolomei în deputaţiunea 
trămisă la Petersburg, a fosti, de siguri, împrejurarea, că dânsuli 

“ căletorisă deja în Rusia. Ne spune însuși, că «la 1757, <a trămisă 
sf. sa (Mitropolitul Iacob) la Kiev pre Archimandritulă acestei 
mânăstiri (Putna) Vartolomei Mazăreanulii şi pe Ieremonachuliă 
Calistru ot Putna și pe leromonachulă Michail ot Sihăstria Putnei, 
de au cerşuti milostenie şi ai adusi 86 icâne a tote praznicile 
mari și mici preste anii şi 2 steguri mari bisericesc. Totii atunci 
ai adusi tuturoră părințilorii ai acestei mănăstiri rase şi mantii 
de Muhair» (Istoria mănăstiveă Putna de Măzăreanulă în memoriuli 
mei «Inscripţiuni după manuscrise»). Graţie acestei misiuni și repu- 
tațiunei lui, V. Măzăreanulă aflându-se, pe la 1757, Archimandritu 
moOnăstirei Putna, dobândi de la mitropolitulii Iacob dreptulă de a 
purta mitră și cârja la slujba bisericâscă a mânăstirei, ca uni pri- 
vilegiă ali marei mânăstiri Putna. Acestă dreptu a fostii recunoscuti 
mOnăstirei Putna, apoi, după încorporarea Bucovinei la Austria, în 
12 Marte 1788, și de către Dosoftei episcopului Bucovinei. 

lată actulă probândă acesta, actă ce am dobânditii în escuu- 
siunea mea din 1886 în Bucovina. 

HakoB 5 atiaa ASI A/ AMHeaf5 Apyieni son mi AMirponoair AMloaaariei. 
Îi: ua CA die mSr5p$p KSI ca âqe dpi. As pie sue edura mu 

mape Alzuneripe ISrua, siAhpb panocârSaSi „p'rpS bepiuipe AoanS Gri-
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dau Borsa, vea SH, AimuuSre caS «inert aca uSavii vea sai ri, Han 

"STSpsp Marar hpiaop iza rSaSi Alea sii, CANPSPA AE “CHE CEBIVAILi- 

moâpe, nitimiipe eSnSe. AiurpS Teresa ei a5 docr mi ecre Apvimanagie, 

âgăua, Îrsmenă i mor AbSua nporemictipe â gi „Pizauaui aa crenena Îp- 

viepriei, aa cdumeae Gnicsonii a autapii Iârpii, Sat, caS Spatăr ui măi 

aâ catepEira uSacrpz. IUL aura aare aiaSipi cad păr GI nporie, sa Îr5- 

Avenul Gica caSmderia 15 Has Ap, B5 BpSUE AE MENT, Ii ES RĂPAA 

Apyiaanaprkeria, ape Ei CIpE AA9p BELEA NOMENNPE Ab5 agiepiciir aueapii 

căme Alanacrăpi. Apenr âudera, mi cmtepitia uoâcrpa aja RS RAE Ă 

TBpli autcr BTITOpECR AEZAMĂNT, Uli GAATOCAGEIA NE npesSeuScSa p- 

Ximanapiir ip Bap casate AazepruSa. sSm ui ne iSeiocSa ÎrSateu 

yp Maancrpăr, na aa A mneabijliae CASKBE CA CASARĂCA BD NOMENTEAE 

mai e5c HoASăbe. Tuca ESeateSa flpyimanapiir ca dia ESE a caSait ui 15 

Apyimauapilcra Alirpa, sui ca Aba aa uSaira Alanacrripe. III nod 

usi ne ăaui Spatarspi crdwuSaSi uscrpă npevvcâținurinui Apyiepei, RA dutcr 

ETIPEpEC; AIMEZEMĂUT CAA AAC, CIIpE caăta ASI 4, MHEBA5, MENTpS ul 

crea âtepii Alanzeripi, ini aawp etnia noatenipe, hi. Hakr : acăe 

Mapr n. “ Vănve Abwrponoarte AMwaadtiri. 

lată acum și actulă de la Episcopulii Bucovinei : 

Ac peace, n cura Alruzeriipe VISrrua, npesSa „Îmainre pat, aulă 

ui ASA ASIA ISSA perSaaatturr a RanpocSasi HSnenrrtii PANĂ ME AA 

mira Ș paurSA CAS, aperi, ta Alznacriipea stă Îi averii Iapi, uni 

dia na wrirepiciSa amezemănr i nporia GI, ue cu para Mai ese; 

tei înporiita noaentirSaSi perSaaamtur 15 cre „— VlawrpS âuta CA Șra- 

pâe ui Afenpe naprea usacrpa, iri AnpSnia We Ip flpținanaprticia. 

ape ca die uerpS IrSavenii TESmuii AdarA WEAE AGATE NOACĂLE ue cănr 

moatenire aval eSc, Aa uepembninae nicepiutiții ii aarep napaaii ASViwvenictații. 

| “lepuzSui 12 Alapr 1788. 

Accuai Ennen BSroeiniii. 

a 

Despre importanța şi ânteitatea mănăstirei Putna mai cun6s- 

scemiă trei acte inedite:
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1. Miehai Racoviţă în Marte 17 anulă 1723, dă unu urică de 
scutire a unoră posluşnici ai Monăstirei Pula şi constată că acâstă. 
mnoOnăstire, «din pricina acestei biserici (de la Volovcţ) căci ai fostii 
vechie, s'a suită rândulă mănăstirei Putnei de este mai naintea 

altoră mănăstiri şi până astădi». 

2. Din 1736 Mai 14 de la Gregorie Ghica W. Acesta amintesce că 

la monăstirea Putna a strămutată Stefani Vodă biserica de lemuă 

tăculă de Dragoș Vodă la Oloveţi. Iată-lu : 

«la Gregorie Ghica W. ete., facemă scive cu acâstă carte a Dom- 
uiei mele tuturoră cui se cade a sci, pentru o sfintă biserică de 

lemni, ce ai fost făcut-o Dragoş Vodă la Oloveţă și r&posatulii 

Stefani Vodă ati mutat-o la Putna, la care biserică sprijinindu se 

Qcorricr proin Egumenă de Putna și alţi călugăraşi, Domnia meu 

am făculii milă cu acea sfintă biserică şi iam dati doi oment de 

scutâlă, 6meni străini, fără bani în visterie. Şi acei 6meni: să fic în 

pace şi în scutelă de tote birurile, plătindă ei numai câte unu gal- 

benă de omit la vremea haraciului, mai multă nimică altă să nu 

dee nici la uni felu de bir, nici să-i supere nime, pentru ca să 

fie de posluşania călugărașilorii ce von fi petvecători lu acea bi- 

serică. Așijderea și la vremea desetinei iarăși să aibă scutelă 30. 

de stupi; pe acâste bucate nici unii banu desetină să nu de, pen- 

tru ca să fie de lumini și tămâe la: s-ta biserică. Dreptit aecea 

poruncimi tuturoră boiariloră și vouă slujitorilori, carii veţi îmbla 

ori cu ce felu de slujbă a Domniei mele la ţinutulă Sucâvei, vă- 

dendii cartea Domniei mele, toți să vă feriţi de acei 6meni, să le 

dați bună pace și stupii încă să fie scutiţi precum arată mai susi, 

că cine nu se va supune cărţii Domniei mele şi sară ispiti a face 

mai multă supărare, unii ca aceia îi vomiu aduce aice și cu urgie 

se vori pedepsi. Acesta poruncimiă. 

«laşi leat 7944 Marte 14. (1736). 

3. Ală treilea documenti este actul sobornicescă din 7264 (1756) 

Ianuarie 2, prin care, sub blastemii, se opresce subalternizarea când-va
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a rnnăstirei Putna. Acesti actii este forte interesantii pentru isto- 

via acestei gloriose mOnăstiri și deci 6lu dămi integralmeute : 

Line 5 awiaa AS A Saueat5 Apvienienon mii Alurponoair â 'rsara 
iMoagota. 

ÎL uiti ca die rSrSp&p Si ca dac â mii. Ăe phone ae cdiura 
AMaracrupe IlSrua, sipipt pauocărSASii ÎrpS depiunipe Asau Gredau 

Hoeoa, uta Su, AinuenSm câS vineri âca Sati “a Mani rai, Rân .frrpe 

ĂATE ACANIEȚIĂ A nuacriipii AE mpa, ui câ5 ninepuicir A crâpt că, nt 

ÂRANA daTA CSnSuipe, upeSA ui ărirropiii caii î5 âuesăre âdii Î Boa- 

niia că câurSpa cramantirSape “rSrSpsp ASnpSpiaop E, ue bras 

Mers ninanpri. hăpe AAA sinipk ării Alanzeriipii 45 'rpenSr pliate 

AE dn, ti T$r Anuă CAS mate Î pauASiaaa Au ză SAS că, Lili 

îns „eeniua Sea Biaiprh Gui „Panta SCA AE câ unit eSpnâr, Îrâra 

"DS puSpiae, Ar tut Picepina î3 BPANĂE, AMINĂ, ANPOÂNE Bă CA CA pa- 

cunăeiiz, ui US irimia, AE MSerpiir A aa dtăcra MWlamacriipe, B5 epriprl: 

mii âatorâpiea AS A ae urat „faca âne dăue IIS lărrropii, unit 
rare ala Por Ra AE MASA. ap 5 modre dute iti, aa apitutua 

HSĂCTpA, BA Ai Wâpe ape nprietinii nana îns Î Acaw pănaSpii caS nSp- 

măr Stie âcA AĂ ANÂCTA AUAIACTIpE METSY Areponioaieit uâpii, urii 

AăCra ia 4 mpi A pac zipe ui script aauacripeit, HpeSA 

neAem uni me are avanneriipăi ue 3 dcr „Îinârre Aa sie Crăpe î5 teni'r, 

Map ra m eprlsanrl Alwrponoaieit uoâcrpe, npin „Acamâpt Sniepa sit 
y 

âarspa, îm ser i ES faemnduii â wi upitaui Alers Alumrpenoaieii, 

mewrpS tape nâpe nieepnicedan mu doase, ue Toi conorina, âdii Su AStp5 
dSapre ne BSeitie, ui Mai BAprSc He ApEnT: 15 ai HA dat cSdepirr 

it MÂA pina, EpHuASHE AE dul, me ApEn'TĂTE, ME „sa BS BoanniitA 

Aurponsaieii, ASIA Aarepia imzcrepieii noâcrpe, na Su Ilasirspre au Îlna- 

parSpit -aSrpSpiaop picepictaţiii ue CA aaa ÎrpS âtăcra speaker uăps; 

mut 55 nSrep nriropieit noâcrpe, AE upiiate ia LS sue aa apirăe i 

derenbaa iii crpuAduia HSĂCTpA Alt HoniApie ua n'z4 înmă, â noăcrpu 

Ap meu aroniciira Sara îm n5co ad -prohprl dcteapriit cure Avanacripit. 

Am ÂnSuâr consp Ac flpviepăi uni IrSmtn, ai $ nicepiuten cdpar A€ 

Veapie aa se aa Bâne crâpk âutii câure Alznacrăpii, ASia Apenrârl: 

ue câ Haar. Ac pia na ne âuderu cure Alzizeriipe Kritropiti caii
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ei uâti uâS Înină'ro uiBzpii, amet ASe cu die caSboan p boaniuia că 
câurSpa “crananiroape ASpSpiaop ei, âchumene ui IIS “T6Ipiiă Mât Acne 
otpata Eeiropii, 55 nSripl utir “Roaniuia Brivopiei, âm wupir aut a 
ânapâe ânS di Îninăra ninziipă, âuraaina, ca die ver CASOAIA i Cut 
rSpA CPAIMÂNAy NE PAnASĂAA ufncp bânti nirivopii, 5 ape CÂS 14 B1e ILaitA 
în 5, dai mevrpS Ba ca die ânmpâra âudera cd. avaizeriipe, AE âtăcra 
eSnSnepe ud ne Apenrâre, sut asSAt unit epăara prime piirrape, Xo- 
apă 55 duter "Pecramtârr ue 15 corisp picepiuten: Ac Coipie câ dar, 
Ba tii ca uS die Sani â W cSnSue AlirSy ne duăcra cura Ala- 
uaeriipe, iuli aa Alirponeala uiapiii,” uim aa âare ASSpiă erperne, sie sar 
EA "pai tm Ba di cura dauzeriipe, ca die câSnoA4 A oaniuia că cu 
SpA c crairaurSape AStpSpiaep îi, au desSavarSape Ac AMlirponoaia uâpiii, 
ASnE ES 5 docr Ainuenyr, ne durasăpt Reriropiaop. Lapra “time cap fic- 
mirii au cap Eoanicui ati dpăue ne Apenrâre na ca 4 CrpaMSre Aa cSnSiiepe 
ca w dânsa Alirsy, wphi Alirpeneariuiti «e top dir ASA piată Ac d op 
noii Baco rpâna ca tă Alurây, wpii damă crzziurrSpii Ae top Adw 
Mi 9 kop „ind wwpit aa ue aci, dbatimutA, ânrk ueapenrăre necre P'AnAS- 
aa Eriropiaop ei, topi Ainrpăare tepăze, Hapiii ep ii „Pata rSpii 
uit charSirâpii cupe crpraSTâpe steag cure ALzuneripiă, MaRap Wpii 
cuie âp di, amar Ain ndprib nicepiurl;cri EAT 000 NOAiTiuĂCIiA, npe Sai na 
dia 5 "rul ÎnpeSra Ba Airpo rSpa Pit acrâat uit BAZErAAWâA, Mă 
-Îrpantera sin itm 2 CA die naceremânii Ac: A aiSA A AeaiS rs uS- 
mepuiSa mi Ac a că IphiSpâra Alăta un nSpSprl; deusapu Mapia, 
A€ cazniuii 12 fInoeroaii, um AE dutat âvodra ASavh căirre imânre co- 
sSapa, ui Ac "Suit câinii: diepSa, niărpiae, a'baiae, tsi rod pupi: 
HE nSrpeairedpe, ca uSrpesăciia au c4 cA preznăc, îap '"rpSuSpiae âut- 
apa ex crt frpeuii, ca din napre 5 ISAa ALA PSPIOA AE Xe: urii 
55 mponazrSA Alpia ui 15 danii eperiuuii, caii [rima mamătrrSa Ac i a 
npe abân uni lpipsu : cit aonăcria riSrptaSpSa "AS Bdin, uni uSBiAe 
ASI Titi : Roniiit Asp c4 paavhe capătă, unit daaliae Ap ASR, uri 
Todea ântph aop cu die „urrpS :sedSipe, uri năczae aop ÎrpS pe AIuitpe : 

Îroara niâua. ASP Nponenicedau ca 5 âinA urii Eprâpe ca 5 âbae. ui: 
. AEprh unii AE caepeninae Tlodcrpe, apiii mart sk6e curea fcrinanuii, RS 

v nSrEp se ânzta Ada Acaa „Vasa A AtnetS pe Si na ui. pri ue
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WBpâa âp Și, Și abopuetim ui BAECTAAMAM, usii AEPAAM ese "r&r BĂECTE- 

MSA ue cipie Atati eSc: Ha npe Hire crpamSrATSpii AE aSrpSpii câiure, ur 

CTpiHATOpĂ AE TORA ae ur amwpbpii «43 bar Pepuuiniii nriropi, tapiti 

KS MSATA KEATS AAA ut terei az âş Blair ANECT cur ARĂ. lapa 

năpili âp Spmă Auzzăpk ui WpranASâaa âuăcra, CPA, Împorita uEASp 

Înporhgiuuă, ca die eprâuii ui GAArocAORĂUAĂ ii anată uit fel, «tă ne cbap- 

uiti Atu. 
  Art 34 auSapie 2. | 

(A. Ul.) Laos AMurponcatr Moaadrieii. 

