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„Adusu-mi-amă aminte de dille cele din începutii, cugetat-amă
„lucrurile tele, la faptele mânelorii tile amit gânditii.

Pealmă

„Spune-toii vorbele cele din începuti, câte am auditi

„seutii, şi părinții nostrii ne aii povestită.&

la „tăte

142. 5.

și le-am euno=

Psalmă 77, 3, 3,

n S4 se serie pentru Ş generațiunea fiitore, > și
„va lăuda pre Domnulii,t Psalmi 101. 18.

orulii ce se

plăzmuesce .

„Mulţi scriitori sait nevoitii de ai serisăi rândulii şi povestea țerilor,
„şi aii lăsatii izvodii pe urmă, şi bune şi rele, se remâe feciorilor şi ne„poțitor, să le hie cele bune de înveţetură, iar cele rele ea să se potă
„feri ...... ca să nu se înnece aniT cei trecuţi,şi apoi să hu se potă
„şei ce s'aii lucrati, să se asemene hicrelor şi dobitocelor celor mute şi

„fără minte:

(Vorn. Urechiă. Procuvent.)

„Nur dann erst, wen die Moldau sich einer aufgeklârtern Regierung,
die zur Aufmunterung der Gelehrten aus alen Krâften mitwirkte, zu erfreuen haben wird, nur dann erst dărfte mann. . . . zur eehten histortschen Gewissheit gelangen (A. Wolf. Erster Theil. Seit. 153).
„Numai când Moldova, se va bucura de unii guvernămentit mat lumimată, carele să confăptutscă din tote puterile spre încuragiarea bărbaţilori erudiți, numai atunci se va putea ajunge la certitudinea, istorică,“

PREFAGĂ.
"Ca Locotenentii de Episcopii ali Hușilor, de
la începutuli anului 1861 până ln finele anului
1864, am avuti ocusiune să cetescă şi să studiezii documentele

de deosebită natură, ce pose-

de acâstă Episcopiă de la înființiarea ci și până
în timpul nostru. Am găsitii în ele unii mare
thesuurii de sciință istorică, archeologică, filologică, ete. .bine conservată întruni periodiide

timpii aprope de 300 ani.
|
„Parte din acel thesaurii o comunieii prin acesti operă naţiunei, române; dar tot-o-dată recomândi zelului șeiințificii și patriotic allii Bărbaților de littere și sciință,

că

încă mare dosă de cunoseinți

acolo

a remasi

privitâre la Isto-

ria nâstră naţionale, în tote ramurile ek, politică,

religiosă, socială, litterariă, etc.

Lipsa, de istorii spegială şi detailate, din care
să se vâdă modurile în care sa manifestații activitatea și viața în difteritele ramuri ale arbore-

VI.

lui națională ali Românilor, face. o lacună forte
mare în existența nostră națională şi cu cât lumina 'se respândeşce pe orizonulă patriei, pe atâta îc6stă lipsă devine mai vădută şi m: simțită .

Avendii multe opere istorice, scrise atât de
Români, cât şi de streini, noi încă nu avemiă
istoriă. Operile acele se ocupă esclusivii cu partea politică si administrativă a ţerei, Și acesta
de multe ori forte vagii și pe scurti, în cât și
noi astă-di putem dice despre operile acestea,
aceea, ce ore-cândii dicoa Vorniculi Urechiă despre vechiulii Letopiseţii moldovineseii: „Că nice!
de viața Domnilor, carii ai fostii tâtă cârma, nu
alegii, ne cum lucrurile din lăuntru se alge (5),
„Lucrurile din lăuntrue, la care allude Vorniculii Urechiă,

adică: Religia, eu instituţiunile sâlle;

scola, lilteratura, -cu operile sele; "starea social,
cu organismul sei și cu moravurile bune Și

răle, Administrația, justiția, stea, industria, - artele, agricultura, şi alte ramuri, în care se ma-

nifestă viaţa ună națiuni:

istoricii noștri cu totul;

unele sunti uktate de

altele

atinse f6rte

pe

scurti, și numai ca de la întâmplare ici-cole.
Tote aceste piirți ale Istoriei nostre naționali

zacii ascunse în Archiva Statului, în documentele Ipiscopielor, Monastirilor,' ale familielorii
bo-

ereșcă și: releșesci, şi. pe la persâne private. Când
aceste documente se vor da la lumină și studia
de Gmini competinţi, atunci se va videa viața,
și
achvitatea națiunei române, ŞI împreună
cu. ele,
adevărata şi completa
. istoriă națională,
a
oteiÂnța
(*), Proc
uvântareupa la a: „Letopisua
eţiie,

VI *
Din

acest molivă,

altor confrați Români,

şi „pentru îudemnarea

și a

clerici şi laică, carik.:vor

fi possedândii asemine! prețiose

monumente . ale

activităței generațiunilorii trecute
ca să nu le țină în - întunereculii

ale României,
nesciinței,. ci

să le scâtă la lumină spre a întinde domenuli
sciinței despre Istoria națională Subscrisulii
: am
compus „Chronica Hușilor,“ dupre documentele
aflătore la [Episcopia de Huși, și dupre altele publicate de difteriți bărbați, iubitori de istoria țerei

lor, în timpurile moderne.
pa
„In acestă Operă, în particulară, Huşenii "Vor
găsi. Istoria Orașului și a strămoșilorii lori; Mol-dova
— o -parte din, Istoria ei; Biserica română—
o parte

din existența

sea “în -viacurile

trecute, ŞI

materială “pentru fiitore compunere a Istoriei sâlle
speciali; națiunea. română în genere:— unii prețiosti materiali la mărețală

edificii :alii Istoriei

sâlle,ai. căreia -Architecți - Şi "Maistri

se: pregă-

tescă pe bancele secolelor nostre naționali.

Biserica română în adevării merită: dulcele e=
pitetă de Mami a Românilor.. Ea ne a: nutritii
spiritualmiute, ne- a înzestrată :cu o mare zestre
naţională: în domeniele ce ni le-a conservatit câ
uni: deposit

sacru;

ne a păstrătii âncă

ca ună

odorii .pregiosii izvorele istorice ale vieței naţionali,
menite de :a arăta o dată lumei civilizate, de câte

secule Românii, în posițiunea lor - modestă, lucr6ză pentru civilisațiune,

și pentru - ușurarea su-

ferinților omenirei, cu' tâte obstaculele ;ce tot-deuna ai opus. progresului lor dușmanii cei aprigi
şi nenblândiți,

si.

ai în

sui

VI

|

Si

,

Fiă, ca Archiva Statului, unde acum stiut grâmădite mai tâte aceste documente bisericeșei, să

le păstreze cu aceeași religiositate, precum

le-a

păstratii Biserica! Perderea, lorit ar aduo ce
daună

incalculabilă, și în viaci irreparabilă. De aceea
Guvernulii ar face ună mare bine națiunei și
şciinței, dacă, necruțiănd suma trebuitore, ar lipări tote documentele vechi ce posede Archiva
Statului. Po urma, unci aseminea publicațiuni,

în curândii sar videa minuni pe câmpulii Istorii naţionali.

Ai

|

Documentele Episcopiei de Huși, care ati servită la compunerea acestei opere, se copriud. în
cinci condice,

parte copiate,

„dicele aceste sântii citate în

parte originali. Con-

Chronică

fârte a-

dese ori. Acele cu documentele originali
sânt
însemnate cu numerile latine I, II, 1LL;
acele cu

documente copiate se însâmnă cu litterile
A. B.
Condica cu No. L-ii cuprinde 15 chrysâve
domneșei originali, alingătâre de difterite
dis-

posițiuni, privitâre la administrarea

spirituală a Episcopiei de Huși, și materială și
care se reproduci sâi se cifeză în opera
presentă, la rândulii lor.
Se
|

Condica No. LI cuprinde peste
neşci de scutâlă, date Episcopiei 70 cărți domCurgerea viacului 17-lc; deasemineade Domni în
două copii
de chrysâve domneşti, şi câteva
ordine ale Vor-

nicilor de țâra de josti.
Condica No. III, cuprinde

domneşei de scutslă, copii

peste

140

de chrysâve,

cărți
cores-

pondințe administrative, eic; cea mai
mare parte —

[X
din viaculii

+.

19-le, şi numai

căteva

la

din viaculă 19-le.
.
Condicele A. B. -cuprind copii de

fine —

pe

docu-

" mentele originali ale Episcopiei. Acest felii de

coridice de documente se aflati pe la tote Episcopiele și Monastirile, pentru păstrarea docu“__mentelor, ale cărora originale adese ori eraii espuse perderei,
Premitii

acum

„Chronica

Hușilor,

ca unii

începută, şi speră, dacă Bunulii Dumnedei îmi
va ajuta, că voiii publica după .ea: Chronica Mitropoliei Moldaviei, Chronica Monastirilor, și Chronica scolelor în Moldova.
_ Tacheiă rugândii pe Onorabilii cetitori, cu cuvintele pr6 Venerabilului Episcopi: de Huşi Mitrofanii::
„Unde

veţi afla niscare lunecături

în .lucrulii

acesta, să nu blestemaţi, ci ca buni şi cubună
inimă iudireptați şi nu ne puneţi în ponosii, ci
ertați, că şi noi sântem 6meni,. aseminea pătimași, ținuți de slaba fire, carea nu lasă nici pre

unii omii a remânea
Hușilor, pag. 147).

fără

greşală: “« (Ohronica

Rpiscopă alii Dunăril-de-Jos.

MELCHISEDEK,

aminte see
Bre

W).

Ep iscopu de Hu

a sami

Inocentfiu

„ CHRONICA HUSILOR
|

N

Da

A EPISCOPIEI CU ASEMENEA NUMIRE,

INTRODUCERE
1. Numirea și originea Huşiloră. — Insemnătatea strategică. — Castelul
Domnescii. — Reşedinţa princiară. — Greutățile posiţiunii,
Planulti. — Colonisaţia.

„In documentele posteridre ale Episcopiei de IHuși, oraşulii în care se află ea, une ori se numesce Huși,
alte ori Hușuli.

Dacă

ne întorcemii la cel mai

vechi

documente slavone, deasemenea, găsimit că une or numele acestui loci se întrebuințeză în plural, d. e. în
uricele domnesc! date din Huși se adaoge la urmă, că
Sail scrisii „8 ăceya:*. în. Huși. Alte ori îli găsimii

în singulară,

d. e. în inscripţiunea slavonti de la Marele

Stefanii, ce se păstreză d'asupra ușei bisericel Ipiscopiei, carea se va, reproduce mal josii, se dice că biserica
sa zidit -„6a T&co:* în Huso. Acestă duplă, numire,
În singulară Şi în pluralii, provine de la usuli cumis'a .
formatii la noi cea mal mare pante de numirile localit
țilorii, adică de la numele persânei ce a posedatii mal
ânteiii acel loci, prin daniă sei cumpărătură de la Dom-.
niă. Câţi trăia, ântăiulii posesorii, locul se. numia, depe,.
numele lui în singularii, d. e. moșia lui Bradiciă, aul.
Dolheciii, a lui Averă,

a Armașuluă,

a Husului,

etc,

După. montea lui, loculii trecând la urmașii lut şi deve-,
nindi mai mulți posesori, numirea locului, din singularii,

trecea, în plurală, d. e. Brădicescii,

Dolhescii, Averese

4
cii, Armășenii, ILușii, ete. Aşa deră
rile, singulară și plurală 1, suntit

logice.

amânduoe

numi-

Observămii însă

numai atâta, câtă privesce numirea Hușilorii, că dacă se
întrebuințeză în singularii, ca se fiă conformii cu istoria,
şi cu Gramatica Română, ar trebui să se serie şi să se
pronunțe: Husi, care este numele primitivi ali locului,
precumit' s'a vădutii mal susti în inseripțiunea, citată. Finalulă si de la singrularii, dupe limba Română, la plural
se preface în și, d. e. pusi
— puși, dusii— duşi, trăsis
— trămişi, Husi
— Fluși, ele.

,

Asupra origini numire! Husi stii uși suntii câteva versiuni: Una, populară, provenită de la locuitorii Un- guri

ce

trăescii în satulit

Cornii, situatii

în laturea de

mâdă-ndpte a Hușilorii. Acestă, versiune pretinde, că din
vechime pe Jocul unde astă-di este tărgulii Huşilorii, ar
fi fostii numai uă măcelăriă,. de unde locuitorii de la
Corni cumpăraii carne, carea; în limba ungară s6 numes-

ce Hus (Huș). Prin urmare, cândii ei se duceaii la carne, diceii în limba lorii, că se ducii la „Huș;“ și că de

aici s'ar fi trăgândii numirea, locului Zuși.

|

Altă, versiune este accea pe carea o aflăm la Andreas
Volf, autorulii operei germane întitulaiă: Beitrăge zu einer:
siatistiscn
— historischen Beschreibung des Fiirstenthums
"Moldau. Erster Theil. Etă ce ne spune el Ia pag. 154
despre derivaţiunea numelui Hușilorii, pe temeiulii unoriă
autori unguri:

„Numele ZZuși îl are acestii loci de la

„Hsiţi, care în anuhi 1460, fiindi alungaţi din Ungaria,
aii veniti. în Moldova și ai căpătatii permisiune de la
Voevodulii Stefan celit Mare a se aședa, acolo. Atunci ei
ai fondatii

acesti loci, şi în amintirea stimabilului lori

de atunci Zoan Husuli, '"! ati datii acesti nume.

Dară

fiind că după câtiva, timpi 'cea, mal mare parte din el

aii fostii alungaţi și din acestă țeră, apoi restulii Ungurilorii husiţi a trecutii la religiunea, catolică? deră numele
acestui din noi fundații târguşorii nu l'aii schimbati,în

câtii eli până în timpul nostru se numesce Huși (du-

pă pronunția ungară.) *)

|

:

„Acsstă opiniune de origine totii ungară, și pe carea însuși autorulii ei Zimon o dă ca unii „dicitur: se dice“,
o giisimii repeţităşi la autorit români moderni: la Domnulă Suţu în opera sea: „Notiţii statistice despre Moldo-

va.“ Pag. 52; șila Doranulii Hâjdeii în opera „ln Vodă

celă cumplită, pag. 131.
Nu tăgăduimiă că ui asemenea, colonii

de persecutați

pentru credințele loră relipivse ar fi găsitii în Moldova
refugiulii şi mântuirea lori, mai alesii că acesti faptii
se baseză, pe temeiuri solide istorice, descoperite în urmă,
şi prin care se constată, că acei colonisti Ilusiţi s'a a
şedatii la uși, la Romanii și în satele de prin pre-

giurii, deasemine că în urmă el 6răși s'aii convertitii la

'catolicismulii papalii; că pe la anulii 1571,
convertiți acesti colonisti, ei eraii în
de 6meni (Istor. tolerant. religids. în
dei, pag. 29).
„Şi în adevării pe urmaşii acestori
pină astă-di în prejmetele Romanului.

cândii s'aii

numării ca la 2000
România. D. Hâje
Ungui îi găsimii
In partea despre

medă-ndpte a Ilușilorii, pe moşia Episcopiet, se. află, satulii Cornii, deasemenea locuiti de Unguri papisti, car
însă astădi nu înţelegi altă limbă, de câtă acea Romă,
(*)
”

S%

se

vagă:

Ungrisches

Magazin, 3 Band,

seit. 105. (Pressburg.

1782-—8). Acestă syunere a lui Peter Zoeld, mi-a comunieat'o și unuliă

din Ungurii ce rieţuescii în Huşi, Deră de la clerulii Moldovenescii nu

amii pututii afla ceva considerabilii;: Hustum oppidum (Huseh,) in tribus collibus positum, ab Hussitis, quos anno 1460 Matthias rex rele-

garat, appellationem acceşzisse (dicitur). Vide Timon additament, ad,
“imag. antiqu. eţ nov. Hung. Epist. Il. pag. 16,

$
mă, în carea preoții lorti le și facii predica.

Din. docute

mentele Episcopiei se pare că acesti Unguri,

dacă nu. în

totul, în mare parte nu

aj. coloniști-

suntii

descendinți

lori Husiţi. Din planulii Episcopiei, făcutii.
pe la finele
vecului 18-lea, se vede că pe loculii unde este acumii
satul Cornil, locuiaii „poslușnict amestecați cu tergoveţi.
Prin poslușnici se înţelege: în docwmentele Episcopie
dmenă venetici, aduși de prin alte ţări, în deosebite rân-

duri, spre serviciulii Episcopiei. Insă toti-uă-dată în pla-

nulii citatii se însemnă, că acolo „a fostii sileşce de satii
vechii.“ Putemii presupune, că colonistii husiţi, pe la
1460, vorii fi fondatii şi locuiti: acel sati vechi; dară, .
în urmă pentru Gre-care grele împregiurăni îli vorăfi
părăsitii și se vorii fi aședatii aiurea. In ţinutuli Hușilorii (judeţulii Fălciului) Unguri se afli numai în satulii
Răducănenii.
|
Ce se atinge de aserţiunea, că Ungurii Husiţi ar fi
datii nume Huşilorii, o respingemii pe temeiurile ce' se a
vorii espune mat josii.
Ceea ce ne aretă documentele Episcopiei despre numirea Hușiloră, și din care ne putemii face idee limunrită
despre numele și inceputul acestui orași, constă în ur-

mătârele noţiuni:

|

o

Pe timpurile Marelui Stefan, loculti unde astă-di se
află Huși, aparţinea unei persâne cu numele Fusul.

Loculii acesta a, fostii

dati

lui de la

Domniă.

Uriculii

se va arâta

mat de-

slavonii de danii s'a păstratii la tergoveţii de Huși pînă,
la anulii 1814, cândii cu vicleșugii s'a răpitii de către

„nisce pers6ne interesate, precumii

parte, la anulii acela. Nu se scie înst dacă dania, aceea
„Sa făcut de marele Stefan, săi mai 'nainte de
elă..
Celii ântâii documentii

istoricii, cunoscutii - pînă acumii, -

7
în. care se amintesce de acestii Husulă,

este uriculii lui

Stefan cel Mare din 1489 (6997) Mast. 12, în care se
dice, că sluga sea '„Stanciulii, fiulă lui Jurjii ali Husu-

„1ui,%) a vînduti lu Lupe Armașuli uă silesce peste
“Prutii, unde a fosti târguli Sărata, mai susii de gura
Săratei, pentru 58 galbeni tătăresci. (Archiv. istor. î. I
„part. 1,-pag. 155, Nr.245.)

In altă chrisovii, totii de la Stefan Vodă, cu data 1495
(7003) Genarii''20,
sului,“

se pomenesce de

care împreună

„Marina fata. Hu:

-

cu ui mătușă a ei Nastea, a vîn-

„dutit .a patra parte din satulii. Buzescii, ce. este pe Sarata
lui Neagulii Dumia şi fratelui săi Băloșii; -pentru 25

„galbeni tătăresci. „Wreți acestti ohrisovit | reprodusă mal

josii.)

e

e

Intr'unii urieii. deasemenea “de la Marele: Stefan. din
7010 (1502) Genariii 23, se dice că Marina fata Husului și cu mătușa ei Nastea „aii vîndutii a, lorii dreptă ocină din drepte și adevărate urice, ce ati avutii pe
uă bucată de locii pe Sarata, partea ce este de pe Elan,

din hotarul târgului nostru alti Hușilorii, ce este pe Dri- *
slăvețu. (Vedi şi acestii uricii reprodusii mai josii.) Mai este între documentele Episcopiei unii chrisovii de
la Stefan celii. tenării,

datii în 1519 (7027);

însă este

atâtii de stricată și stersii, în câtii abia se poli discifia
0. În slavonesce: „Sină

Jurja Husiva.& Domnulit

Hâjdeii a tradusi pa-

sagiulii acesta aşa: „Stanciulii fiulă lui Jurjit ali lui Husea.: Adică
că Stanciulii era nepotii lui Husu, care avusese feciorii pe Jurjii. Uricele slavone posterioare, cândii se esprimă de fata Husului o numescii: „Dociea Husulova,& (fata, Husului.) Forma „Husiva“ arată că
Jurji era feciorii alii Husului, adică dupe-slaveniă: Husiv sai Hu-

Sivici. Dacă dar la anulii 1489 Husulii avea nepotii =6 Stanciuli
care era în virstă a dispune de averea de la părinți, a vinde: Se: în„

telege că banicul”, sei Husulii fusese .cu multii maj. inainte. trăitoriă
pe acele locui. .

8
cuvintele:

Buia

„n aper8 ceno. ra

XEfaz, Adică: „Și

altă sati unde a fostii Husulii.**)
- Judecândii de pe aceste date, putemii

moșia stăpânită de

Husulii,

începândi

presupune, că

despre medă-Ai

de la Elan, unde poseda moșie fata Husului Marina,
spre meqă-ndpte coprindea: locul unde suntă Hușii, Şesuli Prutului, şi peste Prută satulii Buzescii, şi loculii
|
unde a fostii tergulii Sarata.
A fostii re Husuli Românii, stii străinii? Cei ce voriă
se derive numele și originea Hușilorii de la colonia Husiţilor,
negreșit tind a crede că fundatorul Hușilor a fost un străinii,
un Ungur sei Bohemii husiti. Intre numele ZZuși şi HuSiți în adevăriiu este asemănare; însă eti o credii acesta
provenită, de la întâmplare. Numele usii este dicere sla-

vă, însemnă: gâscă; dâră ork-cine a studiati câtă de pucinii archeologia nâstră, sciă, că, acestii felii de nume şi
pronume slavone erati forte obicinuite strămoșilorii nostrii
şi provineaii parte de la vecinătatea cu popârele slave,
6ră mal cu deosebire de la literatura slavă, care era și
a Românilor. Așa, în urice se pomenescii nume boeresci
cu totulii slavone, d. e. Bpzra, Mornaa, Tamnea, Xpz=
Top,

A8ms,

Baaăns,

Rpacnewz,

Xoaro,

ete. (Uriculă lui Stefan cel Mare din 1467;

“Greuko,

Gona.

ali lut Petru

- Rareși din 1546.) Românii ai fosti şi suntă pină as:

tă-QI precâtii lesnicioșt pre atâta şi naivi în porecliri, seii

născocire de pronumiri.: D. e. a fostii destulii

se aibă

cineva, unii petecii negru cusutii pe partea. din dereptii a
hainei, ca, se fii pronumitii Curii-negru, şi acestă
pIo-

nume se trecă la urmași! lui, și se devină nume chiarii
ală satului unde ei locuia. Pronumirile

%

împrumutate de

Chrisovulă acestă se află în secultețulii cu No. 4. Toti în
el se poAlbulii; negreşită că. acestia suntiă
părinții primitivi al rezeșilorii Averescy şi Albesci
,!

menesce de duoi fraţi: Averii şi
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la paseri eraii forte obicinuite. De aici numirile de fa- milii: Guriţă (găină), Vrabiă, Socol (gangurii), Paţă
Păunii, ete. De mirare deră este, că se pisesce uă familiă Română -pronumită de la gâscă-Husi ? Fără ca să
mai avemii nevoiă a căuta obârșia numelui acestuia prin

Bohemia sâii Ungaria. Ei afirmi că Husuli era Românii
Moldovanii, boiării şi înruditii cu familiele boiiresci ale
țărei. De aceea, uricele mal susii citate numescii pe Marina fata, Husului, nepotă Nastei, care la rândulit seii și
ea era nepota lut Michaili Buzea,de la care a luati

numire satulii Buzescii,

ce

este pe apa -Sarata, peste

Pruti. (Uriculii din 1495); eră, uriculii din 1489 spune
că Nastea, avea, unii frate Tomaşi uă soră Ilea, tustrei

fil al lui Costea și nepoți ai Drornicului Oanea;

dease-

menea exaii veri cu Ana și cu fratele ei Sima, fil lui
Laza”) şi nepoți al aceluiași Oanca.
Acesti Husulii este fundatorulii tergului Huși, pre-

cumii între altele se vede şi din supliea unui tergoveții
din Huși ce avea în păstrare documentulii original alii
- fundărei Hușilorii, și care cu vicleşugii i sa răpită pe

la 1814. Acelii târgoveţă 6tă ce spune despre acâstaîn
suplica, dată Domnului Scarlaţi Alexandru Calimacii:
„Jelueseii Mărie Tale, că în anii trecuţi, după mortea
tatăl meii, "mi-a remasii unii uricii vechii sirbesci și
tret-deci şi patru file chântie cu slove nemţeşti - scrise,
insă cusutii la unii loci, și la totă fila dedesuptii, cândii
se intorcea fila era uk pecetie a Husului, ce a făcut

târgul uşii. . . .*)
“Timpul “fondare

(*)
-

Hușilorii

nulă

putemii - otări din

Cum că Costea şi Lazăr ati fostii boiări se vede din uriculă de la
1432, reprodusii mai departe, sub anul 1680, în eare aceste nume
se pună între boiării marturi al uricului.