(A. IL.) Iunie Gnucnwn Pwaâncă. 
(A. II.) Ascuatii Gmicnon. Pâgonenii. 

(A. 1.) Inontnrie Gnicion XS udasă, 

(A. II.) Husonop Ersmen PiamuSasii. 
(A. 11.) Iapotnie Grsmeni GinSaSă. 

(A. Il.) Aurie Gr3aena Arâniet. 
(A. 11.) Ha Spyimanape îi Gr5an icepirână. 

(A. IL.) Căâzga Grsmen W Iaurpauii. — Nepoaenay Ivan ÎpoerSaten 

tb Aloaaceuua. 

(A. Ul.) Bunpidu Ersmen XomSpSaSii. 

(A. 1.) Leaesuu Ersaen Boponeu. — Gpatenat “Apanăcie Grapen, 

Gadruit. E 

(A. IL.) GOpter Ir3aen AE Eerpi A. 

(A. 1I.). Mlicana Erei Biizanriei. Tepomonây Gianterp5. 

% 

Misiunea sa politică, Măzăreanulă o îndeplinesce cu suecesii 

și-i dă ocasiune să povestâscă apoi însuși călătoria lui la Petersburg. 

Plecatii din m6năstirea Solca la 26 Noembre anulu 1769, Măzărea- 

nulă ajunse la Petersburg numai la Martie 9, 1770, adecă după o 

călătorie de două luni. Paladi muri pe drumă, la Nijna. Tocmai 

după 19 ile de așteptare Măzăreanulii și colegii sei fură primiți 

de împărătâsa. Colegul său Venedietă spune, că «în Duminica Flo-
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riilori am fostii duși la audienţie la împărăție cu ţeremonie și cu 

carete împărătescă» (1). 

In lunea Pașcelori Măzăreanuli și Venedictă sunt din nou admiși 

în audienţă de Impărătesa. Egumenulă de Solca, Măzăreanuli, pro- 
fită de presinţa sa la Curtea Rusescă, ca să dobândâseă de la Impă- 

rătesa preţiose odăjdii pentru mânăstirea sa. Elă descrie aceste 

odăjdii și modulii cum le-a dobândită în ună felii de prefaţă ce 

pune în fruntea codicei de documinte a mânăstirei Solca, scrisă 

de elă. | 
Măzăreanulu plecă din Petersburg la Iulie 27 anulă 1770, despăr- 

țindu-se cu lacrimi de amiculă său părintele loan Tatiștiev ântâiulă 

preotă alu Impărătesei. «Și fiindă, — dice însuși Măzăreanuli — că 

P. Sa K»p Inokentie Episcopului de Huși purcesese mai dinainte şi 

puţină cheltuială ne lăsasă, cu mare cheltuială și cu mare frică de 

6meni rei și ciumă am călătorită; căci că pentru păcatele nostre se 

înmulţisă ciuma şi tocmai din târgulii Pavlovici ce este în ţera 

Leș6scă şi până aprope de mănăstirea Solca, mai multă prin ciumași 

decât prin 6imeni sănătoși am trecuti». (Arh. Român. T. 1, p. 266). 

(1) E probabilă că Măzăreanu a scrisă cuvîntulă ce Delegaţiunea a rostitii către Impă- 
rătâsă şi care este analisată astfel de Becatini in «Storia vagionata dei Turchi». Venezia 

Tom. 6. pag. 97: 
<Aveano questi di giă inviata în Pietroburgo una Diputazione separata. composta di Ves- 

covi, e dei primarj Gentiluomini delle due provincie, chiamati Bojari, per inchinarsi davanti 

il. Prono di quel! augusta Sovrana; e in tale oceasione nella pubblica udienza, che fu loro 

accordata, questi si espressero in una maniera, che merita di aver luogo in questa nostra 

storia, essendocchă vi si travede qual contentezza provavano quei popoli, nel restar solto- 

posti ad una Principessa che professava la stessa loro Religione. | Moldavi cosi parlarono: 

«L Altissimo si € degnato finalmente di rivolgere gli occhj suoi benigni alla nostra salveaza, e 

dinsegnar la vevită alle nazioni. La Prorvidenza Divina î appunto quella, che colle armi în- 

cincibili della M. V. ha fatti în pezzi gli archi del comune nemico, ed ha liberati noi, che siamo 

i ceri credenti del Gregge di Gesă Cristo, dal ciudelissimo giogo digi Infedeli. 1 nostri cuori 

eaultano în Dio, e tutti noi lo preyhiamo a roler perfettamente stutilire la felicită di V, M. Dup. 

ed a dar forza con segnalate nuore vittorie alie vostre coraggiose truppe, che combultono sotto 

gli stendardi della lede. Ir Altissimo si € servito del potente braccio di V. M. per toglierci al 

uppressione dei Musulmani, Perlanto Noi scongiuriamo Pownipotente Iddio, che tiene il destino 

regii esevciti nelle sue mani, che si degni di secondare la sua infinita bontă, di conservare per 

lungo tempo V. M. în pesfelta salute, di benedive le.vostre imprese a di farti trionfare dei ro- 

atri nemici, con preserrure etevnamente sotto le ali della sua onnipotenza tutti coloro, che pro- 

fessano con noi una stessa religione, e sano i sudditi piă sommessi e fedeli di F. M »
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Archimandeitulă Măzăreanuli reintorsă în patrie se ocupă, cum 

făcuse deja la mai multe mânăstiri, în 1771 și 1772, cu invento- 

riarea în o condică, tuturoră documinteloriă și odăjdiiloră m6nă- 

stivei sale. Forte preciosă e lucrarea acâsta de care mai ântâi a 

vorbită d-lui M. Kogălniceanu în Arh. Românescă T. |, p. 269. 

Condica acesta nu coprinde numai o listă seacă de documinte 

ce și unele notițe istorice. Așia este biografia titorelui monăstirei 

Solcai, Stefan Tomşa Vodă, sub titlu: <Arătare pentru Stefan Tomșa 

Voevoda Domnuli ţărei Moldovei Ctitoruli sfintei mănăstiri Solcăi, 

din ce părinți este, și cum ati începutii a Domni și au domnit şi în 

câte xânduri aă' fosti domni și cum aă făcută sf. mănăstire Solca 

întru a sa vecinică pomenire». 
Tote aceste le scote Măzăreanuli, cum însuși mărturisesce, «din 

Letopisețulăi, țăred». 
Proprie a lui este o cuvintare cu care încheie condica, în care 

se adresăză către călugării m6năstirei şi-i îndemnă să înalțe la certi 

rugă pentru titoră. Acâstă bucată este de natură a arăta alese ca- 

lităţi stilistice ale lui Măzăreanuli, și de aceea o aducemii întregă. 

lat-o: 

«Aţi audit, o prea iubiţilor frați, pentru fericitul Ctitor a sfin- 

tei mănăstiri Solcăi, Stefan 'Tomşe Voevoda. Domnul Moldovii; ați 

audit din ce părinți este, și cum ai încăput Domn, şi cum ai Dom- 

nit, și în câte rânduri au fost Domn, și cum "și ai sfârșit vieaţa ; 

ați audit şi aţi cunoscut că totă vieţa nostră o petrecem în turbu- 

vări, în griji, în scărbe, şi în nevoi, și vieța nâstră altă nu este 

fără decât umbră şi vis, dupa cum dice Sf. Prooroc și Impărat Da- 

vid că : o mie de ani inaintea ochilor tăi Dâmne, ca dioa de ieri 

care au trecut ş. ec. După cum dice şi Proorocul Solomon că : «Tote 

sunt deşertăciuni deșertărilor, şi numai un lucru este de folos»; 

adecă : Faptele cele bune care sunt spre miîntuirea sufletului. Păr- 

iași faptelor celor bune este și acest fericit Ctitor Stefan Tomşe. 

Voevoda, de vreme că ai cunoscut că tote sunt în lumea acesta
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deșărtăciuni deșărtărilor, și pentru aceea spre pomenirea lui cea 
vecinică, spre mântuirea sufletului seă, și a tot nâmului seii, nu'şi 
ai cruțat cheltuiala, ce macar că au fost supt stăpănirea cea cum- 
plită a. Turcilor, și macar că s'au aflat în mari tulburări, și macar 
că aă vărsat atâta sânge, însă lucru încredințat este că şiaii adus 
aminte de vecinicile munci, şi de desfătarea cea plină de bucurie 
a Împărăției ceriului; şi pentru unele ca aceste nu'şi aă cruțat bo- 
găţia sa cea vremelnică, ce cu mulţi bani şi cu multa ostenelă ai 
făcut acestă sfântă mănăstire Solca, cumpărând robi țigană şi moșii 
cu care au înzestrat numita mănăstire. 

«Să socotim fraţilor şi acâsta : re unde sunt acum Domnele Şi 
fetele lui, şi totă familia cea înaltă a lui? Unde este cea-l-altă ho- 
găție a lui? Unde este cinstea şi t6tă slava lui? Dâmnele şi fetele 

„și tote rudeniile lui au murit. Bogăția lui cea multă aă luat-o Tur- 

cil. Cinstea și slava lui cea lumâscă, ca și a altor Domni, Imp&- 

rați şi bogaţi, tote s'au trecut și ca când nici ar fi fost. Şi iată 

că s'au împlinit cuvântul Proorocului Solomon că: tâte sunt de- 

şertăciuni deșărtărilor, tote sunt trecâtâre, tâte sunt umbră și vis, 

și numai faptele cele bune a le sufletului petrec în vâc. 

«Ticăloșii de noi, cum de ne amăgim, cum de ne tulburăm cu 

lucrurile lumii acestie, şi nu încetăm-a mânia pre Dumnedei zidi- 

toriul nostru cu păcatele n6stre! Cum de nu ne aducem aminte 

de muncele iadului cele cumplite și vecinice! Căţi părinți, maici, 

fraţi, surori, rudenii şi cunoscuţi ai noștri ai murit.înaintea ochi- 

lor noştri, şi într'alte locuri, și când îi vedem morţi, sâă că'i au- 

dim că ai murit, plângem puţin; după aceea îndată uităm, îndată 

iarăşi ne apucăm de tulburările lumii acestie, îndată iarăşi măniem 
pre. ziditoriul nostru . Dumnedei cu păcatele n6stre cele urite şi 
spurcate. Dumnedei, ca un milostiv ce este, ne trage să facem fapte 

bune, și să mergem întru Împărăţia sa cea cerâscă; iară diavolul 

ne trage spre păcate, să mergem în muncile cele cumplite; noi 
ascultăm pre diavolul, şi facem faptele lui ; iară poruncile lui Dum- 
negea le călcăm. Vai de noi! Amar şi cumplit nouă! Ce, o prea 

2 

       patu aveul 
Ş,_ d
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milostive Dâmne, nu te îndura, ce cruță zidirea ta; trimete radile 

prea Sfântului tău duh întru inimile nâstre, ca să ardă tâte păca-: 

tele nostre, şi să îndrepteze vieța nostră cea ticălosă spre calea 

pocăinţii. Rugândute, prea milostive Domne, din i6tă osărdia nostră, 

ca după mila ta cea negrăită, să ierți păcatele robului tăi, ctito- 

ului acestii sfinte. mănăstiri, Stefan 'Tomşe Voevoda, a Domnelor, 

a fiilor, şi a totă rudenia lor. Aș6dă sufletele lor, și a nostre, ŞI. 

a tuturor pravoslavnicilor creştini în sinurile lui Avraam, Isaac şi 

lui Iacov, ca toţi aice și acolo să proslăvim prea lăudat numele tei, 

a 'Tatălui, și a Fiului, şi a prea Sfântului tăi Duh, acum şi pu- 

rurea și în vecii vecilor. Amin. 

«Smeritul şi mult p&cătosul Vartolomei, Arhimanârit. 1772. Sep- 

temvrie 2.» 

De abea a terminati, în Septembre 2 în anulii 17792, scrierea con- 

dicei de documinte și iată, că în lanuare 1773, harniculi Archiman- 

drită scriitoră s'apucă să scrie 0 mare condică eoprindândi leto-. 

pisețele lui Urechiă, ale Costiniloră și alu lui Neculcea. 

Ei vam aflati, până astă-di însuși codicele originali scris de 

mâna lui Măzăreanulu, dar Pam găsit menţionată în codicele de 

letopiseţe alti lui Stefan Ţăcău, serisă la 1785 lanuariii. Acesta 

pune pe prima pagină, ca titlu lucrărei sale, cele următore 

AkronnetnSan măpzii Moaadaii Rapiiae «pân a5 d6cr$ ckpiică mana Aa 

Su AdkS Ac Wecrop Spene PibpuuSa. lapn Ac Aa SH A9k5 Ac Mupwu Awro- 

ârSa. tapa Ac akoae At Hwân NesSaue. iapa npicre rOT8 At Hwân hanra- 

KSSHHU REA CHATĂPIO. t4p aa MiHUMAEA păNA, tapzui piere "TOT caS ckpHe -Î 

căra avanseriipe GOaka. ÎȘINA AT penoartr Aleaasenii Ipewednnuţze ca 

iiipnS ip Tagpuria Alurponoatir. ASnz "rpsns dpăre Aapin cane Iwân Omw- 

Ap ROEROA, LH EltcKonI PzaaSusasu Ilpewezuinie ca nilp Aocoatii Xepicka, 

pun We eta mn ocâpane a aSit Bapgoaoateii AlzanpânSa apănatanapiir 

căiin'reit manzeriipii Coat. a cazat die MENTpS AMea PpesSIIMIţZ un d 

utaep ui giwp up ca unrrlickz. tap ASIra a ati mcâpTre ca dica cdiimreli ava- 

uzc'riipii Goarzi. Iu AA CRpIIcS A Ann At aa Xpuerâe MBUTBHTOpIOA 

„ab or nienanASA Î ASna a$ tanSăpii, tapă aa uvâczae pÂNA, ca$ ckpite | 'Tâp- 

,
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rSa Lâună aa nuenSrSa Acaniu Mapiin cane AaekcânapS Lwân A aupokogp- 
AdTS BRBWAA. AE ASAwHaaSH Heron an VpedânSA BHR REA CHATABI, 1igHu 
ckpuiecâpe uni terenkaa d mi a ASH INian Ila45, aa aer „A ne lenSapiu 
În A BHa€, CAS „ten r KS agioropioa ASn ASanezâS>. 