(**) Restuli suplicei și cu totă cursuli intemplărel urmată, „Să se . vadă

Ja anulu 1814.

|

|

|
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lipsa documentului. primitivi, care din cele ce spune Suplicantuli de mai susii, trebue se .fiă la vre unul din
proprietarii megiași, și timpulii pote îl va da la lumină:
Putemii presupune, că fundarea acesta dateză de pe la
timpurile marelui Stefan. Celi pușini n'amiă găsit nici

unii documentii mat vechii, în care să se pomenâscă de
Iluși înainte de marele Stefan. Combinândii desființarea

târgului Sarata de pe maluli stângii ali Prutului, de
care vorbesce uriculii din 1489, și care venea totii pe
moşia Husului, putemii presupune că tergoveții de acolo

Sail strămutatii la

Ilușă, a căruia,

înființare

coincide. cu

acele timpui. Motivulit strămutirei a pututii fi uă mai .
bună siguranță a tergoveţilorii prin posiţia locului, încongiuratii cu munţi şi codri pe de uă parte, cră pede alta cu Prutuli, care era uă pedică nu mică.la năvălirile
ordelorii căzăcesei și tătăresci. Din acesti punctii de vedere, Huși în curândi ati deveniti unit însemnatii punctii
strategicii pentru apirarea țărei de către inemicii
ce năvăliaii despre resăritii:

Cazaci,

'Tătaui, Turci. Stefan Yo-

dă cel ântâiii a găsitii avantagiosti a avea vă, reședință.

în Iluși, pentru trebuințele sele militare, precumii

avea,

și la Vasluiii. De aceea Yli a inființatii acolo unit.
casteli domnescii, pe loculii unde este astă-di Episcopia
.
. Nu

„Putemii anume

arăta loculii unde a fostii acelii castelii ;

deră curtea Episcopiei tâtă, este potricălită de temelii
vechi
din care unele de ui soliditate forte mare,
și care presupunii nă vechime profundă. Din documentele
Episcopiek
se vede că unii deală despre resăritii,
numiti : acumi
„Coţoiulii, mai nainte se numea „Cerdaculii
lut Stefan vodă.“ In adevării, de acolo se presintă
uă privire întinsă,
asupra Prutului și peste Prutiă. Huși,
Și supt

Domni următori era loci de reședinți domnescă,
unde Domnir pe-

ui
trecea. a timpure, cici se găsescii multe chrisâre date
de aick;. deasemenea și Letopiseţele. ne arată pe unit
Domni petrecendi în Huși.
Stefan cel Mare, în anulă 1495, a zidita în localul
curței domnesci de la Huși uă biserică în ondrea sânţilorii Apostoli Petru și Pavelă, precumii se vede din inscripţiunea, slavonii ce pînă astii--(i'se păstreză d'asupra ușei
Bisericei Episcopiei. Etă textulit ei tradusii românesce:
„Euseviosulii și iubitorul de Christos Io Stefan Voevodă, cu mila Int Dumne- deii Domnii țărei Moldavei, fiulii
lut Bopdanii Voevodii, a, început şi a ziditii acestii templu în numele sânțilorii, slăviţilorii Și toțit-lăndaţilorii C0- rifeilorii Apostoli Petru și Pavelii, ce este în. Huso, pe
Drăslaveţi, și s'a săvirșitii în anuli 7003, eră ali domnirei lui, anuli 38 curentii, luna Noembriii 30.
„Unul din ehroniearii țări, dascălulii Simeon, ne spune, că «totii în acestă anii, cândii s'a, ziditii biserica, Ste-

fanii celi Mare a ziditii acolo în Huși, şi curţi domnesci,
care pe timpulă acestui cronicarii (cam pe la începutulii
vecului 17-lea) eraii surpate, deră beciurile existaii încă. |

(Letopis. t. L pag. 135.%)

|

Cumii că acâst biserică a fostti anume biserică a cul
(*)

În partea. despre apusi, aproape, de loculii Episcopiei, stă şi până
astădi uă grupă de movile, și mai mari şi mai mici, unele lângă altele, care nu suntii naturali; însă, nici uă tradițiă nu sa păstrat

despre ele. Să fă oare morminte
urmată acolo? Saii vre unit feli
- anticilorăi?
»
- Cu însemnătatea, strategieii a
legată și movila numită: Răbiia,

de soldaţi căquţi în vre uă bătăliă
de baterie dupe tactica de resbeli a
Huşilorii credii că trebue să, fi fostă
ce seaflă lângă satulii Rișescii, pe

* șesulii Prutului, cale ca de. una și jumătate oră de la Huși. Ea constă din uă movilă încongiurată de unii murit înaltii de pământii, cu
intrarea despre Prut. Despre ca pomenesce și Cantemir în „Deseri-

erea Moldovei pag. 28, ed.
Han-Ta pesi, adi: ” Movila

1851, pe care, dice, Tătaril o numiaii:

Hanului.

Din

documentele

Episcopiei sa

vede, că la movila Răbiei era podit zeste Prutii. De aick 'putemii deduce, ca, movila Răbiei era uă fortereţă de apărarea podului de năii vălitoră, ce ar fi voitii să trecă din ceea parte a Prutului,
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ței domnesci, și nu monastire, se șede și de. acolo că ea
nu a fostii înzestrată cu nici unii veniti deosebiti,

pre- -

cumii totii-d'auns făceaii ctitorii monastirilorii și a Bise-

ziciloră, mai alesii Domnii; ba chiară nici locul pe care era zidită Biserica nu era proprietate a ej, ci loci
domnescii,

pînă târdiii,

precumii

se vede din

chrisovuli

lui Mateiii Ghica din anulă 1756.
Moșia Husului, pe care s'a ficutii tergulii Huşii, pen(ru însemnățatea ce a căpătatii acesti locii prin curtea
Domnescă înființată acolo -de marele Stefan, nu târdiii
6răși a, deveniti domnesciă, pâte ex prin rescumpărare.
Prin chrisâve se vădi multe esemple de acestea, că mo- :
şie ce fusese dănuite de Domni pe la persâne private, se
reinturnaii crăși Ta Domniă prin răscumpărare, prin stingerea unei familii sâă prin confiscare. Prefacerea moșiei
Hușilorii în domnescă, se pare că s'a urmati pe
la, fi-

nele Domnie! lui Stefani

la anuli 1502,

celt mare;

Stefan vorbindi

„Tergulii nostru Huşik.«

căci în

uriculit de

de Huși îi numesce:

" Reproducemii aick uricile de la marele Stefan,
de cae ne ami condusti în cercetarea, despre
originea HuȘiloriă.
|
1. Uriculă slavonii din anulii 1489, publicati
de D.
Hâjdei în Archiva Istorieă, loculii citati
mai susi.

„Cu mila lui Dumnedeii' Noi

Stefani

Voevodii, . etc.

Etă că venindă Nastea cu fratele sei Toma
şi cu so.
ra lorii Ilca, feciorii hi Costea,
toți nepoți lu; Oană
Vorniculi și Ana cu fratele
seii Sima feciorii luiLazăr, crăși nepoți ai lui Oană
Porniculi, de bună,
„voia loră aă vindută dreptul
“lori patrimoniii din uriculii moșului lori Oană vornic
de la moșulii nostru A-

lexandu. Vodă, uă bucată

de pământii din otarulii. Albo-
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teşcilorii pe gura Saratei, uni loci de satii, slugei
tre Panului Lupea Armaşulii, drepti optii-dect zloți
răsci: și apoi erăși venindii, „sluga nâstră. Stanciu
lui Jurj al luf Husea. .... uă siliște peste Prut

ndstătăfiul
unde

a fostii terguli Saratei, mal susii de gura Saratei, a vîn-

dut'o deasemenea slugei nstre lui Lupe armașu, deck
noi v&dândii ete; eră otarulii acestei bucăţi de pămentii
“din otarulit Alboteşcilorii se incepe de la gura Saratei,
apoi la, vale pînă la malulăi Prutului, apoi pînă la capătulii de susii ali rediulut lui Goran, apoi pină Ia ulmulii cu semnii, apoi dreptii la dealii pînă la unti stâlpă,
apoi pe ceea parte a dealului pe câstă pină la duoiste- |
„ jart cu semne, apoi pină la, unii stejari cu semnii, apoi

prin dumbrăvioră în vălcea pînă la unii stejură cu semn
apoi pin văleea în susii pină la Troian”) la stâlpii, apoi
„pe Troianii în susă pini unde cade Txoianulii în Sarata,
apol pe Sarata în jos pînă unde cade Sarata în Prut;
eră otarulă acelei seliște unde a fosti târpulii Saratej
mal susii de gura Saratel se începe erăși de la gura
Saratei şi toti pe maluli Prutului, in susii pină la; sileştea lut Bodadea, Servuliă, apoi urmeză pe maluli Prutului în susi pină la siliștea lui Bodea Romârulii,: apol în susii la deală, apoi prin câmpii pînă la -piscii,
apoi în matea, Saratei,-apol pe drumul celi vechii la
dealii pină pe virfulii dealului. și, la vale pină la uă movilă săpată, apoi pe piscii pină la unii stâlpii, apoi pină
la uni altă stâlpi, apoi pe drumii pini la otarulii. Lim-

bă-dulee, Acesta este totii .otarulii, pe credința, Domniei
mele şi a, fiilorii Domniet mele. Alexandru și Bogdan - Vlad
și a boiăriloră nostri: Panulii Shiarea, P. Nzu, P. Duma,

(5)Troian aică se vedo că însemnă unii şanţii mare,

-
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P. Gangor, P. Dragoș vornicul, P.

de la Hotin,

P.. Ștefu

Hudiciii,. P. Dajboo,

Herman,

P. aţeo
P. Mihotă,

P. Clăniii spătari, P. Boldur visternie, P. Ieremia
postelnicii,P. Andreica paharnicii. . . . P. Șandru comisii

Şi alţii, (închiărea
Toder
2).
copie
„Cu

cu

vel logofătulii

'Tiutu.) A scrisă

în Sucâva 6997 (1489), Marti 13.«
Uriculii slavonii din 1495, ce se pistreză la Episîntre documentele Buzescilorii, scristi pe pergamentii.
mila lut Dumnedeii Not. Stefan Voevod Domnii țărei

Moldovet. Facemii cunoscutii cu acestă carte a nostri tu-

torii celorii ce o vorii

vedea,

sati

cetindi o vorit

audi,

că ai venilii înaintea nstră și înaintea tuturorii boiărilorii:

nostrii Moldovenesci XNastea nepota lui Mihăilă Buzea,
și nepota ci Marina fata Iusului, de a lori bună
voiă de nime nevoite nici silite ș'ati vândutii dreptulii
lori. patrimoniii din dreptulii lori urieii din uzieuli unchiulul lori Mihăilă Buzea, a patra parte din satulii de

pe Sarata anume

Buzescil, unde a fostii Bericiko,

aceea

aii vânduto slugelorii nostre Negu Dumia Și fratelui
sei
Băloșii cu 25 galbeni (zloți) tităresct, Și sculânduse
slugele ndstre Negulii Dumia și fratele săi Băloși, ati
pli= .
titi toţi banil acel mai sustii scriși 25 galbeni tătăres
ci
in mânele Nastei și a Marinei nepâtele lui
Mihăilă Buzea,
inaintea, nâstră, și inaintea, boitrilori nostrii.
Deci Noi vădendi buna lori învoclă şi toemelă” și deplina
plată, și
Not deasemenea amii dati Şi ami întărită
Sligrelori nâs-

tre Neguli Dumia și fratelui săi Băloșii acea,
mai susă
dis
a patra

pante din

satulii de pe Sarata, cu numele .

Buzescii, unde a, fostii Bericiko, ca
se fii lori de la No!

uticii și cu totii venitulii lori și fiilor
lorii și nepoţiloră
lorii,

și sirenepoţilorii lorii și restrenepoţilorii
lorii și toti

nemului lori ce li se va alege mal de
“aprope, ne stri-
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cati „nici-uă-dală in veci. ră otarulă acelef a. patra
parte din satulii de pe Sarata să fiă din toti hotarulă a-:
patra parte și din alte laturi după vechiulii otară, pe
unde din vecatihii
apucatii. [ră la acesta este credința
Domniei nâstre ce s'a scrisă mal susii. Not Stefan Voevodă și credința prea iubiţilori fil at Domnici mele Alexandru și Bogdan Vlad, și credința boerilori- nostriț; ere
dinţa Panulut Dumia pârcălabulii, credința Panului. Boldor
dvoruic,

„fa

credința -P. Irăman,

credința P. Șteful,. eredin-

P. Muşat, credința P. Toder.de Ia 'Ilotin, credinţa. P,

Mikotea de la Nemţu,

credinţa P. Ciortorovski. credința

DP. Șandru pârcălabulii de Novograds: credința P. Clănăii
spătaruli. . . . (două rânduri nu șe poti ceti. Apoi în„cheiă cu forma seiută, că cine va fi după elă Domni să
nu strice acesti întărituri) „ami poruncitii credinciosului
nostru panii Tăutu logofetii a serie și a atârna pecetea
nostră, la acestă carte a nâstră. A serisii Mater la Vasluiii |
în anulii 7003 luna Genar 20.
„

Zasemnure. |. Din pecetie nunat ună parte a re-

„masii. IL. Jicerea uric, este ungară Grăke: înS6mnă : toti-da-ama. Usulii la oi a. dati aces-.
tei diceii semnificarea. dritului ce avea cineva a
poseda cea pe totii-da-una. Deasemenea „uric
se chiamă și actulit Domnescii, ce constata acel
drită.
iA

Naocogradulii sei celatea,

noud, este

Ro-

> „manulii, unde pe atunci era cetate. Observâmit
aică- că pe timpulă lui Stefani celă Aare, pe tote
liniele pe unde mergea drumul mare ali țărei de
la Dunăre în susi spre Suctva și las, crai cetăți,
pentru întâmpinarea dușmanilșaii, pe ori care drumii
ar Năvăli în ţeră, Pe drumulii de pe valea Siretului era Novopradulscii
ă Cetatea nouă; pe. drumnlii Bârladului era Vasluiul; pe drumul Pru-

16.
tului,

mai

în

urmă

s'a

făcutii - câsteluli

de

la

Huși.
3. Ispisoculi de la Stefan Vodă din 1502.
„Venit'aii inaintea, nstră și înaintea boerilorii nostriăa
mari și mici Nastea nepota. . . . și nepota ei Mări-

na futa Husului, de a” lorii bună voiă de nimeni siluite,
ai vândutii a lori dreptă ocină dintr'ale lorii drepte şi
adevărate urice ce aii: avutii pe uă bucată de loci pe:
Saratu, partea ce este pe Elan. din otaruli, târgului
nostru, ali Ilușilosii, ce este pe Drislăveţii, acesta a
vândut'o slupei nostre lui Leoa*) și frățines&ii lut Petru,
dieptii 40 zloți tătăresci. Deci sculându-se slugele nostre
Leva, şi fratele săi Petru ali plătitit deplini acei de mai
Susii seriși bani 40 zloți tătăresci în mânele Nastey nepâtei lui Mihăilă Buzea, şi Marinei

fetei Husului

dinain-

şi deplină plată, drept aceea și noi așijderea şi de la
no: amit dată și ami întăritii. Slugrelorii nostre Leoi și
fratelui seii Petre acea de mai susii numită parte de
„pămenti ce este pe Sarata“) partea ce este din Elan și
„ce este mai Josii de otarulii tergului nostru Huși. . .
ca să fiă lori de la noi uricii cu totii venitul.

lori şi

fiilor lorii. nepoţilorii. strenepoțilorit și restrenepoțilorit
lori şi la toti neamulii lori ce li se va alege mai de aprupee iestrăimulatii

nici-uă-dinidră

acei bucăţi de pământ să fii din

a

(*)

în

veci.

Eră otarulă

otarulii .tergulut nos-

,
,
Late
Lmeoa, ce ,se p pomenesee aici, „ credă
cre
tulpina redosilo
că i este tulpina
redeşilorrii
ii dindi ta-

(e*) Suntii
sunt doue pârâe cu numele de Sarata: unnlăi

este Prut, unde era
tergulii Sarata: altulii JA Elan, și se incepe
[e deluli Hrusca, ce
este la amegă- di a Huşi
și mer ze pină la
Fals, acolo cade în Prutii,
P
a. Berezeni, din cuci de

N

ea nsstră şi dinaintea boerilorii nostrii a Moldovei. Deci.
vălendii. și noi între denșii a lorii de bună 'voiă tocmelă -
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tru Hușii în josii, eră despre alte părți se fiă după Vechiulii- otarii, precumii aii apucatii din vecii,“
„_ Insemnare. Urieuli originală acumii nu esistă; .
deră se păstrezi două traduceri de pe elă, între
documentele Cârligaţilorii, Una făcută l4:1757 de
unii Ioniţă Faţă, alta ficută de Polcovniculii Pavelii Debrişi „ot Mitropolie“ la 1798. Din amenduoă “aceste traduceri se vede, că originalul era
stricatii în multe locuri, în câti unele cu greii se

citeai, eră, altele nicidecumii, care și suntii. “arătate
prin cuvintulit „lipsă“ pusti în parenteş. Traducătorul din urmă n'a pututii citi nici data; cră celă
dâniâii

a

cititi: „7010, Genar

reprodusii' - aici

conferendi

23.

amândouă

Noi

lamă

acele tradu-

ceri.

De la Stefan celi mare dtă ușit devenită reşedinţă
Domntscă, asemenea cu Vasluiulii, Romanulii Și Hârlăul;

de aceia găsimii adesea, ori pe Domni reședândit une-ori
nu numai în Vaslui, Roman și Hârlăii, deră şi în Huși.
Așa, letopiseţulii ne spune despre urmașul lut Stefan,
fiulii săi Bogdan, că a muritii în Huși, la- anul

1517,

şi de acolo Vaii dusii de Vaii imormântatii în monastirea

Putna (Let. t..1. f. 152—153).
In documentele Stinilescilorit se află unit suretii - (co.
pie) depe unii ispisocii sărhescă, dată în Huşi de Petru

Rareș la anulit 7035

(1527), Mart. 15.

Domnia

lui

Petru Rareşii, dupre spusa lui Urechie, s'a înveputii la
20' Ianuarie a acestui anii, ră uriculii,de care vorbim,
la 15 Mart, -nilăi arată deja în Huși. In acesti uricti
se pomenesce de mai multe „persone, toți fii ai lui Stănili, de la care negreșitii - se tragii atâtii redeși! Stăni=
lescii de: peste Prut, câți şi numirea satului ce . portă

pină astădi numele de Stănilesct, situatii din drepta Prutului, proprietate a Episcopiei | de-Huși.

Acesti a.
fi ar lui

„BIBLIOTECA

CENTRALĂ
UNIVERSTI ARĂ * CAROL”,

|
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Stănilă, sai Stănilesci, ne spune Petru Rareșii in” uricii,
aă vendutii unii sații ali lorii pe Pruti, anume Berbes-

cit, ce li avâii ei, „din dreptă ispisoculii lori de la strămoşulă. domniei mele, de la Alexandru Vodă. * Petru RaTeșii în domnia ântâiala 22 Martiii, anul

1535,

dea-

semenea era în Huși, precumii atesteză urieulii următori,
dată. de acolo. Reproducemii acestii uricii, pre câtii pentru data lui ce se raportă la Iluși, câtiişi pentru înte„resuli arheologiei ndstre.. EI este slavon, dâră ii dăm

românesce.

„Cu

e

„mila lut Dumnedeii

|
Noi Petru

i
Voevod, Domnii ţ&-

ret Moldovei.
' Sciutii facemii cu acâstăi carte a nostră tuturoră celoră ce vorii privila ea, sei citindu-se vorii a-!
uli-0, că ati venitii înaintea mostră și înaintea boerilorii
nostrii(1) Moldovenesci sluga nâstră Luca, fiulii lut Negu
nepotii alii lui Toder Guga(2), de a sa bună voe, de
nimenea, nevoiti nici silită, și a vândutii alii stă drepti
patrimoniă şi moșie din dreptulii săi uvică ŞI cu privilie(3) de întăritură de la Domnia. mea, a patra parte de
Satii din Zavalnesci pe Crășnișira(4) slugelorii nâstre
nepotului săă(5) Albu şi nepotului săti de frate Dragotă, cu 50 zloți tătăresci, și slupele nâstre Albul Şi Dragoti ai plătitii toți banii cel: mat susă scriși cinel-Jeci
de zloți tătăresct în mânele slugei nostre Luca fiul
lut
Neagu, nepotuli lut 'Tâder Guga înaintea nostră
și a. boerilorii nostrit. Dee not vădândă a lori de
bună oiă
tocmelă și deplină plată... Şi de la noi amii
dată și
amii întărit slugelorii nâstre Albulii și Dragotă
acea mai
susii Scrisă a patra parte din satulii Zavalnescit
pe Crăsmșora,ca si fiă și de.la nor uricii
cu toit venitulă, lorii
ȘI fiilorii lori, şi nepoţilorii. lori
și strănepoțilorii. lori și
rest

rănepoțilorii

loriși toti nemuluă lori care
se va: a

a
lege, ne stricati nici-uă-dată în vect. Liri hotarulii
acei
mai sus dise a patra pârte din satulii Zavalnescii
ce
este po Crăsnişura, să fiă din toti hotarulii
a patra par.

te şi după vechiali hotarit pe unde din viacit. ai apu-

cati(6). liră la acesta este credirița Domniei nsstre
mat
sus scrisă Noi Pelru Voevod, Și credința
prea iubiţilorti
nostrii fii Iliașă „și Stefan, și credința boerilorii
nostri,
credința Panulu Iura dvornieulă, credința,
P. Totrușan(7)
credința P. Scripca, credința P. Vlad
și a P. Toder pâr=

călabi, de Iotin,

credința, P. * Danciulă și a P.

Lieiu

lit
pârcălab de Nemţii, credințaP. Crăciun și
a PD. Tâder,

pârcălabt de Novogradii, credința
de Sucâva,: credința P. Dragșan

P.. Mihul portarulă
spătar, credința, - P.

Mateiașă visterniculă, credința P. Albot poste
lniculii, ceres

dința P. Popsa. . . “credința P. Colun stolnicu
l ȘI cre
dința Panului Draksin(8) coimisulii și credi
nţa.
(rupt și ștersi). ... . din nemulă nostru
sei pe cine
Dumnedeii ar alege ... ,. țerei Moldovei,
acela si nu
strice, . . ... să confirme şi să întărâscără
. spre mai
-multă tărie şi înputernicire a tuturorii- celori
i mai susii
scrise amit poruncitii 'credineiosulut riostru. .
. . logofăt
și pecetia, nâstră a atârna la acestă carte a nâstr
ă. A

scris Dumitru Popovici la Iluși (8 Xscoxa.) în
anulti
7043, Mat, 22.
E
a

„= Insemnare. Acestii uricti se află între
documentele moșiei Bunescilori, cu multe lacune, din causa vechimel. Aici Vami .reprodusii întocma!
după

câtii ami putut

citi originalul. Fl însă este

co: piatiiși în condica B. £ 134; deră “mi
se pare
"că în acea copie lacunele suntii indeplinite
de uvicar
ulii ce l'a .reprodusti. Deasemenea „totă
,
la £. 119, este şi uă traducere romândscă a. acolo
ates“tul uricăi,
o

boevi, în. uricele slavone. de la Ma-

_"(1) Dicerea

d'ântâii

In - easulii

apă.

B0- .

în. acesta,

scrie: boiari;. cră

se

rele Stefan

dicerea,

la

de

se derivă

aoă bătălii, și însemnă: dmen; de oste, de bătălie;
— de la comparativulii slaîn casulii ali duoilea
vonii gosiii, ce însemnă: mai mare, magnată.
(2) De la familia Guga se trage numirea Sa|
|
tulu Gugeșcii de la ţinutulii Fălciului.

(3) Dicerea Privilie,

o credi stricată

din. pri-

vilegiă. In traducerea din condică, dicerea pripilie din originali sait tradusi prin: „dresuri,“ aacte.

dică: documente,

(4) Satulii: Zavalneseii nu

„Crăsnişâra*

esistă astădi.

Pâriulă

acumii se chiamă „Crăsniţa.“ Insem-.

nămii că multe sate ce se pomenescii prin urice acumii nu mai ființeză. Pote că unora să li se fi
E
schimbati numirea.