Aşa dar Ţicăi ne dă o copie după lucrarea lui Măzăreanuli. 
Copia lui Țicăit coprinde la finea. leatopiseţului lui Neculce, o 

serie de lucrări cari sunt proprii a ni documenta nu numai ac- 
tivitatea Archimandritului Măzăranulă, dar şi priceperea lui de căr- 
turariă. 

Iată aceste lucrări 

1) Un cândez rerum», întitulată «Extractă Și seara acestei cărți 
adecă a letopiseţului Moldovei». Acesti indice coprinde ru mai pu- 
țin de 125 pagine în folio. 

9. Altă lucrare este unii tabelă împărţită în 4 rubrică şi anume : 
a) Numărulă curentă. 3) Câţi Domni aă fostă în Moldova? c) Ce 
felii de dăjdii ai luati din jâră? şi d) Leatulă. 

Tabeluli este necomplectă la unele rubrici. Se vede că Măză- 
reanulii av6 de gându să'lă completeze în viitoră. Ilă dămă la vale 
în totă coprinderea lui, de la Dragoşi Vodă până la Constantin 
Mavrocordat, adecă până în dilele autorelui. 

3. A treia lucrare proprie a lui Măzăreanul este iarăși cu 4 ru- 
brice : 4) Numărulă curentă ; 1) Mitropoliile și episcopiile în Mol- 
dova. c) Care titorii le-ai făcută și 4) Anii. Tabelul avea să fie 
completati cu «Toate Mănăstirile» cu «numele și hramului» fie-căreia, 
Și acesta lucrare este numai schițată. O dămiă la vale întregă, adăo- 
gendă că se vede, că autorulă ave de gândi să completeze lista 
monăstiriloră, de ore-ce a lăsati locii albi și a însemnată cu nu- 
mârulii curenti, peste cele 12 mânăstiri înregistrate, încă altele de 
înregistratu până la No. 49. 

4. Uni curiosi tabelii a projectatii Măzăreanulii şi în parte Pa 
și realizati. Acestă tabeli ave trei rubrici : 4). No. curenti, 3). Nu- 
mele Domnitorului și €). In ce chipă a fosti mârtea Domnitorului 
şi unde? Lucrarea portă titlulă : « Mortea Domnilori din Moldova».
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5. Altă Imcrare rezumătâre cetiriloru lui în letopiseţe, ne dă Ar- 

chimandritult Măzăreanuli cu titlul: 

«De căte oră aă prădată ţara Moldovei 'Tatariăă și aă vobit-o ? Și de 

câte ori aă prădată și ai vobit-o Turcă, Leșii și alte nemuri. Ince- 

pândă de la Dragoșii Voevoda întâiulă, Domni până la mârtea lui Con- 

stantini Mavrocordată în Iași, adecă până ai luată Muscalii Moldova 

de subt stăpânirea Turcului în anit, 1769 Septembrie în 7 dle.» 

se 

La atâta nu s'a mărginitu activitatea istorică și literară a Arhi- 

mandritului Măzăreanulă. Eli însuși ne aretă câte cărți au tălmă- 

cită și au serisi, numai de la întorcerea lui din Rusia și până la 

data când a scrisă codicele letopiseţelorii țărei, celă urmată apoi de 

Țicăii, adecă până la Ianuarie 1773. 

Nu mai puţini de 37 de opere sunt produsul activităței acestuia 

până la 1773; dar noi cunoscemii lucrări ale lui şi de la 1773 în- 

coce, până astă-di nesciute de seriitorii români. De cele scrise până 

la 1773 ni că elă însuşi titlurile lor, în tabelulă ce pune la finea co- 

dicelui sei de letopiseţii și pe care "li reproducemi la vale. Din acesta 

se vede, că nu numai cu literatura bisericâscă şi istorică s'a ocupati 

Măzareanu, ci şi cu alte genuri de scrieri. Aşia eli ne-a datii pe 

Românesce pre Lsop, Apothegmata, loană Scăriaşulii, Dorothi, Cu- 

vântulă lui Ipolită, în dou& ediţiuni, Scorpia, Dulee invăţături, Ca- 

Jendarulii mare pe 112 ani în trei edițiuni.— Măzăreanu a scrisu, în 

două rînduri, și Letopisețulă de la zidirea lumii, despre care vomi 

ave a ne ocupă altă-dată. 

Ar fi o bună lucrare aceea ce ş'ar propune să adune tote ma- 

uuserisele Arhimandritului Vantolomei și să se publice ca opere 

complete ale lui. 

E 

Biblioteca n6stră posede deja câte-va din aceste și anume : 

|. Codex No. 297. 40, 71 file. Serisere frumosă de mâna lui 

Măzăreanulă.
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Coprinde : 

4). Viaţa marelui mucenici Gheorghe, pag. 1—21. | 
0). Minunile sf. și marelui mucenici Gheorghe pag. 22-—39 și verso. 
c). Apoi urmeză o filă cu titlu riglatii : scara cărței acestia. Acest 

tabelu nu a apucată ali face Măzăreanulu. 

d). Acesta, la fila următore 41, numerotată deeli 86, (căci elu 
a numerotati ambele pagine și ce nu se ajunge de la 41 la 43, 
sunt două file ce lipsesci de la începutulu codicelui) a scrisă aceste 
cuvinte : 

«Leare aufere ue câ CRpPHCR IAA Atu, CAS "TAAAVAUI TE ASIIE CACKE- 

ui, imn câ ui cipiica npe amina nSacrpa Pompieri, pitt cuaritiua. 

Weapaia, un HeArSĂAa, ă cbunuiii câae tip Qeoaopr nporonSna A£ aa 

EIMICKONIA PanaSuSaSt, aut mpi  Serenâaa MAT MAIATPOCSASI It E 

EpEAnuSAS pvimanapiire heproaomiii AlazepânSan Ac aa cdura avzta- 

erzipe (3ic) nSrua, npe ndpe 5 amiereproat npe cdi'rrSASii A aer, AS ui 

CAkApiuiiT „| anSAn â 00, noiepiii ni arac.» 

Urmeză apoi o filă albă. 

e). Se vede că lucrarea ce urmeză era separată de cele din urmă 

şi din faptulii că scriitorulă dă o numerotare nouă paginelorii și 

din aceea, că din titlu resultă, că lucrarea acesta era făcută în anul 

din urmă 1778. Legătoruli codicelui nu a sciuti să le pună în 

ordinea cronologică. 

Lucrarea, întinsă de la 1—33 pagine (şi cu numevotarea Acade- 

miei de la fila 42—59) are titlulă următori 

“Îrps cadea c$uren 

cerbi Ac pia, um A BiÂUA 

asavSapeii, ua nNEAEcrIApuTeii 

Tpsuuai, drâraaSĂ unui 4 ABitoaASĂ, unu 

ă cura AV, datini. 

[HS caarecaontitie npeocă; nurrSaSit | Gran uSaSii IlserpS nrpiS nrp Ao- 
cugtii | îmina PzaaSuSaSu | npriun o cEpAia uni HEATSAAA Ă pe snticrit- 

mSaSu Hipn Oesaopn nporoiepiSan | Paz uSASii | câs epic ăvhera na- 

uavianuni, câS$ caSăga | u€ mâpe a napacrâcSASn | cdpirna avmuacerzipe
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[Sua | ae Aa WAATSCSAA ApvumanapiirSa | Bapaoaoaeii Alasepă- 

USA | duSas „avon. rai. 

La pagina 96 se termină acesti panaliduică, minunati scrisii de 

Măzăreanulii, cu vorbele următore : 

«fludcra pruaSăau ă nauagiacii, merpS momen MSpunaoph Anii : 

overânSan «lat mocnutcti, | RĂpEAE ACT "TAAAANIITE AMI “bah | rpe- 

cect | 45 TAAAMZITO PE poAAnIA Uli AS epice. | aan mararScSab 

ApyimanaptirSan Bappoaomtă ÎMazep ânSan. 

[ dnSan ao. 

LauSăpie. 

Lucrarea continuă în codice, cu numerotarea de la 27-33, cu titlu: 

ESearr netvepS ASAprE. 

La pagina 33, seriitorulii (ice : 

A5 cepe purrpăare cbure enpuurSpii, cnpe doaseSan Ac Snupit, -Î- 

râtă | MenâgSan unea Fpureponiuii camtiirSa AdchaAh Ai Măpă 

meci | mac, tip AITpS âvka, ui ut Amrrpăark crpunrSpiă, a5 Taa- 

m | care um 43 WI CEpiic AMSATE marâeSan AlpynaanaprrSa bap- 

goao | mei AlăzepanSan = anSan as aSna Sail. 

Mai urmeză în Codice o lucrare cu titlul: MârrpS norzitnuna ASI 

ăpănte ui a iSacrpz a TSr5pop. 

De siguri, la finitulă și acestei scrieri, Măzăreanulii a bebuiti să 

fie pusi o notiţă relalivă la elii şi la timpulii când a serisii, dar 

fila cu acea notiţă a dispărută, s'a. perduti. 

Codicele No. 155. (Academie), în 40. Îi lipsesce titlul şi 2 pagine la 

începutii. Scrisore frumâsă. La pagina 130 aflămiă titlul opului în 

nota acesta : | 

Aerbeva edu Manăpin GrumrânSas, 45 cupiien o ap [ir ue ca 

Râma poe ASVorimrutațin sEeAopa “IE EOp up | câ ca emacâcha, sapt 

Ape boasen, năpk nâprk dpl | Îrpe curb, sMH3Ul A BSprt. 

174 rop5 4 Asa AS ORPSMEpIN, A ZAMBIE UI AM CHpHic | 

Apyumana pir Bapoovacateii.
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"Urmeză în acestii codice : | 

Nanu AE Nopti. 

Acestă lucrare face ună corpi cu cea anterioră, căci continuă nu- 

_ merotarea, de la 131 la 152. 

„La pagina 151 Vartolomei face uni tabelă cu rubrice pentru 

scara cărței. Acâstă scară pote să ne arete ce lipsesce din codicele 

întregi. 

Pe verso scărei cetimii : 

«Toate aceste ce s'ai scris mai susă s'a tălmăciti de pe slo-. 

venie pe limba Moldovenâscă, prin osărdia leromonahului Macarie 

Putneanulă frate după trupă ali sfinţiei sale Rup AMleaoaie iarăși 

Putmeanu, igumenulu sfintei mănăstiri Solcăi. 

Au tălmăcită și aă şi scrisii multă păcătosulă şi nevredniculti 

Archimandritulă Vartolomeiii Măzăreanul (AlazepranSas) ce ai fostă 

igumenii la s-tele mănăstiri Putna și Solca, iarăşi Putueană. lusă 

cu cheltuiala mai susă numitului leromonah. Anulă 1774 Noem- 

vrie în 10 dile. 

Urmeză uni psalmi miei, cu litere de pară : : «Domne greşi 

tamă înaintea ta.» ” 

Intre lucrările de mai susi vori primi loci, de siguri, și nume- 

rose codice de documente făcute de elă, înainte de anii 1770 şi 

de care nici se amintesce în tabelulă scrierilor lui” de după întor- 
cerea lui din misisiunea în Rusia. Asemenea codici, astă-qi de 

celă mai mare preţu pentru istoria patriei, a scrisă eli mai pe la 

tâte bisericile şi monăstirile pe unde a petrecută. In preţiosa a-. 

hivă a Sântului Spiridon din lași sunt câte-va codice de aceste 

scrise de Vartolomei Măzăreanulu. La Episcopia de Roman se află 

egalmente codici de acestă natură, de acestaşi, neobositii scriitori 

românii. 

Academia are codica de documente a mănăstirel Homorului 

(Academiă, No. 111). 

La fila 108 verso are o notă: =
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«Acestă privileghie este scrisă în condica Sfântei ' mănăstire 

Homorului la fila 219, şi dintru aceeaşi condică sai scrisă şi aice, 

prin silința cuvioşiei sale rup Anei igumenuli Sf. mănăstirii Homo- 

rului și prin osteneala Arhimandritului - Vartolomei MasepânSaz 4 

anii 1779: Augusti 13 dile. 

In numele <.Arhimandrită» pune pe g (d) rusescii. Este deja sub 

influinţa limbei vusesci, în urma călătorieloră lui la Kiev şi Petersburg. 

Notiţa de susi e repeţită la fila 110 verso. 

Numai data e ceva schiinbată : 1779 Augusti 14. 

%* 

Măzăreanulă însuşi spune că a serisii : condica de documente a 

mănăstirei Bisericaniloră şi acea a: mănăstirei Solca, (Vedi lista căr- 

țiloră ce gice că a scrisă, în tabelul de mai la vale). 

* 

Ne rămâne a arsta, că Arhimandritulă Măzăreanulu a fosti şi 

unul din apostolii învățământului între Români. 

La 1749 Iulie 6 Mitropolitulă Nechiforii dispune ca să fie scoli 

publice la Sf. Neculae, Sf. Vinere și Sf. Sava. Ba chiar iustitue uni 

felii de învăţătură obligătorie, seriindii preoțilori, să facă izvodu de toţi 

copiii de la 3 ani în susă și acestia «să mergă să învețe carte». Este 

ciudată clasificarea ce Mitropolitulii ordonă a se face între copii. 

« Copiii prostimei de trei ană în susă, Însă care nu va fi de hrană, să 

mergă să învețe carte, adecă învățături creștinesci. Cari ar fi de mazil, 

de neguţitoră și de alte bresle de cinste, să mergă să învețe, însă de 

vârsta de la 3 ană în susă până la 12 amă şi mai susă. Iară cui ar 

fi fecioră de preoți să învețe pînă la 20 de ană și mai susă>. 