(5) In original: Plemianicii,

ne-

care însemnă,

poti şi de frate și de: soră. Albulii deră a putulii
să. fii Lucăi nepotii de fiate seii de soră, și
credii că

Albulii ii era

nepotii

soră;

de

pe

căci

celii: altii nepotii pe Dragotă, îl numesce uriculii: „Bparannuz,“ care însemnă nepotă de frate.
(6) Espresia „pe unde din viacit a apucatii,*
„ce o ami găsitii în tote chrisâvele de pe la începululă viaculul ali 15-lea, câte "mi ait cădutii în

mână,

me. dă a ințelege forte lămurită, că ţera a

fostii pe atunci de viacuri locuită; €r% nu de pe
la viaculii ali 44-lea, de cândi se începe șiruli
Domnilorii, cu. Dragoșii.
Mi

(7). Panii Totrușanu și Mihuli,

ce se 'pome-

nescii în uricti între -hoerii “lut Petru

prodositii

doua
cu

în

Domniă,
alți

duoi:

Domnia

ai

dântâiii,

fostii tăiați

Crisneși

şi

şi

de

Cosma

Rareșii,

de

eli,

aceea

Lai
în

împreună

(Let.4. 1|.F.

a

|
-.
169.)
(8) Credii că de la Panit Dragșan si Draksin se

IE
derivă “numirile

satelorii
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Dracșanii: şi Dracsinii,

din partea de susii a Moldover.
„In anulă 1546, la Mai 14, €răși găsimi pe Petru
Rareșii, în Huși. Acesta este anuli de pe urmă alii Dom-

nică lut a doua. De la data actsta Erăși avemă uni uricii slavonii datii de Rareșii din Huşi, pe care deasemenea "li reproducemii.
„Cu mila lui Dumnedeii “Noi Petru Voevodii Doninii
ftră Moldovei. Cunoscut - facemii şi cu acestă carte a:
ndstră, tuturorii celori ce o vorii vedea saii citindu-se o
vorii audi, că a veniti înaintea nâstră și înaintea, boiari="
Jorii nostrii sluga nâstră Jurja Boldur aprodulii, fiul lut
Andruişca Boldur, de a sa bună voii, de nimeni nevoiti

nică silită, și a vîndutii ali săii drepti patrimoniă și cu
privile de schimbi ce are de la părintele săSu Andrușeo
Boldur de la Domnia mea. Unii sati pe Elan anume Seretenii:pe amândoue laturile Elanului, pe: acela Tai vîndutii slugei nostre lui Ion: Hâra pentru cinci sute zloți
tătăreseiși s'a sculatii. . . . . sluga nostră Ion Hăra și
a plătitii acei mai sustii scriși bani toți deplinit 500 zloți

în mâni slugei nostre Juja

Bojdur fiiulii lui Andrușco

Boldur: înaintea, nâstră și înaintea boiarilori nostrii. -Decă.

noi vădândii toemela lori cea de bună voit și deplina
plată, şi noi aşijderea și de la noi ami dații și amii întăritii slugei nostre Ion Hăra acel sati mat susi numitii la Elan, anume Seretenii pe amândouă laturile Elanului, ca st! fiă lui de la noi uvică “şi cu totii venitul,
lui și filor lu, și nepoțilorii lui și strenepoţilorii lui și restrenepoţilori Și la totii nemulii lui, ce i seva alege mai
de aprâpe,. ne stricată nici-uă-datii în viaci.. Eră, hotarul
„acelui mai sus scrisii sati de pe Flan anume Serete-

22.

il de pe amândouă laturile Elanului să fiă pe unde din

viacă ai apucatii. Eră la acesta este

credința

Domniei

mâstre cel mai susii scrise Not Petru "Voevod, și credinţa prea iubiţilorii nostrii fi Iliaşti și Stefan şi Constantin,
Şi eredința Panulu Efrem Huru, credința P. Borcea, dvorniculii, credința Panului Petru Criica*), credința P. Sturza Și Panului Mohilă pâreălabi de Ilotin, credința P. Huru
și a P. Miron pâreălabi de Nemţii, credința P. Timpea
pârcălab de Novograd, credința P. Petru Vartic portarii
de Suceva, credinţa P. Iurie spătarulă, credința P. Dan
visterniculă,

credința

P.Irăhur

postelniculii,

credinţa p.

Ilamza, credința P. Petraşeu paharniculii, eredința
P......

stolniculii,

credința

P. Placsa

comisulii,

și credinţa tutu-

zorii boiariloră nostrii Moldovenesc mari și mici.
Iri du-

pă viața nâstră, cine va

fi- Domni

țerei

nostre din fii

Nostrii... . stii '6răși fii pe cine Dumnedeii
va alegea fi
Domnii țere! nistre Moldovei, .. . (rupt)...
ră pentru
mai multă tăriă și împuternicire la tâte cele
mai! sus
serise amii poruneitii credinciosului nostru
Panii Mateiaș
logofetuliia serie Şi pecetia nostră a o atârna
la acâstă

carie a nostri. A scris

Vasile Buzdugan în Iluși g

Năceyă. In anulii 7054, Mai 14 dle.
(Uriculii se. află
între documentele inoșieloră: Boeniy, Tărtescii
și Cupcenii.)
Insemnare. Sub domnia lui Rarești se
vedecă, se
stabilise numirea iergului Iușilorit în pluralii.!
în uriculii acesta, câtii și. în celii preceden Atât
ti găSimi numirea în plural: „8 ÎSCEXZ,
N
NEcova“ a
Iu. Stefan cel mare în inscripție
îl
numesce
Peco, Ilusu. în singular.
Si
In ali

duoilea anti

ală

Domnici,

în anulă

1548, în 7
Aprilii, în septemâna huminată Săsimii
în lluși pe Hiasti.
(%)

3

Poate căi de la acestă familie
să-și fi trăgendi numirea sate
etonii și Kracăulii din ținutulii
le CrăNeimțului,
,
:
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Vodă, feciorulii și succesorulii luf Petru Rareșă, care se
vede că făcuse Pascele în Huși. Acestă dată a petrece.
rel Domnului în tergulii Hușii este semnalată de - letopiseţe prin uciderea hatmanului Vartică, tăiată acolo din ordinulii lui iaşi (Let. î. I. pag.. 173)...
Ma
[n anulii 1555, la Mai

în 9 dile, găsimii pe Alexan-

dru Lăpuşnenu reședendi 'în-Huși, de unde dă uriculii
următori în limba slavonă. Noi îli reproducemii după
traducerea D-lui Hâjdeii în Archiva istor. t. 1. put. |...

pag. Î11. No. 155.

a

pm „Cu: mila lui Dumnedeii Noi Alexandru Vodă ete, Ită

că pe tceste adevărate slugi ale ndstre “Mihăilă „și fra-

tele săii Gliga le amii miluitii cu deosebita nâstră grație, dânlu-le și întărindu-le de la io! în țera nostri, Moldovenâscti a lori dreptă “ocină și cumpărături a: patra
parte din satulii Cândeseiă în câmpul lu Dragoşti*) cum=
părată de la Todosia, fiica lu! Tâder Cămărașu pentru
270 zloți tătăresci, care a patra parte din satul: Cândescii în câmpulii lut Dragoșii a fostii cumpărături lu
Grigoriii. Fierescu- logofătii cu actulit*?) de cumpărătură
ce avuse tatălii Todosiei Toder Cămărașu de la fratele
Domniei 'mele Stefan Vodă cel tânării, și a fostii lori
schimbătară pentru a patra parte dir satulii Dumbrăve-

nii pe Bistriţa. cu actulii de cumpărături ce avuse T6de:
()

-

Domnuli Hâjdeii dice în însemnarea de la uriculii de sub No. 92, că

Câmpali lui Dragoş este în Bucovina, din care

făcea

parte - satele

. Borilescă şi Dragotescil, de care se vorbesee în acelii uric. Pote
că să fiă și în Bucovina vr€ unii loci cu numele de „Câmpulii lui Dragoş;* dar câmpulii lui Dragoș de care se pomenesce în aceli

hrisovii, era în ţinutulă Nemţului, de' la Rosnovuli de astădi. peste
„ Bistriţa: fiindă că se qiee, că pe el erai satele Borileseii și. Drăgo-.
teseii, pe părâul Nechid, Părâulă Nechid și satul Borilescii există şi
astădi ît' acele locuri, Deasemenea și „Cobâlak cu cele doue coturi ce
„sai dati în schimbit de Stefani Vodă pentru acele doue sate, există şi astădi sub numire de părâulii Iapa, şi cele doue coturi, suntă doue

sate: Taja și Calul, totii acolo.
. .
:
|
(*) Dieerea «rizinală; Priviliă, Domnulă Hâjdeii o traduce prin: aetiă.
i
|
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Cămirașu de la fratele Domniei mele Stefan Vodă, celii
tenării, și pe care Grigorie Fieresen logofăt Ta dati în
mânele slugelorii nostre Mihăilă și frate-siii Gliga; tote .
acele mai susii serise să le fie lorii, de la noi uricii cu
totii. venitulii, şi copiilorii lorii, ete; ră otarulii menţio-

natel a “patra parte să fiă din totii otarulii a patra parte
și din cele alte părți dupe

hotarul

celă

vechii

ete;

și

pentru acesta este credința Domniei mele. . . . şi credinţa prea iubiţilorii fii ai Domniei mele Ioanne și Bog-:
dan, şi credința boerilorii. . . . Panuli Ioanne Nădibaico
vornicii, P. Petru Cărcoviciii, P. Hărea și P. Neagoe
părcălabi de Hotin, P. Ioanne şi P.

Veisa

păreălabi. de:

Neamţii, P. Veveriţă şi P. Vascan părcălabi de Roman,
P. Dan portar de Suceva. P. Șendrescu spătar,P. Iânne
visternicii, P. Vascan Movilă postelnic, P. Dumitru paharnici, P. Medelenu Stolnicu,P. Plaesa Comis, iși cLe-

dința tuturorăi boerilorii ete. (Formula ordinarie cu nui
mele: rel. logofătului Movilă.) A seris Cracaleiăi . Cipotes- -

cu în.Huși (8 yscoyz,)

anulii 7063, Maii

în 9 :dilo.«

„În anulăi 1561 Alexandru Lipuşnenu, învins de Despoti în bătălia de la Verbia pe Jijia, își lu Dânna din:
lași, fugi la Huşi și de acolo se sirguia a'si aduna dste
din ț6ră și a primi ajutoră de la Turci

contra

usurpa-

torului Despotii, dar ma reuşitii. Despotii, după | victorie
ducându-se la Snctva, şa trasi țera, în partea. si ușorii;
ici toţi urait pe Lăpușnenu; şi după ce s'a asieuraţii a
plecati de la Sucâva cu. dste asupra Lăpușninulut Ia
Huși, ca sălii pâtă prinde. Deră: acesta vădându-se
părăsitii de toţi,a lăsată Ilușii, și apueândă. drumulii
la
Chilia, de acolo a trecutii la Constantinopole (Let.
tL
pag. 178, 179.)
|
„In aunulii

1574,

în timpulit resbelului ce a avută Lân
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Vodă Armenulii cu Tacit, după cee grozavulii acesta eroii
„a eşită învingătorii în bătăliele cu Tătarii și cu Turcii
Ja Bender şi Cetatea-Albă,s'a retras la

Huși,

spre

re-

paosii și pregiitire pentru evenimentele următâre ale resbelului. La, acsstă ocasie, stă cum D. ILăjdeit panigiris- |
tulit lui Loan Vodă, descrie avanlagdle militare ale „posițiunci Ilușilurii.
1. Imlesnire pentru hrană și pentru recrulațiaui din in
teriorulii Moldovei.
ă
|
„2. Uă apropiere de fiuntaria: Polonă, de unde Ivan -

Vodă toti încă nu disper a de a căpăta

ridse.

ajutâre mal se-

|

e

“3. Uă localitate rotranșată prin însuși natura și în care nu putea fi forțat întrun casă de năvală nepreveduti.
4. Facultatea de a se.porni într'unii moment, scii la
Nistru contra Tătarilorii, sei la Dunăre: contra. Tureilorii.

(Vedi opera: Ion Vodă. pag. 131, 248):
„In amuli 1589 (7097) Octombre 6, gisimă pe Pătru
Vodă Șchiopulii reşedândii în Tuși, de unde a. dati următorea carte de judecată:

E

:

= „Petru Voevod, eu mila lut: Dumneţeii Domnii pimâr-:
tului Moldaviei. Adică ai venitii înaintea n6stră, și înaihtea, boerilori nostrii Vasile Madelniceru, și cu ale sale
nemuri,

din Satulii Colibani,

și ati tras pe German

vătaf

şi pre Ursulii vătaf, și pre ?Maxim; Si așa a disii: că
a ci unii sati în câmpulii Bârladului satul Colibanil
suntii la uă margine a Bârladului de către apus. Fră
satul.“ Germanescii suntii de cela parte despre n
săritii.

Decă satul Germinescii are mâră. în Bânlad, că e
nu ai, şi nu voeseii al lăsa pre că la malulii Bârladu-luf. Pentru care -nof: -amii eăutatii. îndreptările ce are Ger-
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Ă

man, Și Ursulii “de schimbi de la bătrânulă Stefan Voevod, și amit

vădutii a lorii satulii Germăneseit

cu locii

de moră în Bârlad, &ră, îndreptările slugei nâstre Vasilie Medelniceru amii vădutii așa satulii Colibanii, n'amii
vădutii n lorii cumoră.
|
Pentru aceea văţândii not că nu spun urieile lori pâ“ună la malul Părladului ŞI încoce nai avutii moră în!
Bârlad, şi not nam dat lori. Decă German și Ursuli și
Maosim și cu ai sei Omeni, ef sait îndreptatii, și Ș'aii
pusii lori feria: 12 zloți. Pentru care de acumii înainte
Să nu mai aibă a se trage nici uă dată în veei,
Sa serisii în Huși 16. 7097, Oetombre G.
Stroiciti, vel logofăt iseal.

Și cu toți așa ai dis, de vorii avea mâră

la malulti

satului lorii pe lângă Bârlad, să oţie ei singuri.“
De pe la timpurile acestea se vede că castelulii Domi
nescii de la Huși s'a desființată, devenindă ruine, de ca-

re spune dascălulii

Simeon;

căci nu ma!

găsimă

Domn-

petrecândii în Juși.Nu târdii după acesta, la 1592,
localulii curții domnesci din Huși se ocupă de Episcopia,
înființată atunci acolo. De la acesti timpii istoria
târgului” Ilușilorii se contopesee cu istoria, Episcopie.
Cu totă însemnătatea politică dată tergulut Hușilor,
ântâiui
prin curțile domnesci şi petrecerea acolo din timp
în timp a
Domnilorii, apoi prin înființarea, Episcopiei, carea
făcea din
Huși centrulii religiosii alti unei mai părti din
ţeră, acestii tirgii nu se vede a fi prosperatii. Pe
cândii s'a

înființat Episcopia elă consta din un micii numării
de târ-

goveţi, aședaţi cu dughenele lori pe loculi
numiti vatra tergului, și două sate: Plopeni! şi
Broseenit, pote că
şi Cornii; căci în planul vechii al
Huşilorii, se dice

că acolo a fostii seliște de sati

vechii; deră locuitori!
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din acele sate, de multele greutăți ai pribegiti, și Epis-y

copii în deosebite

rânduri ai

EVA

adusi

coloniști

straini, de

ai sporitii populația. Coloniștit erati Români pribeciţi prin
alte

epoce.

ţeni,

Bulgiui,

Unguri,

o

Dimitrie

Cantemir,

după

asedați acolo

în

E
anul

1711,

deosebite

-

Si
în

descrierea

Moldovei vorbind de Huși îlii numesce „unit terguș
orii
micii“ care: nu are altă. însemnătate de cât pentru „scau
nul unui Episcopii,“ și pentru că lângă dânsulit s'a ținut
res”.
belulă lui Petru celii Mare cu Turcii, la 1711,
precum
şi pentru Movila Răbită, ce nu este departe de
acestii

Jocii (Descri. Mold, 1851. pag. 28.) In. alti loci însă

Cantemir laudă vinul de” Huși, puindu'li în rangul
al
duvilea între vinaţele ce produce Moldova, adică după
celii de Cotnari, căruia Cantemir îi di preferență
înain-

tea tuturoriă, chiarii şi acelorit străine (ibid. £. 55, 56.)

In reshelulii Rosiei cu Turcia, la 1741, sub Marel
e Pe:

tru şi sub Dizitrie Cantemir, urmată aprope de Hust,
la
Stănilesci, Iluşii și prejmetele lui ati suferitit forte
multă
din partea, oștirilorii beligerante, precum seva artta în
șirulii istoriei Episcopiei, până ce si încheiată pacea
Ia
10 luliii, pe malulii Prutului la trecătâre (Let. tom. IN
pag. 108.)
|
|
|
„In anulă 1713, sub domnia lut Nicolae Mavrocordat
Turcii ati luatii în stăpânire cetatea. Hotinuluy cu ținutul
& și ai pusii în ea uă garnisonti mare de apărare despre Rosia şi Polonia. Acesta a ingreuiat forte mulți. posiția Iușilorii, cari erau situaţi pe calea Prutului pe uude oștile turceşti adese ori se duceaii şi veneii de la
Hotin. Nevoile ce ati căqutii pe (eră și pe Huși de la
acestă împregiurare așa le. deserie: ehronicarulii Iân Ni-

culcea:

„Pe acele vremi era. greti în țeră, nu de

biruri:

|
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“ci de alte supărări, că Turcilorii le era calea totii prin
țeră, mergăndii și viindii la Hotin; unit veneaii pe la
Foeșant de mergeaii pe Siretii, alții pe la Bârlad și Iași,
alţii pe la Pruţii, şi ca .nisee oșteni păgâni ce era totii
stricăciuni făceait cu fel de fel

de risuri și batjocură.“

(Let. t. 2, pay. 382).
Inţunii desenii vechii, în care se descrie posițiunea |
topografiea și împințirea Ilușilori, ficutii de lorest Dan,
Dichiulii Episcopiei, &tă în ce stare se arată acestii orașii
în-a doua jumttate a vecului al 18-lea.

1. [ușii suntii situați între doue pârae, ce curgil amândoue din partea apusană spre răsăritii și se întrunescit

din josă de Iluşi, în câtii formeză unii unghii. Pârâuli
despre medă-nopte se numesce Temasa și curge prin sa„tul Cornii; cel despre medă-di —Dreslăvăţul—, amândouă
îi a obârşiele în delurile ce încongiură orașul.
|
2. In partea despre apusii este situatii Episcopia.
3. In spre răsărit, loculii târgului cu u& uliţă în direcţia de la medă-nopte.
spre medă-di, locuită, de Moldoveni și Bulgari. De la loculii târgului mai departe, totii
spre

resăritii — Mahalaoa,

Broscenii,

care se începe de la

Sud, trece peste cele doue părae spre Nord. In acestă
pate locuiaii tergovreți și posluşnici ai Episcopiei. Totă
în direcţia răsăritului mai departe, până la întrunirea acelorii două pârae; era mahalaoa Plopenilorii, care merge totii în aceeași direcţie de la Sudi spre Nord, ca
şi Broscenii. În marginea sudică a ci era mahalaoa numiti „Ograda lui Lazăr.“ Plopenii eraii locuiţi dease„menea de tergoveţi și de poslușnici, seii coloniști ai Episcopici. - De la Plopeni mai departe urmaţi Voloseniă,
de care planulă dice, că: Episcopia îi are prin schimbă,
4, In dr eptii cu loculii tergului, spre Sud şi spre Nord,

|
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se: intinde locul numitit Pleșa, pe care în tote direcţiu-

nile suntii aședaţi coloniști Bulgrari..
5. In partea

vest-nordică

Ia

de la Episcopie se

pune

„Cornii, unde ai fostii siliște de satii vechii, în: depărtare de târg ca la unii ceasii,*

locuitorii, se

(ice că,

erail „poslușnici amestecați cu îergoveți.“ Planulii dice
că, moșia Cornii este de la Stefan Vodă “(nu știi. care?)
și întărită de Constantin Racoviţă.
6. Peste păriulii Temasa, privind . de la Episcopie,
spre Sud-ost de la, Corni, se pune mahalaua „Cotrocenii .

locuită de poslușnici și tergoveţi.*
1. Mai “spre răsăritit de la Cotroceni, totii peste păriii,
este mahalaua Răescii, locuită deasemenea, de poslnşnici
şi de tergoveți. Mai spre resăritii de la Răesci— coloniști
Bulgrani:
8. Intre Episcopie și loculăi tergului se ardtă, uă distanță de locii deșertii, pe care-era scdla- publică, .
9. Pe loculii Tergului, în partea nordică era cismeiia

Domnescă, decarea se vorbesce în cărțile domnesci. de
scuteli pentru. fontânarii Domnesci.
10. In partea despree apusi a Episcopiei, era grădina
Episcopiei cu pomi; și mai spre apusii de la grădină se
începea pidurea, carea acoperea dealulii Lohanului, ce
astădi parte este golă, parte plantatii cu vie și livede.
In cât timpii terguiii Huşii -a fostii pe locul. domnescii, elii se mărginea numai în uă mică uliciâră, aceia
ce se întinde de la midloculii uliței Episcopiei spre me-

dă-di?); deră după ce sa dati Episcopiei, tergulii s'a măritii şi Sa formatii ulița principală de la Episcopie spre
răsăritii, Ori câte procese ai urmati între tergoveţi și
Episcopie cu tânguiri de asupriti,

sorta

acestorii

%) Vedi planulăi târgului de la 1784 Ja finele cărțet |

(ârgo-

.
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veți a fostii rârniti de târgoveţii. depe alte proprietăţi
particulare; în câți aceia, cândii îşi) cereaii drepturi, se
referaii la posiţia tergoveţilorii de Huși ca la un model. .
Cu luarea, Basarabiei de Ruși, comereiulii. Iușiloră a
căuti tare, mărginindu-se numai în partea ținutulut Fălciului, remast d'adrepta Prutului. Acestă impregiurare
a, datii cea ma! de pe urniă lovire mortală Și tergului
Făleiă, situatii pe malulii Prutului,și de

care Domnulii

Cantemir spune, că pe timpulii lut era „unii tergii frumosii.“ (Descr. Mold. pag. 27.) Cu ocasia resbelelori
de pe la finele viacului al 18-lea şi începutul
al lui 19

dintre Rosia și Turcia, mal multe familit Bulgare 'emi-

"grândă de peste Dunăre, fură primite de Episcopt
ca coloniști prin mahalalele Hușilorii, prin care se' spori populaţiunea acestui orași. Coloniștii Bulgari aii- adusi
în
Iuși cultura dudilorii și a vermilorii de mătasă,
care în-

să a remasă în uă stare

mici proporţiuni,

|

primitivă

până astă, şi în

|

2.. Administraţia Huşiloră şi funcţionarii antici: Consili
ulă municipal,
Uriadniculă sai dregitoriulă, Vorniculă de Huşi,
Pârcălabulă, Pacharniculă, Cămănarii, Vumeşii, Deselnicii, Goştinarii,
Bezmenarii,
Deşugubinarii, Globnicii, Podvodarii, Olăcarii, Conăcar
ii DBrănişterii,
- Căpitanul de ţinută, Pârcălabii de ținută, Iepravnicii
de ţinută,
Bulibazade Huşi, Turcagi-başi-aga, Dașă. ceaușiăi-aga,
Ciochodare
aga,

Dăbilari,

Vel căpitan

de codru.

Doiari zlotaşi, Izbaşa,” Aprodiă,

Copii de casă, Vornicii de pârtă, Cepari, Bourari,
Alarele
ali erei de josă, 'Telal-Vaşa, Upurgii, Vătaji-mari.

vornică
"

1). Consiliulii municipali. — 3). Upiadniculii
scă diregetoriulă,
Târgul Huşiloră din vechime se administra de uni
consilii municipal, al căruia preşedinte se numia Şoltuzi
i
cră consilieri! Pârgani, Afară de consiliulii municipali, în
Iuși mal reşedea unii - amploiatii Domnescii, numiti
în

cărțile slavone Uriadnicii, adică: dispunătorii,

puitorii

la

cale, orânduitoriii. In cărțile române se numesce Diregă-

toriii, alte-ori Ispravnicti. Mi se pare că gli nu era
altii

ceva de câtii polițaiulii tergului, si cum se'mai numia

- odinidră: Căpitan de târg.
Tote aceste numiri de funcțiuul le gâsimii în

urmă-

tarea carte Domneseă, dată in limba Români de Alexandru Iliașii Voevod, in anulii 1621.
|
îi „Nol Alexandru Voevod sin Iliașă Voevod Bojiu
milostiug: ospodar zemli Moldavscoi. Seriemii
.

Domnia

mea
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Diregttoriului și Șoltuzului și Prăgarilorii şi tuturorit Dă-

bilarilorii de torgii de Iluși, dâcă. veți vedea cartea, Dom-

nici mele, Fri voi se aveţi a lăsa forte în pace satele.
sfintel Episcopii a Hușului de podvâde, de jold, de cai
de olacii și de alte angăril, de tâte să hie în pace. Er
cisla, lori hirii ce vaahi

că să plătescă,

anume

Plopenii,

Irubenii, Cânligraţiă, Creţescii, Rășăscii, Coziacii, Podenii.
Dreptit aceia și voi Debilari de ținută, şi vol vătaji mari
dobitoculii lori printr'alți men saii print” alte sate să
nu luaţi nică să trageţi, și ce vorii hi globe ferii să- ai“bă trebă Molitva Sa Vdica de Huși. Eră de se va gi
si niscare furt tâlhaui, aceia împreună cu părintele săi
prindeţi si la Domnia mea să! trimiteţi. “Asesta vă seriemit. Mai multă jalobă să nu vie la Domnia mea. Intr”altii chipii să nu faceți. U Ias. 7129, Noemyr. 1. Sam
gospod. velclă. (Cond. A. f. 37.)
Insemnare. Dicerea Șoltuzi este de orgină germană: Schultheiss, sâi Schuldheis, şi însemnă pe primariul unei comune.
Pârgarii, săi după pronunția Bulgară Prăgară, este numire de origină germană: Biirger (cetățen), eră la noi a trecută de la Ungui, care
din Biirger germani at formatii ali lori Polgar, toti cu insemnarea de „cetăţen.“ Aşa deri
uite
de pdrgwi este sinonimă cu: cotăcn
Uriadniculii, „săi diregătoriulă, era ântâiulit funeționar
domnescii. din Huși, căcă în cărţile domnesc, adresate
autoritățilorii de Ilust, totii da-una, eh se. numesce ântiii,
apoi Șoltuzulii și Pârgearii. Mai reproducemii aici uă carte
de acestea de la Gaspar Vodă. din anuli 1719. Cartea
originală, este în limba Slavoni:

|

=> „Io: Gaspar Voevod cu mila lui Dumnedeii Domnii ţă=
ră Moldovei, Seriemii Domnia: mea slugelorii nâstre.