La 1766, secolele esistente în Moldova dobândescă o nouă or- 

ganizaţiune prin uni minunati hrisovii ce dămi în anexă, în 

i6tă coprinderea lui. Acestă hrisovii corespunde la identice acte 

relative la scoli, ale Domnilorii Munteni, Constantini Mihai Raco- 

viță şi Ştefanii Mihai Racoviţă, de la 1763—1765 şi probeză o a- 

devărată emulaţiune între domnii ambeloriă țări întru aventarea ace- 

stora pe căile culturei, |
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Hrisovul din 1766 arâtă lămurită, că nu numai limbele slavonă 

și grecă se învăţaii în așa disa Academie reorganizată la ac6 dată. Este 

adevărată, că de la 1750 istoricului constată o adevărată și bine 

accentuată, mișcare culturală în -sensă romănescă în Principate. In 

Moldova aflămă în fruntea unei asemene direcţiuni culturale, nu 

numai pre vestitulu mitropolită lacob Putneanuli (celă care la 1752 

adună Sinod și hotărâsce, sub blăstemi, să nu mai se urce pe sca- 

-unulă pastorală ali țărei prelati străinii), ci până şi pre unt grecii 

chiar de origine, pre Iordache Cantacuzino. Acesta pune, cu plată 

de la el, pe tipografuli Duca Sotiriovici, să traducă cărţi de isto- 

vie şi de învăţătură în românesce din limba grecă. Iordache Can- 

tacuzino cunună pe Sotiriovici, îi dă daruri unui numără de ţigani 

(lunie 16, 7263.—1755), ba chiar stărue la Domnitori să confirme 

lui Sotiriovici hrisovulă de mari înlesniri și scutiri în favârea tipo- 

grafiei ce acelă ave în ţeră, hrisovii de la «prea iubitii fratele nostru 

Domnia sa Constantiniu V.V.». In acestui hrisovii se dice, că Soti- 

riovici era <împodobitii cu învăţătura elinească și latinească și de 

alte sciinţe bine şi limba Moldovenescă întru care pâte să tălmăcescă 

„ovă-ce carte». Vodă chiar îlu «ispitesce» însărcinându-lă cu tălmăci- 
rea «octoiculuă celui mare și cu altele» -şi-lă află vrednici de ajuto- 

rare, mai alest că are tipografie făcută cu propria sa cheltuială, 

«ca să se îndestuleze ţera, de cărți lipsită fiind». Vedă-se în anexă 

întregulă hrisovii cu scutirile şi ajutorurile bănesci ce Domnia acorda. 

acestui tipografi şi traducători români. 

Stăruescă a aminti tote aceste cu scopii de a vedea cetitoruli 

mei, ântâii, câtă dreptate amă avuti susţinândii, eă mai ântâiu, 

teza, că până şi sub greci limba românsâscă n'a fostă atâtii de ur- 

gisită cât se spune de unii, și ali douilea, că ajunsi la vârsta băr- 

băţiei, în mijloculă curentului culturală din primii ani ai secundei 

jumătăţi a secolului alu XVIII-lea, Vartolomei Măzăreanuli este şi 

eli ună bună pioni ali mișcărgi date, între anii 1770 şi 1780(1). 

(1) Sub ocupaţiunea rusâscă, de la 1769, scâla n'a fostii neglijată, atâtă cât sară crede. In 

Aprile 1771 Feldmareşalulă Romanţov provâcă pe Mitropolitulă Moldovel, să se ocupe de, 

scoli. Mitropolitulă respunde (Arh. Rom. T. 1 p. 231) că <acum fiind-că din nemărginită milă
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Ast-felă, pe la 1778 Măzăranu portă titlulu de <îudreptători 

ală scălelorii domnesc, episcopesci şi mănăstiresci a Moldovei. » 

Titulatura acesta a inspectorelui supremii alii scâleloră, este o în- 

tregă  revelaţiune pentru istoria scâlelori române și clasificațiunea 

lori. De acestă cestiune însă aiurea me voii ocupă. Aci voii să 

argtă, că Măzăreanu era nu numai cîndreptătoră» seă inspectori 

sedleloră, dar că, pe la 1778, ţinea — şi încă de mai mulți ani — 

seclă în mânăstirea Putna, împreună cu Ieromonahul Ilarion, mă- 

dulară a filosofilor Patmosului şi învățători psaltichiei, în scdlele 

Moldovei. 

Resultă acesta din o diplomă ce ambii daii scolarului lor <tine- 

relului Ion, fiulă preotului Gheorghe Vasilievici Bălășesculii», de 

absolvire a scolei. Anecsezii acestă diplomă, ce am dobânditii 

- dintre actele mânăstirei Putna, în Bucovina, la 1886, — în totă 

întinderea ei. Ea pare să fie scrisă întregă de către învățatulă <în- 

dreptătovă» ală sedleloră, care o și semneză (2). 

“a lui :Dumnedeii şi din ostenelile Măriel tale, întru bună norocire a prea puternicei şi a prea 

_milostivei Dâmnei-Nâstre Împărătesei, ati mal contenită neodihnurile şi nenorocirile, şi nol 

cu t6lă rîvna şi osîrdia voimu ca iarăși să se pue scâlele la cea mat bună cale pe dreptate». 

” Mitropolitul arstă greutatea ce este de a se aduna darea scoliloră de la preoţi. cari sunt 

în mizerie şi propune, să se mai scaqă lefile dascalilorii greci, să li se plătâscă ca şi celoră 

alalți (Moldoveni), ca să fie bani şi pentru cel-alți şi pentru chivernisâla ucenicilori săraci 

şi alte cheltueli a scolel, «mai vârtosii ne fiindii acum ucenici strînși ca să învețe la matema. 

zică şi filosofie». 

Dificultatea preoțilorii de a plăti darea pentru scoli, se constată încă pe la 1650, din ur- 

mătorulă documentă ce am aflatii în archivulă Episcopiei Romani. Pachetii No. 49. 

«j& Const. Mich. Cehan Racoviţ, V. V. ete. De vreme ce ne-amii însciințată Domnia mea de 

la rugătorulă nostru sf. sa, kir Ioanikie Episcopulii de Romană, cum că popii domnesci şi 

boiaresci se pună împotrivă şi nu voră să dee banii scâleloră și până întratâta unii din 

boiari s'aii ispitită să bată şi slugile sf. Sale, pentru care dămiă voluicie sf. Sale să apuce 

cu mare tărie pe popii domnesci și boiaresci şi afară din cei ce arii fi avîndă cărțile Dom- 

nici mele de scutâlă, de pre la alți de pe la toți, numai de căt să plin&scă banil scoleloră. 

Intr'altii chipă să nu fie! l6t 7258. Iunie 2, 

Sigil octogon roş. 

(2) lată diploma : 

«Smerituli archimandrită mănăstirei Putnei Vartolomei (Bapgoacattii) Mazeranulă mădulari 

academicestei teologii Chievului şi îndreptătoriii se6leloră domnesti, episeopesci şi mănăsti- 

xesci a Moldaviei, aşisderea eu Ilarion ieromonach, mădular a filosofiloră: Patmosului şi în- 

-vățătorii psaltichiei scoleloră Moldaviei, dămiă adeverinţă în această caste a nostră, cumcă 

ținerelulă loan, fiulă preotului Gheorghi Vasilievici Bălăşescul, de aice, sai ţinută în grija
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Nu puţină interesii, repeti, va ave coprinsulă diplomei pentru 

istoriculă învățămentului în Moldova. Seola ave, aşa dar, pe lânpă 

învățătorii directori, ca Vartolomei şi Ilarion, și «vătaji». Invăţăce- 

lulii a învățată în sedla de la Putna: Ciaslovulă, psaltirea, octoi- 

culii, catechisulă  Moldovenesce și rusesce, alcătuirea scrisorei 

Moldovenesce, psaltichia după melodia grecescă, Gramatica, Geogra- - 

fia cea tălmăcită de Episcopul Amfilohie după Buffier, retorica, 

peatra evangeliei, asupra despărțirei bisericei Răsăritului de a Apu- 

sului, epistolia Avchiepiscopului Eughenie, istoria Bisericei după 

Eusevie și alți istorică, de la începutulii creștinătăței până la sobo- 

rulă din Florenţia și scurtată teologie platonescă. 

nâsiră, de la firea lut cea de 3 până acum la vrâsta lui cea, de 12 ani şi s'a învățată de 

noi şi prin a noștri văiaji a şcolii de aice: ciaslovul, psaltirea, octoihul, catehisul moldove- 
nesce şi rusesce, alcătuirea serisoriloră moldovenesce, psaltichia după meloâia grecească, 

gramatica, geografia, cea tălmăcită de episcopul Amfilochie, după Buffier, retorica, piatra evan- 

geliel asupra despărţire! hisearicii r&săritulul de a apusului, epistolia archiepiscopului Eughe- 

nie, istoria bisericei după Evsevie şi alți istorici, de la începutuli creştinătăţii până la veaculă 

ală IX, şi până la soboruli din Florenţie, şi scurtata teologie platonească, tote bine, unele și 

de rost şi cu înțelegere, şi astădi cu voia tatălui său disă mal susi şi a maicel sale Anastasier 

născută Ghexle şi cu blagoslovenia părinţiloră duhovnici Gherman şi Zenovie, s'aă îmbrăcatiă 

în cinulă monahicescă, şi-i s'a pus numele din cin Isaie, aşia decă şi este eli în vristă mică 
dară în pricepere huni, îlă afiorisimiă no! pentru cinulii ierodiaconiel, ca după acea să fie şi 

alu doilea dascăli în scoala de aice. 

S'aă scrisă în mănăstirea Putna la 1 April 1778. 
L. $. episcopiei de Rădăuţi. Am vEdutii, blagoslovimi şi întărimă : iscălitit Accrrel Gnncken 

PzaaSuSasi. 

(L. S). Soynaanagrr Bapasaoauii Maaegau$, 

ceră tare 

DL. S. Iaaguenn Legsaonat AizaSaapio “a gnaoconaoa Ilarmoctatu.
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Anexa A. 

Lstractii de Domniă la cari Vartolomei Măzăreanulă, însemnă 

ce dăjdiă ai pusi, în tabelulă dărilor. 

Domnulii ali 12-lea. Stefani Vodă feciorulii lui Alexandru Voevoda.—6942, 

Biră : podvodi, desetină, HHOcASX, posadă, lucru la moră 

şi altii lucru domnescă. Aduce vinii domnescii, sare, la 

6ste, de dirvală Omeni, și ilişă. 

» ali t5-lea. Stefană Voevoda. — Ist 6953. Bir, posadă, ilișă, lucra 

la cetăți, străjuri, lucra la mori gospodii, lua la oste. 

desetină, gostină. 

. ală (8-lea Alexandru Voevoda.— 6961 (?) 

Bir, posadă, podvodi, iliș, lucra la mori gospod, la ce- 

tate, mergea la străji. Gostina pe porci. Desetina pe 

stupi. Aducea vină gospod. 

. ali 25-lea. Stefană Voecoda nepotă lui Stefani, Vodă. 

'Fare ati îngreuiatii țara cu dăjdiile. 

. alii Bi-lea. Alexandru Lăpuşneanulă Vocvodii. 

Ati storsii țâra cu dăjdiile. 

: ali 32-lea Despotă voevoda întâiulă greci. 

Mari r&utăţi aii făcutiă în ţeră. 

, ală 33-lea. Stefani Tomși Voevoda tatălii luă Stefani,  Vocvoda 

ce aii făcută Mănăstirea. Solca. 

(NB. Aci nu pune dări. Am adusii acestă nume fiindcă 

şi de aci se constată doi Stefani Tomsia domnind în 

Moldova). 

> ali 42-lea. Zanculă Sasulii Voevoda. Aă luată a decea din loți 

boii. (let 1580). 

> alii 43-lea. Aron Voevoda celă rtă și cumplită. 

Aîi prădatii țâra cu nevoi şi cu dabile. De la fiesce-care 

omii lua câte unii boii. (1591). 

> ali 48-lea. Stefană Tomşi Voevodă fecioră luă Stefanit Tomşi Voocod. 

- Nișulii. 50 aspri. Sulgeria pe vacă, pe oi. Câte unii gal- 

penii de casă. Goștină pe oi, pe mascuri. Deselină pe 

stupi. 1612. 

> alti 49-lea. Dâmna Ivimieă Voevoda şi cu fiulă stă Bogdanii VV. 

Desetina, gostina. 1615. 

> ali 53-lea. Stefani Tomşia V.V. ali doilea rândi. 1623, (?)
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llișulii, 50 aspri, sulgeria pe vacă, pe oi, câte ună gal- 

benii pe casă, gostină pe oi, desetină pe stupi şi pe 

mascuri. 

Domnulii ali 55-lea. Mironii Movilă Barnovschi Voevoda. 

Curtenii numai odată pe ană dai. bir. 

> alii 59-lea. Vasilie Voevoda. 1637. (?) 
Dajdi grele pe ţâră. Biră, iliș, sulgeria, lei, sloți, gostină, 

desetină şi alte angarii. | 

> ali Gi-lea. Vasilie Voivoda ali doilea rândi. 

(Ca la l-a domnie). 
> ali 65-lea. Stefăniţă Voevoda feciorul lui Vasile V.V. 

Ai vruti să scâță fumăritii câte 6 orţi, mai înainte aii 

fostii obiceiii câte uni lei. (1661). 

> alti 66-lea. Eustratie Dabija V.V. Dări ușore. Eli aii scornită po- 
gonăritulii, câte unii leii de pogonii. Apoi grele : zloți, lei, 

taleri, galbeni de casă, sulgeria, iliș, untii, c6ră, dese- 

tină, gostină. 

> alii 70-lea. Dumitraşcu Cantacuzino V.V. 
Eli dântâiași dată ai seosă hârtii pre ţeră. 

> alui 72 lea, Duca V.Y, ali treilea rândi. 1679. 
Aii scosii hârtii câte de 6 și 8 galbeni pre boeri. l-ati 

pusii la grele dajdii. De boii lua câte 2 iar de vacă câte 

1 galbenă. 

> ali 75-lea, Constantin Cantemiră. V.V. (1685). 
Mulţime de rândueli pre ţâră; pre Mazili, breslași, grele 

dăjdiă. 

> alii 76-lea. Constantină, feciorulă Ducăi V.V. 1691. 
Banii stâgului forte grei şi biriă, întâiași dată eli ati 

scosii văcăritulii. De o curătură 30 par. De pogonulii de 

tutună 4 lei. 