“uriadiicului 1) și şoltuzului' și pârgarilorii de la. tirgulii
Huşi, dămu-vă scire că Domnia mea. m'amii milostivită
-şi am dată.şi ami miluitii sfinta Episcopie de acolo cu
Poslușnici, -precumit ati fostii de la alți Domn! din tim-

Pulă mai. dinainte:2 cojocari,. 2 argaţi, 1 curtlariă,1

olari, -1 butnariii şi 1 măcelară, casă aibă a sluji sfintek

Episcopii și

să fiă.a

et poslușania

(serviţiulii). - Pen-

-tru;care decă veţi vedea acestă carte a Domnie! mele,
"VO
Să L
aveţi a Tăsa forte în pace: de podvădăşi de joldi:

“Și de alte angărie. de: tâte, şi de camână,, numai
: să; aibă

el.a; ascdeult
rugătoriu
alii ; nostru Mitrofan, Episcopulti
„de-acolo. Mal multă: să nur - înveluiţi. : Alminterea să nu
„faceţi. U Ias. „let. 7127. Aprilie 16. (cond. II. fi 6).

„Acesti felii de Uriadnici erati şi prin comunele săteșci, precumii se vede din cartea slavonă, dată în anulii „1618, totii 'de Domnulii ' Gaşpar. 'slugelorii 'sale. uriad-

nicilorii -din Huși -și din Stănilesci,;

ca să lase în ne-

„Supărare satele Episcopiei mal susii numite (Cond. A. F..
36). Observămă că; în traducerile vechi dicerea uriad-

nicu

se

traduce - prin Ispravnicu. d; e. „Ispravnici de

Huși.şi de .Stănilesci.“ - Afară de uriaduicu , stii diregătoriii, pe la sate mai era încă ună amploiatii numiti
„Vătăman, ca, ajutoriii
al. uriadniculul. Acesta se vede din
cartea D-lui Antonie Ruset din .1676, în carea se. pomenesce

„Diregătoriulii și Vătămanulii sei din siliște din

Oreţesel.« (CondII, F, .96). Din cartea Ii. Miron Barno-

vschi” dată .in 1629, se vede-că Vătămanii ducea ba„nil la Domniă. Cheltuiala drumului era pe eonta satelorii

(Cond. II,.F, 22).

1). De la dicerea „uriadnicii,« ce inseamhă,

e
orinduitoriăi,. dispunătorii,

puitoriii-la-cale, omiă alii țrebei, s'a formatii
„Micii,“ sei vrednici,
E
i

la nok dicerea:

vriad
:

Y

34

Uriadniculti sei diregătoriuli, impreună cu Şoltuzulă

și cu Pârgarii, precumii se vede din cărţile citate mal
susă, aduceaii întru îndeplinire . ordinile domnescă privitâre la sarcinile ce venea dela Domniă asupra locuitorilorii, precumii: podvâde, cai de joldă, și alte angărie;
gl6beie
: camâna,
prin ei se adunaii dările cătră Domn

ferie ete.

i

|

„In o carte Domnescă din 1660,se dice: „seriem Dom-

nia mea slugelorăi nostre, şi Uriadniciloră, și Șoltuzilorii
( uriadnicom i șoltuzom) și Pârgarilorii din tirgulti
Huşii.“ Pote că..afară de Uriadniculii şi Șoltuzulii tirgului

eraii Uriadnici și Şoltuzi deosebiți pentru

Episco-

satele

pici, ce erai în marginea tirgului (Cond. II. F. 64):
Plopenii, Brosceenii ete.
Ă
Șoltuzulii și Pârgarii făiceaii cislă pentru bani! birului,
ii stringeai de la tirgoveți şi dela locuitori! mahalagii,

şi ducenii la Domniă.

Acesta se vede din următârea

carte alui Miron Barnovschi din
|
limba română:

anulii 1629,
|

dată în
|

-„NoI Miron Barnovschi" Mogila voevod Bojiu milostiiu
gospodar zemli Muldavscoi. Sâriemii. Domnia mea la
Soltuzi și la Pârgari din târgi din Huşk, dămu-vă şcire
că Domniei mele -s'aii jiluiti satele sfinte! Episcopie de
acolo, dicândă înaintea Domniei mele că le este cisla
intrun loci cu a târgului, deci. stringeţi baniiși nui

aduceţi vol aicea la Domnia mea, ci trăniiteți banii pre
Omen și pre vătimani din satele sfintei Episcopie de”

aducti și vol nu! aduceţi, ce munciţi 6menil? Pentru aceea
decă veţi vede cartea Domniei mele itr vot să stringeți

Eanil satelorii sfintei Episcopie și să! aduceţi vot cu daj-

dea trigulut să nu mat munciţi 6meniă „stintet Episcopie,
ce să! lăsaţi în pace, că apoi vol știți . . . Acâsia vă

"35
. seri Domnia mea. Maf multi. să nu? învăluiţi preste car-!
tea Domnie mele. Inace ne ucinite 1) U las 7137, No-

emyrie 8. Sam gospodin velelă.« 2) (Cond. Il. F. 22).
- Şoltuzulit era. responsabilii la Domnie pentru neesactitățile ce sară fi întîmplatii întru esecutarea. ordiniloră,

Acâsta se vede din cartea lut Vasilie Vodă din 1645
pentru neamestecarea

posluşnicilorii Episcopiei cu tirgo-

veţii, Cartea se incheie așa:,

la Domnia mea

De

va mai

veni - Jaloba

căi învăluiţi, cu tine. şoltuze îmi voii

întreba.“ (Cond. IL. F. 45).

e

„Dupre documentele Episcopiei nu se pote hotări esact
numărul Pârgariloră ce compuneati consiliul municipali

ali Hușilorii.

„anulă

1673,

In mărturia

hotarnică a Plopenilorii, din

se găsesce subserisii: „lon Șoltuzii cu 6

părgari din târguli Huşilorii.* Din monumentele istorice
se vede că pe la alte locuri numerulii Pârgarilorii era
de

12; d.e. la Bărlad. (Uricar, p. 2. f 258),
Numele de

Șoltuzi şi Pârgari . se găsescii' prin acte

până pe după jumetatea, vecului 18-le (Cond. A. F.
66)...
Ca complinire la cele dise despre consiliul orășenescii

de la Huși, vedi înainte carteade la finele anulut 1667,
„adeverită de Episcopulă Ioan, de Șoltuzulii, ete,
Deasemine în Apendice, la finele anului 1590.

8). Duorniculă sei Vorniculit de Hușt. In cartea E-

piscopului Mitrofan din 1617 se pomenescede unii
Horja
ce a fostii Dvornicii de Huși. (Documentele vielorii)
; La

1661

Stefiniță

Vodă într'o' carte către slujitorii dom-

nesci pentru poslușnici! Episcopiel, între alţii pomene
sce

Și de „Vorniculide tirg.“ (Condica II. f. 66). În Măr„. „turia hotarnică a Plopeniloriăi, citată mal susă, după
Șol240) Alt-feliă să su faceţi, . 2). Insuşi

Domnulii a porunită,

36
tuzi și Pârgari este subserisă „ Ioniţă, Vornieulii: de
tirg. Întruni zapisu din 1694, făcutii în Huşi, se aducă ca martoră boeril de Iluși,

de Huși » Zaharia

anume

: Paharniculii

Vorniculii de Huşi „ Bulbașa

ot

"Huși, ete. (Condica B. fi 100) Dintr'o carte a lui Vasilie Vodă din anulii 1653,

în carea

se dice: „Seriemii

“Domnia mea la Vorniciă de trâgii de Iu. « “(Oondita
“IL. £, 54), sar păr că era mat mulți voriică; însă mi se:
pare că aici dicerea „vornici“ este luată în sensulii li“teralii (de la slavonulii Daepz, curte: curteni), şi însemnă, -

pe Lo

amploiaji Domnesc

caril eraii însărcinați cu

învălui, nic a prida, aici a globi satele Episcopiel.
iDin cuprinderea, cărţilorii, în care se pomenesce de Vor-

niculii, se vede că acesta era uni delegatii ali Vorni-.
culut celu Mare, care priveghia Justiţia. Eli urmărea
pe făcătorit de rele, aduna glsbele, deșugubinele ete
precum se pite vede între altele din cartea Episcopului
Mitrofan, mal susii citată, în carea, se dice că Dvorniculii

de Huşi Horjea luase o viă de la nisce făcătoii de rele,
caril făcuse multe prădăciuni „și ati plătită capetele sele
cu acea vii.“

Vorniculii se vede că. avea sub ordinile scle alți servitori : Globnici, Deșugubinari, de carii se va vorbi maj
josii. Vorniculii de Iuși- esista și în veculi al 1e-le,: „precum se vede din cartea lui Grigorie Ghica. din 1733, adresati la Vtori-paharniculii de Huși și la Votniculi de
Huși. (Condica III. f. 51).
4). Părcălabulii. De Părcălabt se pomenesce în .doue
“cărții ale lui Antonie Ruset din anulii 1676, pentru, scu-.
tirea coloniştilori Episcopiei : „Așijderea şi vol Părcălabi

și Globnici de acelN jinutte etc. (Condica IL. fi 96—98),

37.
În hotarnica Plopenilorti , citată deja, din anuli 163,
după Vorniculii de târgii se giisesce “subserisăi: „Ion
Păreălab.« (Condica A. f. 31). Părcălăbia, acesta era
uni județă comunalii, de ale căruia atribuţiuni erati certele și. vinovăţiele mal mici, pentru care avea dritii dea

apliea la trebuinți şi gl6be, arestări ete. Acâsta, se vede
mal lămurit din următârele cuvinte ale' Chronicariului Nicolaiti Costin : „Poruncise (Nicolaii Vodă) pe la judeţe la
eră, pe la Părcălabă să nu închidă 6menil pentru fie
ce vină, ci care ar fi mal grele judecăţi să orânduiască
la lași la, Divan, cu sorocii. de la Pircălabi“. (Letop. t,

2. 'f£. 94%),

|

|

'5). Păharniculii. În zapisulu de vendare ali lut Stratulat Agăricii, din anulă 1694, se ponienesce între boerii

“martori „D-lui Constantin 'Pilatii Păharniculi de Huși.
(Condica B. £. 100). Acesta negreșiti era unii amploiat
Domnescii asupra vieloră de Huşi; elit uneori se numesce
Vtori (ali doile) Păharnicu (Condica III. f. 51); aduna
dijmele din vinii, care erai între veniturile „Domniet.
Mateiii Ghica la 1756, hărăzind E piscopiei dejma, din loculii Dornescii ali Hușilor, care dejma se lua mal înaînte de câtri Domni. La aaticoluli vielorii dice: că dejma,
din ele „se lua, mat nainte de câtră Vtori (2-16) Păhar-

nicu.“ (Condica A. f. 12).
Deasemenea Scarlat - Ghica, în anulii următorii, întărind
aceeași danie, dice : „eră Paharniculii ali 2-le ce era
obictnuitii a stringe elit dejina Domnescă, să, nu se ames-

tece. (ibid. £. 17.
&% Dicerea

Vedi și Des crierea Moldovei

„Pâreălabik se găisosce în limba

.. de » păzitoriă

de închisoare,

ungurii,

kerkermeister. «

de

în însemnare

Vedi "Iesiconulii

de:

Buda la dicerea „temniceriu.* Credă că și originea acestei diceri,
- ca şi a , Pârgarilorii, « trebue a o căuta totă în limba germană )

d.e,

în „Burgermahn, _Burgersleute, Burg-graf, Burgeradel“ ete,

38
Cantimir f. 165,
pare

despre Păharniculi ali 2-le),

că Păharniculii avea, de ajutorii

pe Pionicer iuli.
Plopenilorii

Celă puţini între martorii hotarnici ai

din anului 1673,

după Părcălabulă subscrie

„Stratulat Pioniceriulii, * şi după el

nicieriii.*

Mi se

în funcțiunea sea

„Ghiorghie biv Piv-

(Condica A. f. 31). Sub ordinile Păharnicului

„mal erai Pădrarii. „Poruucimii Domnia mea (dice Scarlat Ghica în chrisovulă din 1758) prin hrisovulii acesta și
"Vădrarilori de la ţinutulii Făleiului ca să nu aibă a supăra Sfânta Episcopii pentru vădrăvită , nici să serie et

vinulii de dejmii.* (Condica A. f. 66). Deaseminea loan
Mavrocordatii, în cartea dată Episcopiei pentru apărarea
de dejma vielorii, în.1745, dice: „să fie volnieii (Episcopuli, Ieroteiii) a'și strânge dejma de vinii .depe' loculii
Episcopiei , fără supararea slujhașilori vădrari, după.obiceiulu

vechii,

precumii

s'aii urmati

și mai

nainte,

pentru căci sai jeluitii că la vremea culesului îi facii
vădrarii supărare 6menilori ce strîngii dejma, poprindu'i
să

nu Yea de

la cine: se cade

să

de;muescă ,

Și Să pă-.