» ali 77-lea Antohie Cantemiri V.P. (1700). 
Aii scosii văcăritulii, apoi laă legatii. Pre mănăstiri, 

breslași i-ai îngreuiatii cu. dăjdii. 
» alii 78-lea. Constantiniă Duca V.V. ală doilea rândii. 1704. 

Ai scosi grele biruri şi pre Mazili grele dajdii. Ai le- 
gat şi elii văcăritulă. Ai scosii de fiesce care stupi și 

mascurii câte o oca câră și câte o oca miere. 

> ali 79-lea. Miha Racoviţă V.V. 1705. 
Grele dajdii pre Mazili. Ruptă pe țâră. 

> ală 80-lea. Antohie V. V. ală douilea. Satavale. Hartii, fumăritiă,
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mii 2 bană vedrărită. Eli ali seornită şi cornăritulă 1 leă 
ei --.de boă. Pre Mazili grele dăjdii. (1705). 

Domnulă ali 8-lea. Michai Racoviţă V.V. ală doilea rândi. (1709). 
Hărtii năpăştii, pecetluituri.. Aă mai adaosti. vedrăritulii 

| 2 bani vadra: Boierii şi mănăstirile : desetina ţ&rănesce. 

> “ali 82-lea. Nicolai, Mavrocordată V.V. (1710). Pre ţeră patru pe- 

pi cetluituri într'unii an. lar de mazili și mai greii. 

> alii 83-lea. Dumitraşco Cantemir V. V. Banii steagului, 2 sfer- 

turi.. 3 galbeni. Aă mai scăduti ţera.: Mazililorii pre ju- 

mătate laă scăduti. 

> ali 8-lea, Neculai Mavrocordată ali, doilea rândii. 1712. 

e In ţâră nu era greii de birii. Aîă ertatii desetina de totii 

mănăstirilorii şi mazililorii. 

im: ali 85-lea. Michai Voevodă alii treilea rândă. (1716). 

Da „> „Grele hârtii. Pre mazili, mănăstiră dajdiă și desetină ţă- 

“rănescă. larăși desetină îndoită. Văcăritii. Doi galbeni 

de mâră, doi de prisacă, doi de fie-care ţigană. 

> alii 86-lea. Grigorie Ghica V.V. 1707.(1) 
Văcărită, civerturi şi hărtii ușore. Aii scădutii deselina 

boiarilorii, Apoi aii stinsă mănăstirile și mazilii cu vă- 

arăritii, desetină pe ţigani şi moldoveni, cu hârtiile, pe 

preoți, diaconi, mucareli. 

> ali 87-lea. Constantin Mavrocordati, V.V. 1731. 

Harti, civertură, desetină îndoită, vedrăriti, văcăritii, 

hărtii, pogonăritii. Coniţa totă întruni anii; dajde ai 

iertată mănăstiriloriă și mazililorii. 

< ali 88-lea. Grigorie Ghica V.V. ali doilea rândă. (1736). 

: - Banii stegului cu asupreală. Ai pusii mănăstirile, ma- 

zilii, preoţii la grele dajdii și 5 lei de cărciumă și vă- 

cătită ; hârtii, care împărătesci, laloviţa, chile și alte 

greutăţi, intocmai ca la Duca Vodă; 

> ali 89-lea. Iarăşi Grigorie Ghica TV. V. după ce sati dusi Mu- 

sealii (1739). 

| lavăşi hârtii, văcăritii. | 

„»  ală 90-lea Constantină Mawrocordutiă ali doilea rândii. 1740. 

Ati vidieatii dajdiile celori ce aii fostii boieri mari. Pre 

mazili i-ai ușuratii. Ai ridicată dajdiile mănăstirilorii, 

(1) Sunt, cum se vede, milte date greşite.Nu scimii dâca erorea e a lui Vartolomei, ori a 

copistului: Ţicăă.
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preoțiloră, diaconiloră. Banii steagului 105 pai.—6 civer- 

turi într” ună anii. Văcărituliă, Pogonăritulă. Coniţa ai 

iertatiă. 

Notă. Mai urmeză 12 domni, până la venirea Muscaliliorii sub Const. Ma- 
vrocordatii, în dilele autorelui. Birurile nu a apucat încă ale însemna și nică 
datele donmnesci. 

Anexa BB. 

Tabela hramuwviloriă, Mitropoliilorii, Episcopiiloră şi JMănăstirilorii din 

Moldova, de Arh. Vartolomei Măzăreanulă. ” 

â). Mitropolia Sucevei. Marele Mucenicu Uheorghie. 

k). Mitropolia din Jași. Stratenia. 

r). Episcopia Romanuluăi. (Nu este indicată hramulă. V. A. U.) 

A. Rădaăuțulu. St. Nicolae. 

6). > 0 OHuşului. Sfinţii Apostoli Petru și Pavelii. 

â). Mănăstirea Putna. (Titorii. Stefanu Voevoda feciori lui Bogdanii Voe- 

vodă, din Muntenia (?) 1466. Adormirea Maicei pre 
curate. 

R). >» Băstriţa. Maicii Precurate. Titori: Alexandru Voevoda celii bă- 

Wwâniă. 1449 (1) „ave. i 
r). > Mo'doviţa. Buna-Vestire a Precuratei Maice. Alexandru Voe- 

voda celă Bătrânii şi Petru Rareșii Voevoda. 1437. (1). 

A). > Niamlulii. Inălţarea Domnului. Alexandru Voevoda celi Bă- 

trânii şi Stefanii Voevoda 1458. 
€). > Voronețulii. St. Mare Mucenicii Gheorghie. Stefanii Voevoda. 1458. 

S) Sf. lie lângă Sucera. Stefanii Voevoda. 1458. 
5). » Disericuni. Buna-Vestire. Stefani Voevoda. (0 vorbă indescifi.). 

i). » Ilomovulă. Adormirea Maicei Pr6curate. Alexandru Voevoda 

celi Bătrânii şi Petru Rareșii Voevoda. 1539 (1) 

9). » “Polmata. Sf. Neculae. Petru Rareşii Voevoda. 1536. 

1). » Riîsca. Sf. Neculae. Petru Rareşi Voevoda. Macarie Episcopii 

Romanului, Bucium Vornicii. 15... (o cifră r&ii făcută). 

ai). > Pangarați. Șt. Dumitru. Alexandru V.V. Lăpuşneannlii. 1550. 

ni). > Slatina, Sehimbarea la faţă. Alexandru Vodă Lăpuşneanutii. 1561. 

NB. Mai urmeză. pregătite rigle pentru alle monăstiră până la 49, dar Var- 

tolomei nu și-a eomplefatii lucrarea sa. 

(1): Mereă: date eronate! Este 6re grezala. copistului ori a lui Vartolomei Măzăreanulii.?
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Anexa C. 

Mâstea Domniloră din Moldova, tabelă de Arh. Vartolomei Măzăreanulă. 

a). Dragoșii Voevoda. 

g). Sasi Vodă feciorii lui Dragoșii Voevoda. 

r). Laşco Voevoda. 
A). Bogdanii Voevoda. 

€). Petru Vodă feciori lui Mutes (Mușatii ? V. A. U.) 

s). Romană Vodă. 

3). Stefani Voevoda. 

un). Petru Voevoda. 
a). luga Voevoda. 

1). Alexandru Voevoda. Mortea lui a, fostii în Seaunii. 

ai). Iliaș Voevoda feciorii lui Alexandru Voevoda. L/a orbită frate-săi Ste- 

fanii V.V. , 

Ri). Stefani Voevoda feciorii lui Alexandru V.V. 

l-aă tăiatii capul Romanii V.V. nepotul să 

ri). Romanii Voevoda. Aă murită otrăvită de Petru Voevoda. 

Ai). Petru Voevoda. Aii muritii cu morte bună, în Scauni. 

ci). Stefani Voevoda. Ati murită cu mârte bună, în Scaună. 

si). Ciuberii Voevoda. Nu serie cum ai muritii. 

ai). Bogdanii Voevoda. I-aii tăiatii capul Petru Aroni Voevodiă. 

ni). Alexandru Voevoda. Aii murită la cetatea Alba. 

şi). Bogdanii Voevoda. Nu scrie în ce chip at muritii. 

k). Petru Aronă Voevoda. Seriii istoriile că larii fi omoritiă Stefanii Voevoda. 

ka). Stefani Vodă celii Vestitii. Ai murită cu cinste în Seaunii. | | 

"KR). Bogdană Voevoda feciori lui Stefană Voevod. Cu cinste în Scauniă. 

kr). Stefani Voevoda fecioră lui Bogdanii Voevodii. Cu cinste în Scaunii. 

KA). Petru Rareşi Voevoda. Ai muritii cu cinste în Seaunii. 

ke). Stefanii Voevoda feciorii lui Alexandru Voevoda. lL/aii omoritii Arbo- 

rescii în celatea Sucevei. ” 

8). Cornea Portariulii Voevodii. L'aii omoritii Mihulii Hetmanuli. 

ka). liași Voevodă feciori lui Petru Rareșii. S'aii turcitii. I/aă omoritii 

Impă&ratulă. 

su). Stefani Voevoda frate luă Iiași V.V. L'aă omoritii boiarii. sub cortii. 

ka). Şoldea Voevodii. L'ai însemnată la nasii, Vaii călugăritii. 

m. Alexandru V.V. Lăpuşneanul. Aîi muritii cu cinste in Scaună. 

Na). Despotii Voevodă, grecii ântâiii. L'aă omoritii Stefană 'Tomșa Voevodii. 

Pentru aceștia nu artă 

în letopiseţulă ţărei Mol- 

dovei în ce chipiă și unde 

le aii fostii mortea. 

=
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At). Bogdanii Voevodii feciorii lui Alexandru Voevodă. (nimica nu însemnsză). 
Ar). loanii Voevoda. L/aă legatii "Turcii de codele cămileloră, laă ruptii. 
AA). Petzu Șchiopulii Voevodă. Surghium la Halep. Ati muritii în țera 

Nemţâscă. E 
ae). loan Potcovă Voevoda. I/aii omoritii Petru schiopulii Voevoda. 
5). lanculi Sasulii Voevoda. Craiulii Leşeseăi i-ai tăiată capulii. 
43). Aron Voevoda celii cumplită. Craiulti ungureseii ai ţinurii închisă 

până aii muritii, 

A an). Stefană Radu Voevoda. (Nimică). 

A9). Irimie Movilă Vosvoda. Cu cinste ati mnriti în seaunii, 
M). Simion Movilă Voevoda. dem. 

Ma). Constantin Movilă Voevoda. (Nimieii). 
AK). Stefanii Tomșa Voevodii. (Nimicii). 
ar). -Doama lrimiei Voevoda și cu fiulii ei Bogdanii Voevodii. 

l-ai luată la 'Țarigradi. Pe densa aii luat-o femee unii 
turcă. Pe dânsul Vai tureitii. Acolo aii și muritii. 

Mr). (sic). Radul Voevoda. Aii murilii cu cinste în Scaunii. 

MA). Gaspari. Voevoda. Frâncii. Nâptea Vaii omoritii ai lui Gmeni. 

ate). Alexandru lliașii. Voevoda. Inchisii la Țarigradi. 
_At5). Mironii Movilă Barnoski. I-aii tăiatii capulii Impăratulă. 

A'3). Alexandru feciori Radului V.V. (Nimica). 
au). Moise voerodii. (Nimica). 

Aa). Alexandru lliași Voevodu. (Nimica). 

Hi). Vasilie Voevoda. Aă muritii în 'Tarigradii, cu cinste, 
H 4). Stefani Gheorghie Voevoda. (Nimica). 

ia). Ghica Voevoda (Idem). 
Hr). Constantinii Voevoda (Idem). 

HA). Stefanii Voevoda. Ai muritii cu cinste la Tighina. 

HE). Eustratie Dabija VeV. Ali murită cu cinste în Scaunii. 

3). Duca V.V. celii bătrânii. In pedepsă ai muritii în ţ6ra leșâscă. 
H'8). liași Voevoda. Săraci ati muritii în "Țarigrad. 

tin). Petriceico Voevoda. Mazilă aă murilii în ţera, Leșâscă. 
9). Dumitrașco Cantacuzino V.V. (Nimicii). 
3). Antonie Roset V.V. (Nimicii). SE 
3 a). Constantin Cantemiri V.V. Cu cinste ai muritii în Seaună, 
3R). Constantină fecioră Ducăi V.V. (Nimicii). 
%r). Antohie Cantemirii Voevodi, (Imd.) 
% A). Mihai Racoviţă Voevoada. (ldem). 
3 e). Nicolae Mavrocordatii Voevodii. ([dem). a 
35). Dumitrașco Cantimiri V.V. Aă murit cu. cinste în jera Nusescă. . 

„0 
9
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33). Gregorie Ghica V.V. (Nimiea). 

%'u). Constantinii Mavrocordatii Voevoda. Ati muritiă în laşi cu cinste. 

38). lanculi Mavrocordatii V.V. Aă murit săracii în Țarigeadii. 

9). Grigorie Ghica V.V. al treilea vândă. (Nimica). 

a). Constantinii Mavrocordatii ali treilea rendii. (Nimica). | 

Sa), Constantinii Cehan Racoviţa V.V. A muritii în Scaunii în Bucuresci. 

sr). Matei Ghica Voevoda. 

SA). Scarlatii Ghica Voevoda. 

$€). loan Theodor. De teupii frate preosfinţitului Gavriilii metropolitulă. (Niwmica). 

's). Gregorie loan Calimah Voevoda. (Nimica). | 

s'a). Gregorie Alexandru (hica, Voevodă. 

Su). Gregorie loan Calimah Voevoda (ali doilea rândă). | 

sg). Constantinii Mavrocordatii Voevoda. Și atuncea aii venitii Muscali. Aă 

muritii cu cinste în lași. 

Anexa D. 

De câte ovi aii prădată ţtra Moldovei Tătavii şi aă robit-o și de câle ori 

aă prădată şi aii robit-o Turcii, Leşă şi alte neamuri, începândă de la 

Dragoşii Voevoda ântciuli Domnit până la mortea li Constantinii< Marro- 

cordatiă în Iaşi, adecă până, aii lati Muscalii Moldova de sub stăpânirea Tur- 

eului, în anii 1769 Septembre în 7 dile. 

a). Turcii ai prădat-o în dilele lui Stefani Voevoda. In anii 6981, şi sait 

dusii în Muntenia. 

R). Nalivaico și Loboda Hetmanii cu Cazacii în dilele lui Stefanii Voevodii, 

r). Saltanii Mehmed Impăratulii 'Turcescii cu Turcii aii arsii, ati prădată, an 

robitii în dilele lui Stefanii Voevada. 

A). Hroit eu Turcii aii arsă Suceava, ail robilii şi ati prădatii ţera. 

€). Albert Craiulă Leșescii cu Leșii aii prădatii țera. 

3). Craiulii Leșescii iarăşi aii prădatii totii în -dilele lui Stefanii Voevodii. 

3). Leşii ati prădatii și aii robilii. 

n). Radulii Voevoda cu Muntenii aii prădatii,aii arsi. 

ș). Jicmond Craiuli Leşescii ai prădatii, aii arsii. 

î). 'Tătarii aii robitii și ai prădatii pe 3 locuri. 

qi. > iarăși ai robitii și aii prădatii. 

Ri). 'Tătarii ati prădatii și aii robitii în dilele lui Stefanii Voevoda. 

ri). Turcii și 'Tătarii aii împlutiăi țera în dilele Imi Petr Rareşii Voevoda. 

Ai). Bogdanii Voevoda cu Leșii. In dilele lui Ioan Voevoda. 

ei). 'Tătarii ait robitii și aii prădatii. Asemene. 

și). Leșii ai prădatii țera până în lași. In dilele lui Alexandrn Iliași Voevoda. 

In dilele lui Bogdanii 

Voevoda.
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3i). Tătarii ai robitii, aă prădată ţâra, în dilele lui Vasile Voevoda. 

Hi). Cazacii aii prădată până în Huși în dilele lui Stefanii Gheorghie Voevoda. 

şi). 'Lătarii ati robită, aă tăialiă, ai prădată în cilele lui Duca Voevoda. 

K). Au ernatii Tătarii în țeră, aă robiti pe furișă în qilele lui Dumitrașco 
Cantacuzino Voevoda, 

K). (sic). Tătarii aii făculii stricăciuni în qilele Ducăi Voda. 

Ka). 'Lătarii ai robii și aii prădată în dilele lui Petriceicii Voevoda. 

kB). Ceaiulii Sobieski cu Leșii aă stricată totă țâra, sub Constantin Can- 
temiră Voevoda. 

kr). Craiulii Sobieski și ali douilea aă stricati ţâra sub Constantinii Can- 
temiri V. V. 

KA). Lătarii aii robitii, ai prădatii, (sub același). 

Ke). Tătarii ai prădată aii robitii sub Dumitrașco Cantemir V.V. 

K8). 'Lătarii aii robilii, aă prădat, sub Mihai Racoviţă V.V. 

K3). Lătarii aă prădată, ati robitii, sub Mihai Racoviţa Voevoda. (1). 

Anexa E. 

Câte cărți aă tălmăcit şi ai scrisă Archimandritulă  Vartolome!  Măzărea- 

nulă de când aii venită din ţera Moschicească și unde sunt acele cărți ? 

         

  

        

Câte cărţi ? ua cine sunt. No. 

Carte : Cuvintele din Prologuliă ” 4). 
| moschicesciă, pe trei luni.: 

Carte : Cuvinte din prologulă 8). 
| Moschicescii, iarăşi pe 3 luni. 

| Carte : Cuvinte din prologulă r). 
Moschicescii, iarăși pe trei luni, ş pui i | ?P ! un La S-ta Mănăstire Putna. Carte : Canonele de la paveceria. A). 

„Carte: Grinii Țatinei, €). 
Condica de tote scrisorile s-tei la). 

| mănăstiri Putnei, . 
| Condica pentru toți țiganii nu- 3). 

mitei mănăstiri, 

(1) Şi acestă tabelă ca şi celă din umi a rămasă necompletală şi necoreetatii de autorii.
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Câte cărți? La cine sunt No. 

„Cartea. sfintului Isihie. La Evomonahulii al 

» „> Teodor. Michailii R).. 

> > Kilsoskie stareţulă de la Ursoia. n). 

Carte : Călugărie în Shimă. La P. Sa. 4). 

»  Apofegmata. HupuS nup Lake R). 

>» Ezop. Ipoun AMurponsaur. r). 

» loan Scariașuli, A 
Cartea Voroavei. 8). 

Letopiseţii de la zidire. r). 
Cuvîntulă lui Ipolit. La s-ta mănăstire Diserieani. | A): 

Vedeniile lui Gregorie. | €)..- 

Condică de tote scrisorile Mă- 5). 

năstirei Bisericanii. 

Carte : Ghpea cugiis. La P. Sa Chirio Chir Leon, 4). 

> nonkA lepwonoanTHka. Episcopii Romanului. R). 

Carte : Guopnia nSrauan (9) La S-ta Mănăstire Niamţulă. 4). 

Carte : Hi î expr. . Pi la) 
ru ie - har A He -Î e La Preo-sfinția sa Chirio Chir ! 

asanla AS Siaranacie Sie | Dosiei Fpiscopii Rădăuţului, 
Kon "ripSASH, Aa asa nw$. | 

VanuyiiAnnkn cu 8 can6ne pen- 4). 
tru morţi. Canonulii la răstignire. 

Paraclisulii şi vieţile sfinţilorii Apo- 

stoli Petru și Pavelă. 
-] 7 . . Ă R . 

IanuiyiiA HM AMI, _ La S-ta mănăstire Solca. IE 
“Carte : Dulce învățături. r). 
Condica tuturorii serisorilorii sfin- A). 

tei Mănăstiri Solcăi. Intru aceeași o 

şi isvodii de lote odorele, vest- 

mintele. 

| Carte : Ezopul. La d-li spiălari 1. Cantacuzino: | a). .            
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Câte cărţi ? La cine sunt No | 

Viaţa s-tului Xenofont. » >» Banulă T. Cantacuzino. | u). 
Calindariă mare pe 112 ani. » >  Spăt. lord. Cantacuzino. | r). 
Două calendare iarăși mari. » d.lorii Ispravnicii de Suceava. 

Carte : Letopiseţulii de la zidire a 4). | 
în anii... „i 

| Cuvîntulu s-tului Ipolită. R). 
Vedenia s-tului (iregorie. I | La arehimandritulă Vartolomei || r). | 

„ Calavasiariii la praznice cu pas- ,| Măzăreanulii. A). 
scalia şi cu naşterea lunei, iproci. 

Letopiseţulii ţărei Moldovei, adecă €). 
acestă carte cu exlractuli ej. 

Slujba s-tului Onofrei. La Mac'ruwpn. (La mănăstioară ?|- 4). 

bat 8 Kapuii. 
lar peste totă A3 rapuii. 

Ob servări. 

Din cărţile trecute și i netrecute de auioriă î în tabeluli de n mai susil, 
amintimă : | 

1). Leturghia arhierescă cea tradusă din rusesce și care se pă- 
stâză la Mitropolia din lași. 

Codice in 10. de 151 pagine, micu, cu litere capitale tipografice; 
„forte frumoșă scrisore. Codicele are, la prima pagină titlulti urmă- 
loriu : “Îrps cadta.| tii Aewdirnua, Aetiă | ua darszrSapeii ILIE HEAEC- 
Ap | uire cre pusi, a rârnaSii | mm a dpuoaSni, ma a câ urSaSu 
Ah | N Npeniepoureat AHAE pe EAarovecrtineă | peSunit cezar apa 
Aâpeit ASamnen | MSacrpe Grareprinta "laeăieruntu Late | papii ă 'rsar4 
Poccie. ui a AiaASVuI | ASi et rue speantitScSaSu atu Tlecăperureu uni 
Atăpeasn un Ilăgean erp | AS âpxiepăcna wetpaie d Llpeoc- 
nui | um câae itp Iuontnriu Eni NSmSaSt | ca5 ramai Anne 
CAoREniE, mii câ | crpueb ne Moaaceenie auâcra cd nâp | re wmse- 
Hub, 4 cd mure caSatpii ! âpvieptnii, N cbwra aparea | serăre
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GannerepăSpr, «pi aniă Ac Ad ! ep'zech azurSurâpran IlserpS „ao (1170). 

A cmeprirSar, ui mSars mzizrâeSan Baposacaitui | MazepauSan Ap-. 

YuatanaprirSab că; urreii Muirzpu | Ganz Asntn (VoaASEa. 

Până la vorbele : «după archieresca» totă titluli este în chinovari, 

apoi vorbele : Inocentie « Episcopă Hușiului» şi vorbele : «cinovnică 

a sfintei slujiră arhievesci», şi âmpărătesca cetate Sunet- Petersburg. — 

Hs. Mântuitovulă nostru». Asemene inițiala A (în «ASmz»; în litera 

j la vorbele: «în sfânta cetate» şi <în anii». 

Se pote sei chiar și luna în care Măzărânulu a scrisii codicele 

acesta, căci la pagina 86, adecă la mai multă de jumătate, pe mar- 

ginea de josă a paginei a insemnatu aceste vorbe : <Aprile 15 am 

scrisă până aice». 

La finea Codicelui a adaosii Măzăreanulii următorea preciosă in- 

formaţiune istorică : 

«In anul de la Hristos 'mintuitoriul nostru | 1769 Septembriii . . . dile, ar- 

mia, | Rosiei a biruit pe 'Turci la Hotin, și den | ceea parte de Hotin preste 

Nistru, și iati scos | din țara Moldovei. | | 

«Intru același an . . . dile, armia Rosi | ei aii întrată în laşi şi cu agiuto- 

riul lui Dumnedeii la aă luat subt stăpinire | deosebit de Bender | toată țeara 

Moldovei. | | 
Intru acestași an, în luna lui Noembrie, Preosfinţi | tul Gavriilă Mitropolitulii 

Moldovei şi cu Dum | nealor veliţii boiari, ca să trimeaţă deputaţi la | Sanct- 

Peterburg aii ales pe sfinția sa Inocentie | Episcopul Hușiului și pre Vartolo- 

mei Archiman | dritulii de Solca şi pre Venedict igumenii de Moldo | viţă, pre 

Dumnialor boiarii Ioniţă Paladie vel Logof. | şi pre Dum. lanakakie Milo Vel 

Spat. şi Dekemvrie 5 | i-ai pornitii pre toți. 

«lară în Sanct-Peterburg aii sosit în anul 1770 | Martie în 8 zile, însă Dum- 

nialui Logofăt loniță Paladie | n'aii ajuns până la Sanet-Peterburg ce s'aii pre- 

stăvit la Nijna. 

«Intru acestaș an Mart. 28 numiții depu | taţi sati învrednicit a fi inaintea 

Marii Sale | Imperătriței Ecaterinii Alexievnei, a toată Rosia» 

se 

9). Condica de documente a m6năstirei Homorului, de care deja 

am vorbită, în posesiunea Academiei, cu No. lil. 

ătă ce analisă putemi aduce de acestă condică, pre lângă ce 

aim isi mai susă :
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După deprinderea sa, Măzăreanuli face în acestă coudică, la pa- 

gina “ra, (103 numerotarea modernă a Academiei) uni tabelă cu 

titlu : «Care fericită ctitoră aă dată moșii sfintei mănăstivt Homoru- 

luă și ce moșie și în cure cană și lună le aă dati». 
lată rubricele ce are tabelulă : a), Numărulu curenti. 1). Numele 

fericitului ctitoră. c). Numele moșiei. 4). In care ani, lună, cisla (dioa). 

La pagina 398 (numerotarea vechiă) aduce unii cecstract (enăc-: 

par ?) de tdte scrisorile câte ave (apb) sfinta mănăstire Homorulă, de 

la zidirea ci și pănă întru acestă ani 1770 Ghenar 1». 

Tabeluli are aceste rubrici : a). No. 0). Câte scrisori și pe cure 

moșie. c). Numărul bucățiloră. 

La pag. "a (330) Măzăreanulu face ună nou tabelă cu titlu: 

«Cave fericită ctitoră aii dată țigană robi sfintei mănăstiri Homorului 

și în ce anii și lună i-aă dati». 

Acestă tabelă are următorele. rubrici : 4). No. curenti. 1). Nu- 

mele fericitului ctitorii. c). Numele robilorii țigani. 4). Câte salașură 

ad dată. e). Anii, luna, cisla. 

După aceste tabele Măzăreanuli aduce unt resumati din hris6- 

vele mănăstirei. La pagina 107 (numerătâre modernă) este resurmată 
pe largi : <lpuneatria măpe npe mode câreae d câureii Apiraeriipu 

NomspSaSă, p nâpe Acre cnpue uni cârSa depeattiiiii». 

La finea actului cetimu : ” 

«Acestă privileghie este scrisă în condica sfintei mănăstiri Ho- 

morului la fila 212 și dintru aceeași condică sai scrisă şi aice, 

prin silința Cuvioşii sale nrp Antim igumenulii sfintei mănăstirei 

Homorului și prin ostenâla Archimandritului Vartolomei Măzărea- 

nulă, în anii 1779 Augusti 13 dile. 

La pagina 116 (numerolare n6uă) se cetesce cele mai de josă : 

«In sciinţă să fie tuturori : 

«In anuli 1776 fiindii igumenu sfintei mănăstiri Homorului sfin- 

ţia sa kir Dositei Putneanulă, s'au siliti şi au făcutui condică de 

moșiile numitei mănăstiri, după cum anume și pre rndă arată 

întrânsa, și cele-lalte moșii tote s'au scrisă, iar moşia Feredecnii 

şi moșia Brănescii nu sai scrisă, fiindă-că scrisorile acestori 2
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moşii, era la preosfinţia sa pus nrp Gavriil Mitropolitulit: Moldo- 

vei. Iară întru acestă anii 1779 fiind igumeni numitei mănăstiri 

sfinția sa.kir Anthim, iarăși Putneanu, ai adusă scrisorile acestori 

2 moşii de la mitropolie și după aceea au socotiti cu fraţii ca să 

le serie întru aceastași condică și au poftitu pre arehimandrituli 

Vartolomei Măzăreanulă iarăşi Putneanu, care vădendii că aceste 

trebuinţe sunt spre folosulă numitei mănăstilă, au venită la nu- 

mita mănăstire (fiindu-că iarăşi sființa su ai scrisă și numita 

condică) și ai serisii întru acestași condică şi serisoșile acestoni 9 

moşii ce sati dist mai susu, adecă a Feredeenilori și a Brăneștilori, 

care dintru începutii sunt scrise şi cu moşia Strahotinulă. Așișde- 

rea ad. mai scrisii şi loculă celoră-lalte moșii, ca ori-ce pricină a 

fiesce-care moșie, se va nasce de acmu înainte întru acestași con- 

dică, spre cunoscinţa iuturorii, după cum asemene şi pre rândă 

Sai .scrisă întru aceastași condică. Anul 1779 Augustă 16 sui 

scristi aceste scrisori întru aceastaşi condică.» 

Apoi urmeză 5 acte ale moşiei Feredeenii şi Branescii. Măzărea- 

nului nu a copiatii tote documintele acestori moșii, dar a pregătilii 

rigle pentuu ele, cară ai remasi în albi. Condica se termină cu ac- 

tele moşiiloră Steucenii- Covasna. 

3). Condica de documente a mănăstirei Precista din Romanii și 

alte asemenea, conservate în Archiva S-tului Spiridon din lași. 

Am menţionati mai susă între lucrările Archimandritului Măză- 

veanu uni Letopiseţii ală ţării. Am adaosi a dice, că acelii Leto- 

piseță nu ne-ai veniti în originală pînă la mâna nâstră ci numai 

prin o copie posterioră, acea a hi 'Ţicăă, de care copie am vorbilii 

în tomulă I -al Operelorii complete Costiniane, la pag. 44. De părin- 

tele Măzăreanu am mai aflată scrisă însă, la călcâiul codicelui E 

(celă cu No. 238 la Academie) continuarea cronicei, dela domnia bi Gri-
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gore Ghica, Incă la pag. 10 tom. La Opereloră complecte ale lui Co- 

stin am arstati acesta, iar astă-Qi mă simţi datoră ua aduce în anexă, 

câte-va fragmente din acesti letopiseţu scrisă de Măzăreanu, și care 

este nu numai neindoiosit autografă ali acestuia, ce încă îlu czedi 

că este o parte din Letopiseţulă lui dispărută (1). 

Anexa FE. 

«lordake Cantacuzino biv vel Logofăt. Adeverimit cu acestă seri- 

s6re a n6stră, că avândi trebuință de câte-va istorii de invăţăiuri 

şi alte ce ne-ai trebuită a le scote de pre cărţile grecesti, pre limba 

Moldovenescă, am pohtită pre Dumnealui Duca Sotiriovici tipografii 
de le-au scrisă şi le-aă tălmăcită. Și la alte scrisori ce ne-aii tre- 

buită grecesce, toti D-lui ne-ati scrisă și căsătorindu-se în Moldova, 

noi Pam cununată și din bună-voinţa n6stră i-am dată danie și 

iam dăruit acești țigani anume, din drepţi țigani robi ai noștri... 

(Urmeză mumele țiganiloră şi arctă de la cine i-a avută). Diu 

acești țigani mai susii scriși (iarăși mumele celoră 5 țigani) să fie 

de la noi danic și dar D-sale hinului Ducăi tipografi şi Giupăne- 

sei sale și fiilorii săi şi nepoţiloru şi nime din fiii noştri să -nu se 

amestece la dania mea, că dintr'alu mei am dăruitii..... ce să stă- 

pânâscă țiganii sti cu pace și să-și facă şi ispisocii Domnescii pre 
acești ţigani. Pentru credință am întărită cu iscălitura și pecetia 

nostră. lac uatr „acăr Iunie 16. (7263, deci 1735): 

| Sizil mie 
Iscăliti lopaase Cant. Log. cu cerne! 

rul bicept.! 

Scrisă de Constantină Stat Diac de Divani.> 

(1) Nu numai din comparaţiunea scrisoril ne-am convinsă că acesti fragmentii de Letopi- 
seță este autograf al lui Măzăreanu, dar și din o notă marginală scrisă cu altă mână la 
pag. 304 verso Scrisorea acestel noțe este de pe la începutulii secolului ală XIX-lea. Varto- 
lomei Măzăreanuli scrie în Letopizeţulă săi o informaţiune relativă la unti Sturza, care arii 
fi luată o moșie mârăstirezscă, iară condeiulu de mână străină, în nota marginală, protestă 
contra, aserțiunii lui Măzăreanu dicândă : «4 bârfitii Părintele Măzăreanu».
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- Tată acum și hrisovul obţinutu de lordake Cantacuzino in' fa- 

vrea, lui Duca tipografulă. 

«Cu mila lui Dumnedei Iw Constantin Michai Racoviţ. Voevodă 

Domni ţărei Moldovei. 

«De vreme ce alesulii dintru obsteni (sic), Duca Sotiriovică de la 

Qacec, ne-au axvătatii hrisovi de la prea iubiti fratele nostru Dom- 

nia sa Constantin Nicolai V.V., întru care scrie pentru mai susă 

numitulă, că aflându-se împodobitit cu învățătura elinescă, și letint- 

scă şi de alte, sciindă bine și limba Moldovenescă, întru care pole 

să tălmăcescă :ori ce carte, ispitindu-se de Domnia sa mai cu dea- 

dinsulă, cu tălmăcirea errouySasu celui mare și cu alte şi s'au aflat 

vrednici, şi avendă și tipografia sa cu cheltuiala lui făcută, n'ait 

lipsită ali agiutori dându'i şi privileghia ce trebuinci6să, cu care 

să potă avea odihna lui, nebhântuitu de. călră nimeni și să polă 

lucra neconteniti lucrul tipografiei, ca să se îndestuleze ţera, de 

cărți lipsită fiindă, cari se slăvesce numele lui Dumnedei intru 

sfiintele biseriei. Prin care hrisovi întâi hotărasce ca să fie scu- 

tită elu cu (6tă casa lui şi să î6 şi câte 20 dă (sic) lei lefă pe lună 

de la cămara gospod, la Pasci şi la Crăciunii câte unii postavi, 

unii atlază. Aşişderea să scutescă 150 stupi de desetină și 950 oi 

de gostină, nici unu bani pe aceste bucate să nu dee și optu 

Gmeni scutiți de totu biulu ce ari fi pe alții, ca săi fie numai 

pentru lucrul tipografiei. Așișderea și pentru cât plumbi spiglos (sic) 

şi hârtie va aduce pentru treba tipografiei, nici uniti banii vamă să 

nu dee şi de s'ar tâmpla să tipărescă Domnia n6stră vre-o carte, 

după tocmeâla ce va ave să'i plătescă de la cămara nostră. Pentru 

acesta după dreptatea ce s'aă cădulă și cu cale fiindă, asemene 

dar şi domnia mea iam înoitu și i-am: întărită cu acestă carte a 

Domniei mele pentru tote câte-sii mai susi numite; și poftimi și 

“pre alţi luminaţi Domni ce vori fi de Dumnedei rânduiţi în urma 

nestră Domni şi stăpânitori acestui de Dumnedei păzită scauni 

ală țărei Moldovei, ca să întărescă care cu cale iau făcută pentru
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statornicia tipografiei, ca să le rămăe vecinică pomenire.. Acesta 

scriemii. | 

laş Vleato „3puu Marte 30. 

Iw Constantin Voevoda. 

  

Sai scrisă de lwuuu aer. din Spy. |! Ei "lui «| 

Treculă la condică (1). cap de boă ! | Ambele” | 
B B | | mărci | 

Data | P. BB. | 

  

  
Sigilil cam micl rosil. 

Acestă urică este reintăritii de acestaşi Domnitori, în domnie 

nouă, astii-felă : 

« Acestă hrisovii, fiindiă făcută după dreptate Lam întăritii să se ur- 
. . , N . 1264 oa 

meze şi la domnia acesta pe deplină, cum scrie mai Ssusă sms Maă 26. 

Iipwu. e. acreş. 

Anexa G. 

Suret de pe hrisovulii scolelorii din 1766. 

«De vreme ce învățătura şi sciința săvărsesciă deplinii pre omu 

şi'li facă vrednicii ca se alegă binele de r&ă și adevărulti de 'nea- 
devării, pe duieptă din nedreptă, pe dreptate din nedreptate, îlii 

lumineză ca în totă socotința lui seu lucrare, seă fapta să metuhiri- 

sescă şi se povăţuiescă cuvântulii adevărului deosebindu-lă de -do- 

hitâcele cele necuvântătâre,; şi lucrătoriă făcendu-lu tuturoru lucru- 

riloră celorii mesteșugose și a epistimiilori și savirsitorii de mari 

şi vrednici de laudă fapte şi la cea desăvărșită îlu face vrednică, 

puternică lăudatii, vestitii şi fericită, precum faptele arctă şi sfânta 

scriptură vestesce dieândă : fericită omulă carele aă aflată înțelep- 

ciune. Li dice înţelepciunea am lucrată, sfatulii și mintea şi soco- 

tința prin mine cei mari se mărescă și tiran stăpănescă pe pă- 

mântă. Acestă învăţătură este lăudată în toti loculi şi în totă 

arătarea ei vederată și la tote marginele pămintului vestitore, iar 

(1) Aceste preţiâse acte le-am aflată eii ântâiii în archiva melropoliei din laşi. Forte gre. 

şitii şi lacunară a publicată (şi numal hrisovulă) D. Erhiceanu în <Istoria metropoliel Mol 
dovel şi Sucevel»,
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la porţile stăpâniloră este nelipsită. Deci și Apostolul Pavelii vrea 

se fimă înţeleptii, îndemnându-ne ca să viețuimi, nu ca neințelepții 

ci ca înţelepții. Prin acesta Haldeii groznici, Eghiptienii puternici, 

Elinii minunaţi, Grecii lăudaţi şi la cea desăvărșiti neamurile cele 

de la apusi şi mâză-n6pte ce aii fostă mai dinainte -varvari, iar 

acum filosofi. şi de laudă: vrednici. Printracestă învă'ătură fieste-ce 

meșteșugii şi epistemie s'aă adausi şi s'ati revărsată totă puterea 

şi stăpânirea s'au măriti atâta, cât acestă sciință și învățătură este 

la 6meni: lumină, tăriă, laudă, podebă şi împlinire desăvă&rşiti, În- 

ir'acesti chipă este învăţătura și întăresce pe omi, iar neînvăţă- 

tura, cin că este împrotivnică și face pe omi, asemene cu dobito- 

cele cele necuvintătâre şi neputendă face alegere, necunoșeâiidă, 

nesciindă cuvântulii adevărului și că intru întunericii a necunoscin- 

ței âmblândă, mărturisesce pricina stărei cei luminose și vestită a 

neamului nostru cu starea acâsta ce se află acum întru atâta tică- 

loşită stare și vrednică de lacrimi a neinvătăturei, aflându și noi 

pe supușii noștri ai ţerii aceștia și mai virtosă pe Cinuli preo- 

țescii, carii se cade se fie sarea creștinilorii, povăţuirea credintioşi- 

lori, sfeşniculi: praveslavnicilori, în cât să n'aibă deosabire. preo- 

bilă şi mai în:seurtu. parțea. bisericâscă de cea mirenâscă, şi norodulu 

prăvoslavniciloră să fie însătoşati de izvârele cele Dumnedeesci a 

inv&ţăturilorii domnului nostru: 1. C. Şi socotimii și la datoria n6- 

stră cea cădută și cugetulu înboldindu-ne, după Dumnedeesca pa- 

vuncă ee avemi, ca cei putincioși se ridice sarcina neputincioșilori, 

aflataă, cu. cale și de trebuință ca să dămu şi să aşegămu acade- 

mie învățăturiloiă şi a epistimiilorii (prin care se întemeeză şi se 

săvărşesce în totă chipul fapta bună,: luminândă pre ală nostru 

pravoslavnicii neamă). Și fiindă-că mai nainte vreme. se afla :scola 

necoprinsă cu cele trebuinci6se spre neprocopsela ucinicilori, ca să 

aducem la:starea cea mai ' desăvărşită a învățăturei spre îimul- 

țirea dascăliloră. ea ș'a uceniciloră, iată dar am zidită din temelii 

acestă Academie, lângă metropolie, pre a n6stră domnescă cheltu- 

ială, slobodă, îndestulată, Și cu tote cele” trebuincidse lucrurilorii: ei 

şi cu biserica întru care se praznuesce domnului şi "Duninegeulii
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nostru JI. C. Șam orânduită dascăli nu numai la acestă academie 

ce am zidită aice în Iaşi, ce și în t6tă ţâra, la fie care:eparliie și 

|inut, câte unii dascălă, ca toţi creștinii ţărei acestia mireni şi copiii 
praţilorii să se procopsâscă cu învățătura și fapte bune; şi prin a- 

cestă ali nostru domnescii hrisovii hotărimi plata şi lefelele -das- 

căliloră și chiverniselele ucenicilor celoră străini şi. săraci; ca: să 

se dea nesmintită și neclătităi din dajdea cea rânduită-a preoților 

și a hiero-diaconilorii ce se află în totă țâra. Și măcară că acestia 

„era rânduiți la dajdea scdlelori, însă aflându-se supuși și la 

dajdea visteriei, cei supuși se supăra de visterie pentru cele cătră 

dânşii rânduite dajdii ce dâ peste ană; pentru care inilostivindu:ne 

de-odată fârte am micşorală acâstă dajdie ce se da la visteria“ dom- 

n6scă, uşurândă greutatea lorii ce avea mai nainte și lăsându-i ca 
se dea la visteria domnsâscă forte puţină sumă, atâtă preoții cât și 

diaconii. Deci iată că hotărimi anume prin acestă ală -nostru dom- 

Hesci hrisovii, cum nestrămutată şi neclătiti să dea preoții Și er6- 

diaconii pentru plata dascălilori și pentru chivernisela și economia: 

ucenicilori, câte 4 lei noi înti'un ani de totii preotulă şi diaconulti 

(adică) la 23 dile a le lui Aprilie câte 2 lei noi cum şi la 26 dile. 

a le lui Octombrie iarăși câte 2 lei noi să se dea asemene, nesmin- 

tită şi nestrămutată, ca nu cum-va din puţini în puţină vorii curge: 
spre străcăciune acestei rânduite și hotărite de la domnia mea spre 

folosinţa de obştie a neamului nostru celi pravoslavnicii; iar cei 

ce voră vrea de acum înainte ca să se învrednicâscă preoţiei, de: 

se voră arăta iscutiți și vrednici spre procopsială și învăţătură, să iea: 

și cărți domnesci de milă și de scutâlă, ca nici de cum se nu se 
supere nici cu acestă puţină dajdie ce a rămasă să se dea la viste- 

via  domnâscă. A ișderea și acei ce mai de mulți ani s'aii preoțită, 

de se voră artta cu procopsială și la stare bună a învățăturei, spre; 

folosinţa obștiei şi mântuirea sufletescă și povăţuirea supușilorii pra- 

voslavnici, să iae și acestia asemene cărți de mila acesta dom: 

n6scă, ca să nu dea nemica la dajdea visteriei. Și acestă milă li 
Sai făgăduiti pentru ca:să se silescă şi să se chinuiască spre 

iscusenia și procopsiala 'învăţăturei și ca se nu se zăticnescă ca
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și mai înainte de greutatea birului acestuia a visteriei. Deci 

dar pentru aceste tote aședămiă epitropi şi purtători de grijă 

ai acestui sufletescii şi de obştie folositor lucru pre preosfinția sa 

părintele mitropolitului Moldo- Vlachiei, pe dumnealui Hatmanul 

Ioniță Cantacuzino, pe d-lui Vist. Iordache Costache, pe d-lui Vist. 

Hiisoscoleos, pe d-lui Pah.. Manolache Bogdan, pe d-lui Vel Vist. 

ce va fi dupe vreme, pe Baș Costi Avraam, pe Baș Sandul Pa- 

naiti, pe Bas Coste Papafil, și pe Basi Constantin Panaite, pentru 

ca să fie purtători de grijă cu silinţe și cu neadormire în totă viața 

lor și să împlinescă cele cădute și trebuinciose ale acestei dom- 

nesci academii; iar care dintre aceştii ca uni omiă muritori va 

petrece viața acesta irecătore, cei alţi epitropi să alegă pre al- 

tulă şi pre acela săli câră cu hotărire domnescă; deci dar rân- 

duimă ca să se de plata dascalului celui mare a epistimurilori pe 

anii câte „ad lei şi dascalului celui dintâi elinescă x lei şi ipo- 

dacalului elinesci ...... lei și dascalului ce învaţă carte gre- 

cescă, bisericescă câte pa (180) lei și dascalului latinescii câte 240 lei 

(cât) şi dascalului moldovenescii pr lei, iar pentru 20 de ucenici 

străină şi săraci ce se vorii afla la scâlă, pentru mâncarea lori, 

hârtie şi cernâlă, cu bucatariulă şi apariulă lori, prin purtarea de 

grijă şi economia epitropiloră, să se dea pentru trebuinţa lor „a lei 

și Ja „a care lemne pentru toţi cei ce vorii locui în sc6lă 375 lei 

și la binliotecarulă pi lei şi psaltului 250 lei și la ierochierica celt 

grecescii 300 lei, la ierochirica pn lei și dascalului elinescă și 

grecescă ce se află la scola Galaţilori 250 lei, a caria scâlă să fie 

epilropă neguţitorii ce locuescă acolo și dascalului elinesci şi gre- 

cescii ce se afla la scola Botoşanilori pi lei, a căreia scâlă voriă 

fi epitropi neguțitorii ce voriă locui acolo şi la 3 dascali moldove- 

nesci ce sunt rânduiţi la 3 episcopii, a Romanului, a Rădăuţului 

și a Huşiloră, fie-căruia câte 80 lei şila 23 dascali moldovenescă 

ce s'a rânduită pe la ţinuturi, la Suceva, la Cânspu lungul Suce- 

„la Nâmţu, la Bacăă, la Putna, la Tecuci, la Covurlui, la Vas- 

lu i la Tutova, la Fâlciu, la Greceni, la Lapușna, la Kişnăi, la 

Orhei, la Soroca, la Cernăuţi, la Câmpulă-lungută rusesc, la Do-
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rohoi, la Botoșani, la Hirlăi, la Carligatura și la ţinutulă Iaşilorii 

în 2 locuri, fiesce-căruia dascală dintr'acești dascali să i se dea 

câte 60 lei (3), iar epitropii să se adune odată într'ună ant la mi- 

tropolie și să se caute de adunarea tuturoriă venituriloră și chel- 

tuelelor și care nu va fi luati sfârșită și nu s'au împlinită după 

acestă al nostru domnescii hrisovă să le caute tote cu cercetare 

bună și cu silințe și ce va prisosi din venituri și din cheltuielile 
ce se voră economisi de către epitropi, să se cheltuiască la cărți 

și la organe mathematice și la cele-lalte trebuinci6se ale academiei ; 

iar acsstă rânduială ce s'a făcutii pentru dascalii scoleloră, din giua 

lui Sveate Gheorghe ce vine să încâpă rânduiţii epitropi a purta 

de grijă dupe hotărirea hrisovului Domniei Mele. Care pentru tâte 

aceste ce saii rânduiti spre folosul de obşte, prin acesti ali no- 

stru Domnescu Hrisovă, pohtimii Domnia-Mea și indemnămiă fră- 
teşte și pre iubiţi fraţii Domni ce se vori rândui din Pronia, Dum-, 

nedesscă oblăduitori ţărei aceștia, în urma n6stră, ca să nu smin- 

țescă nică să zăticnescă starea și buna aşegare acestei Academii, 

ci mai vârtos prin a lorii domnesci hrisve, spre starea cea mai 

bună, de-a pururea să întărâscă. Deci dar, s'au dată şi acesta ală 

nostru Domnescă Hrisovă întărită cu a nâstră Domnsscă iscălituri 

și pecete și cu patriarșicesci blastămuri a Pre-Svinţitului Ali Nostru 

Despotu și Patriarchu a totă lumea și cu a tuturoriă svinţilori Ar- 

chierei, pentru ca să aibă starea ei nestrămutată și neclătită. Și 
s'a scrisă hrisovulă acesta în seaunulă Domniei meale: în oraşului 
lași în anulă alu 3-lea, la anula mintuirei 1766. 

o Proc. Vel. Vist. 
  

Locul | 

sigiliului | 

mic, chinovar. 

NB. Am aflată acestă minunată documentă în pachetul cu No. 21 

al archivei lpiscopiei de Romani.
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Anexa H. 

 Pragmente din Cronicu bă Măzăreanu, începtndă de la Domnia 

hi Grigorie Ghica. 

(1) Postelniculii Constantină s'a dusă la Portă, sati înștiințată (2) 

pențru Hatmanul Dumitraşcu că este în Dobrogea (3) tiptilă, și 

fiindă aprâpe de calea lui, s'aă nevoită și Lai prinsi (4). Ai fă- 

cutii scire lui Grigorie Vodă și ferecându-lă în obeze l-au adusă la 
laşi și l-au pusă la grea închisâre câte-va luni; aă datu câţi-va 
bani (5) şi l-au slobozitu şi ducându-se la satulă lui Fereștii în ți- 

nutulă Vasluiului, (6) peste 4 (7) dile ai murit. In (8) ali treilea 

ană fală domniei lui Grigorie Vodă sai făcută pace (9) din tote 

părțile, deci Grigorie Vodă s'aă upucată de aii (10) făcută aceste po- 

meniri : Aă acoperitii beserica de la mănăstirea Balica cu oale; (11) 

au teneuitiă beserica pe din afară fârte bine; ai făcuti tindă, prid- 

voră “(npnadep) ; aă zugrăvit-o peste totii <inontru»; făcut-aă zidă îm- 

prejură ; clopotniţă bună de piatră și curți frumâse de piatră; au în- 

destrat-o cu odâre veşminte, cu bucate, cu moșii, cu robi ţigani și 

cu vii, ca pre o monăstire deplin. Mai (19) făcut-aă curți frumose (13) 

şi helaşteii cu iaz (14) să fie de primblarea Domnilor. Făcut- -aii 

aa Manuscr'sulă lui Măzăreanuli, alipit la codicele cu No 238, după fila 309, începe cu 

acesti -pasagiă, care corespunde, cu puţine modificări, la pasagiuli de la pag. 405, tom. II, 

rândul 20 ali Letopiseţeloă țărei Moldorel, edijiunea | a domnului M. Kogălniceanu. 

: (2) cai oblicit pre D. mitraşcu Hatmanul» scrie letop. D-lut M. K. 

(3) La ună sată. 
(4) Fiindu aprope de calea lut, Constantinii Postelniculit ai um' lată cum ai putut şi 

l-ai prinsi. 

(5) a dati câte-va pungi de bani şi apol ierlându lă l-ati stobodilă, 

(6) Lipsescă vorbele : «pin. Vaslui», 
(7) Tiel, patru dile şi aă murilii. 

(8) Măzăreanulă suprimnă ma! totii-d'a una conjuncţiunile şi tae nai multii [razele sale. Aşa 

şi aci suprimă vorba «iară». 

(9) Adadauge : bună. 

(10) Adausă la Măzăreanulă vorbele subliniate. 

(11) Ediţiunea Kog. pune între tote aceste fiple conjuncjiunea «şi». 

(19) Așijderea loc. zi. 

(13; Scumpe loc. frumâse. 

(14%) Rog. ad. frumâse.
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în Iași la curtea domnescă la portă unt turnii mare de piatră; 

pus-aă şi ună ceasornică mare întru același turnă. Făcut-ai și 

«doao» cișmele, fântăni aduse pre dle, cu multă cheltuială, una 

denaintea porţii: curţei domnești și una denaintea feredeului. Toc- 

mit-ati (1) feredeulii. 'Tocmit-aă câte-va case în curţile domnesci 

şi odăile simeniloră (2). Făcut-ai casă frumâsă în Galata. Tocmit-ait 

chilii în Bârnova. Acoperit-ai Veserica de la mănăstirea Bârnoveă. Fă- 

cut-aui (3) și clopotnița şi alte multe sfinte birerici ai tocmită și 

coperită (4). 

Aci Măzăreanulă suprimă patru rânduri de la primului aliniati 

din pag. 406 tom. II ed. I Kogălniceanu, relative la mârtea, în 7238, a 

unchiului lui Grigore Vodă Ghica, Neculai Vodă. Apoi urmeză tex- 

tulă lui Neculcea, merei suprimândui conjuncţiunile dintre fraze și 

aducândă unele variante, cari nu le vedemiă destulii de importante 

pentru a aduce aci în întregă textulă lui, mulțămindu-ne cu spe- 

cimenulă de mai susă. 

Este însă uni punctii, ori două, de deosebiri mai esenţiale, pe 

cari ne simţimii datori a le semnala. 

La pag. 410 din tom. II ed. ] Kogălniceanu nu aflămii îrecută o 

informațiune ce dă Măzăreanulii în codicele săi, pag. 304, după vi- 

zita lui Grigore Ghica pe la mănăstiri și moșii boerești. lată pasa- 

giulă acesta : «<Trecutai ună soli mare leșescii la Pâriă şi au 

mersă pre Prută şi i-au trimisi Grigorie Vodă boiari şi conacii în- 
teu întimpinare la Țuţora, dicendă solulu, că merge la Poriă pen- 

tru întăritura păcii, fiindă împărăţia noua, şi n'a zăbovită la Portă 

ce iarăşi sati întorsii pre Pruti, iar Grigorie Vodă iară i-ati tri- 

mesti la 'Țuţora conacii cu hatmanul Sandu Sturza». | 

Mai notămu unii pasagii care lipsesce în ed. Ia D-lui Kogălni- 

ceanu şi care ară veni în acestă ediţiune la tom. II pag. 10, înainte 

(1) Rog. ad. așijdevea. 
(2) Kos. ad. și la grajduri ce era stricati totii aă tocmitii, 

(3) Kog. ad. așijderea și la Bărboi aă făcut turn și ai coperit-0. 
(4) Kog. aă dres şi ati tocmitii.
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de ultimului aliniatii. 

232 

La. acestii pasagiu, pe margine, cine-va de la 

începutulii acestui secol a pusti nota marginală de care am vorbiti 

mai sus, refutândă o .aserţiune a codicelui lui Măzăreanuli. 

lată pasagiulu lui Măzăreanulu împreună cu nota adausă : 

_(%) «Au birfită părintele 

Măzăreanulă pentru Sturza, 

pentru cele ce arată, fiind-că 

nu sai aflată la Sturza 

nici o moşie mănăstirescă, 
după ce mai alesi ai dă- 

ruită la mănăstiri moșii, 

precum la Nemţu, la Res- 

boieni şi la Bărboiă, şi nică 
de la alţii neci o moşie nu 

sai aflati să fie luati, şi 

după obiceiul călugăresci 

învățată fiindă a huli, ai 

scrisă aceste defăimări şi 

balturi>. 

«Cu obiceiurile ce le găsise Grigori Voevoda 

gata, făcute de alţi domni, se stinsese de totii 

mazilii, mănăstirile şi totă ţera; tote le grămă- 

dea într'unti locă, adecă: văcăritulu, hârtiile, vă- 

drărituli, șverturi mari și desetina, iar într'unu 

anii ati scosi şi pre ţigani grele hârtii. Scos-au 

pe preoți și pe diaconi unii birii ce-i dicea 

mucareriulă, pre cei de frunte i-au pusii câte 8 

iar pre cei săraci câte 3 galbeni (vai şi amari 

de dinşii !); rădicătură neamului nu făce, de- 

stult blăstemă ş'aă agonisitii. In toţi anii Dom- 

nică lui, luă de la săraca ţeră câte 1500 pungi 

de bani. lară altă-dată şi mai multă, deosebiti 

de dajdile ce lua de la mănăstiri și dela ma- 

zil, și sau stins mănăstirile, Mazilii și totă 

țera. Grigore Voevoda într'ună vândiă era să 

ierte mănăstirile şi Mazilii de dajde, şi ai po- 

runcită hatmanului Sturzei să facă ispisoci de 

întăritura (5). Sturzii nu iau plăcutii acâstă milă 

asupra mazililori și a mănăstirilor, fiindă la- 
comii din five, vrendu să înghiţe moșiile mănă- 

stiriloră și a mazililoră, și pentru aceea elu ai 

făcutii ună ispisocti numai pre giumătate de 

mazili, iară pre giumătate aă dati la ţerănime; 

vădendi Grigorie Ghica Voevoda acelă ispisocu, 

Sau măniatu și Vai ruptă și au întunecată San- 

duli Sturza acestă milă domnâscă. Grigorie 

Voevod ave mare trecere la Portă, căci şi pre 

Turcii Balgii îi îngrozisă atâta, câtă întru ni- 

mica nu pute face Turcii zulum &menilorii».
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Oprimii, la aceste fragmente, anexa de faţă, din letopiseţulii lui 
Măzăreanulă, care se întinde încă până la fila 330, și se termină 
întocmai cum termina Canta scrierea sa, tom. III, letopiseţe, edit. I a 
D-lui M. Kogălniceanu, la pag. 188. 

* 

Notă. Inainte de a termina acestă memorii, am mersi să vedemi codicele 
de documente scrisii de Mazareanu, de la st. Spiridonii din lași. Acesta ne 
„arelă, că decă activitatea mai mare literară a lui este până câtră anii 1780 ; 
însă de Gre-ce acea condică este din 1800, apoi viaţa lui s'a prelungitii și câţi- 
va ani din secolulii ală XIX. Pe la 1800 Vartolomei era, în adevării, trecutii 
Egumenii la mănăstirea Precistei dia Roman. Aci continuă a se numi și Var- 

„4olomei Putneanulii Măzăreanulă credă că muri, forte bătrânii, după 1800.
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