gubesce Episcopia, şi acea volniciă n'a avuto Vidrari
may înainte.“ (Condica III. f. 67).
6). Căminari. Așa se numiati strinpători! dabilei
numită Cazdna. Domnul Cantimirii dice. că cămănariulii sei căminariulii strîngea deeiudla Domneseă din
oră. (Descrierea Moldovei, f. 164). Căminart erai mai

mulți,

precum

se vede din eartea

Domnului

Alesandru,

din anul 1621, în carea dice: „scriem Domnia me,
credincioșilorii. nostri boert Marilorii CăiminarY gesiu'bma Ramunapena, dimuvE scire că Domnia mea ni'amii
milosivit. și ami miluitii Sfânta nestră rugă Episcopia
de

Huși cu dont crăelme Si cu unii măcelariii,
Și unii cojoeariă, ca să fie pentru treba Sfânter Episcopii, și
crăe)-

„39

mele să. fie“ pentru ceară, precumi: aii fostii de la Domnii .
"cet mai dinainte așa şi de 'la Domnia :mea. Dreptii aceea

decă, veţi” vede. cartea Domniei mele, €ră vo să nu mal
învăluiți de Camână, nici pe crăcimari,. nict pe cojocariii,
nici pe măcelariii. „(Condica II. f. 14). Pe Ja anulii 1769
la venitulă căminăriei era şi o dare pe neguţătorii ce
speculaii cu beuturile, anume: trei lei de bate. (Archiva
română 1860, t. [ f. 149).“
7). Vameșii.. Acestia aduna lasele orânduite a se
Jua în folosulii Domniei de la cei ce aduceaii în târgii
deosebite obiecte:de vândare. Domnul Dumitraşcu Cantacuzinii în 1674. adreseză acestori funcţionari urmă- târea. poruncă, : '„Seriemii Domnia, mea la slugele nostre

la Vameșii din Husi, dâmuvă scire pentru câți-va -pos-.
lușnică , cari sunt al Sfintei Episcopii, şi pentru: Slobo- .
zienii, carii locuescii pe la Sloboziele Sfintei Episcopii, să
căutați să le dați bună pace, să nu! învăluiți pentru.
vamă, ce.vor vinde posluşnieii sei şi sloberienii nimieii
din ce. șor aduce să vândă, vamă să nu le luaţi, ir
cândii vor aduce pesce sait sare, voi să le luaţi vama
precum va fi adetiulăi. I6r din altele ori: din ce vorii aduce
din nimicii „să nu le luaţi nici sâi itimuiţiLina (Condica Il.

a

f. 945. -

8). “Desetnicăt, Așa se numiaii striogitorii Deselinelor.
s6i deciuelelorit” de pâne, de vin, stupi. Georgie Ghicaîn
anulii 1658, sentindii de dări pe doi Preoţi și pe unii
Diaconii at Episcopiei, ordonă tuturorii debilarilorii și
„desetnicilorii de stupi și desetniciloră de 'vinii“ 2% lăsa.
în nesupărare. (Condica: IL. -f. 59).. Ei Eystratie.. Da-.
bija, în -anulii 1660, repeţindii acelaşi ordinii, adauge Și
desetina «le păne. (Ibid. f. 68).
9). Gorștinarii, Acestia: adunati veniturile Domnesci-..
.

40.

depe oileși mascurii
din țerră.

Ii cărțile maj. sus

tate se amintesce
„de Gorștinari.de

ci:

mascuri ; eră în a--

şedământulăi făcută”de Michaii Racoviţă în anulii 1709
se pomeneșce de. Goștina de vi și de maseur (Cond.: A...

f. 69.)

Da

pi

10). Bezmenarii. Acestia stringeai bezmenulii
sti da-

veape casele ce erati pe loculii domneseii. Fstratie Da-.
bija în 1662 dă ordini căminarilori Și „Bezmnenariloră cari vorii âmbla la trâgii la Huși,“ ca.
să lase în pace
„de camină şi de bezmenii o cricimă mare set duo.
mici, și ună mesereiii (măcelariii) şi uni cojocariii, ce

Suntit de treha Episcopiei. (Cond. II. £. 70.)

11.) Deșugubinariă stii șugubinarii. Acestia esecutati
şi adunati gl6hele sâi amendele pentru deșugubine,
stii.

:

crime, şi erai deosebiți de globnici,

precumii

se vede .

din cartea Domnului Alesandru din 1618, pentru
seutela satelorii Episcopiet: „Seriemă Domnia: mea slugeloriă
nâstre globnicilorăi. și deșugubinariloră, ca
âmblaţi cu
slujba Domniei mele la ţinutul Făleiuluic
(cond. 11. f 12.)
Reproducemii aici uă carțe către Deșugubinari
din anulăi 1618, dată Episcopului Mitrofan pentru
apărarea satelor |
Episcopiei de deșugubinărie, „Noi Raduli Voerod Bojiia Milostiiu
gospodar zemli..
Moldavsco

i. Pişemă

sluzem nașim cotorit hodite radi deşugubine po vlost falciseom (scriemii
slugelorii nâstre cari îmblaţi pentru dișugubină prin ținutul
Fălciului.) Dă-.
mu-vă
scire că s'aii jeluitu

înaintea Domniei “mele părin- tele și rugătoriulă nostru Mitrofan
Episcopuli de Husi
pre vol, dicândă înaintea Domnier
mele că învăluiți Sa=
tele sfintei Episcopit de desugubinărie
și le faceţi destulă
valii, și încă amii ma! făcuți duok
cărți a Domnie! me- .
le la: tot şi'tot i- învăluiți... Si
&ă aemu IEĂȘI ami fă
>

qi”
cuti
“uă- carte
i a Domniei:mele, Deci decă'veţi vede cartea

Domniei mele, &ră voi mat multi să nu învăluiţ, cesă

lăsați satele sfinteY riionastii Episcopie forte în pace, că
apol bine să sciți că de va mal veni Jalobă căi învălu- i
i vomii trămite de vor face uă rușinede se va pomeni. Tac da znaete, inaco nd ucinite, Sam gospodii veleal *
(așa să: sciți, altminterea să nu faceţi, însuși Domnulita
poruncit). U las vlet. 7126. lunii 16.% (Kond. If. 3),
Desugubinarii aternati de Dvornicii mari, din câre celă

de ț6ra de josii reședea în Bârlad, eră celt de ţâra de
susi în Dorohoi. Deșugubinarii îmbla, prin țeră, căutând pricini de - globitii, anume: bătăi, - furtişaguri, omoruri.”
„curvari şi curve etc. și ' amendaii, sei precumii se di-

cea atunci ' „ÎI globiai, îr ciobotiaii“ dupre placii. “La a
seminea casuri aveati loci pârele şi clevetirile Și Teshu- |

nările dușmănesei între locuitori. Deşugubinaril de aces-!

te: căuta câtii de multe, căci ele erâii
De''aici trebue să-și fi avândă originea
„Caută pricină cu luminarea.“
Pârâtulă
era pusi în fâre Şi schingiuită re, ca'

“în profitul lorii,
dicerea română:
stii vinovatul”
să plătesc mai

degrabă și mal mândsă. globă; altminterea era trămisă |

în- cătuşi Ta vornicie și deă nici ide acolo. nu pute Stă,
pa prin gl6bă; negreșiti nai mare, „apol, în fine se tră_mitea la Domnie. Spre a pune capătă "'necontenitelorii reclamăni contra - Deșugubinarilor, Miron Barnovschi în anul."
1628, înpreună cu adunarea ţeret a făcutii un aşedământii, în care a stabiliti între altele 'ea, Deșugubinarit
„Să âmble prin țerră' numai odată -în ani, în luna lui

“Septembrii. Altminterea vor fi slobodi a, esereita meseria' lori de jefuire' numai când

vor fi însărcinaţi dupre

o anume reclamaţia aa. „cara la Domnie sei
; “la seaunile

42,

marilori . Vornici (Archiva istoric tLpl

£ 165, 166,

No. 259).
Intre documentele Episcopiel sânt multe cirți domnesc
prin care se oprescii deșugubinarii, de a întra în satele
Episcopiei, și se lasă Episcoșilorii cercetarea și globirea,.. .
la trebuință, a abaterilorii Iăcuitoriloră, afară de tilhărie

şi ucideri, care erai de competința Vornieului. celui Mare
și “a Domnier.

12). Globnicăi. De Globnici ca de nisce funcţionari a
parte
cartea
tilorii
Roset,

se pomenesce, în forte. multe documente , d. e: în
„dată "Episcopului Sofionie pentru ;scutela Coloniș-..
de la Creţesci, în: anul. 1676, Domnulii Antoniii
între alţi funeţionari pomenesce și de Globnici : „Și

“voi Părcălabi

şi Globnici de acel

ținut ,. şi Deşugubi- |

nari , ete; nime întru nimica: să nui învăludseă (pe colonişti), nică unii lucru ală Domniet mele nu vorii lucra“ ,
(Condica II. î. 96). Glohnieit acestia erait, faneţionari ad-..
ministrativi, carii globiaii din ordinile Pârcălabilorii de,.
(înutii, pentru neînplinire - de ordine sei alte caduni ce provocati amandă dreptă. scii nedrâptă. In vechime amploiaţi, .
neavând salare de la Statii, și le. formali ci prin gl6be
feliurite. Așa administraţia. globiă Sci ciobotia ; justiţia, plobia ; hătmimia globia, ba și Episcopiele și Monistirile .
aveai dreptti a globi în satele lor, şi în pricini duhovnicesci. Cu unii euventii, tâte autoritti ile globiaii - mai. mult
sit mai puţinii, mal drepti sai mai nedreptii — fie-care
dupe characterulăi morali al funcţionarilorii. Tâte aceste
autorităţi își aveati și Omenir lori pentru asemine exe-.
cutări. Beţii locuitori de multe ori se disperati și luati lu-.
mea, în eapă;. lăsa satele pustii (Archiva istorieţ, locul:
citati), Globnicii .de care vorhimă aici. aveai unii șefi,
care se numia

„Vornictă Globnii, « Așa în mărturia

ho- |

tarnică

a

Căcăcerilori

din .anuli 1744,

între

marturi

celă dintăiă este subscris: .„Nicolaiii Tiron Vorniei globniy, «
apot. „Ioniță Similian Vameşă“ (Condica A.. £. 109).
13). Podvodarii.). De acestia se face menţiune în multe
14). Olăcarii
)eărţi: de scutelă “pentru, poslușaic,
Episcopiei. D. E. "Cantea “lut “Stefan. Vodă din 1661,
tre altele dice: asijderea

și voi Olăcari și Poâvoderi,.

„Intru nimicit să nu” învăluiţi „(Condiea IL. f 66). Cei “
dintâi eraii însăreinaţi a executa cărăturile Domnesei,
de fenii, de paie, de ghiaţă, de lemne, etc., care tâte se
făceait de locuitori fără nică o plată ; eraii socotite între

angărie sc beilicuri. Ceide alii doilea făccii serviciulii
postalii, luândii ca! de joldă. de la .cey ce, îl aveai; căci

nici postele din vechime nu se întreţineai de Ștatii..
15). Conăcarii.. De. aceștia se” pomenesce
cartea lui Antonie Roset,

d. €.' în

amintiti la. No. 12, unde între ,

alte slugi Domnesci, după. Podvodari.și Olăcari, se pomenesciiși „Conăcaril.“. Dicerea Conacii. însemnă : gazdă,.
cuartiră; ea, singură ne arată, că acesti amploiaţi aveai

însercinarea de a pregăti gasdi pentru Domnii , .cândit,
eșia prin țeră, pentru boerii ce mergeaii pe la ţinutiui,
şi pentru Turcii trimiși în servieiele Porţi”, Cheltuelaacestoriă. găzduită era totii. pe spatele Jocuitorilorii unde se
făcea gtizduirea.
16). Brânişteri. Despre tinti bn “nişteriti dice Constantin
„Movilă Vodă. în cartea sea slavont din anulă 16114: ai.
veniti înaintea nâstră și. înaintea, . boerilorii nostri “sluga

nostră Gervasie Marcovici

bir; Brănişter.«

(traducerea

vedi Cond. B. £. 89). Brânișteii” erati mat mulţi, precum
se vede din „cartea Tomnolui Constantin Racoviţă din
1753, pentru scutirea unei crâșme din. Huși a “Episco- |
piel. Intre slugele Domuiescl pomenesce şii de Brănişteri;

|

4
„și care strîngeți braniște“ (Cond. Il.f. 96.) Brănişteri! aveai un șef; căct într'o' carte Domnescă de la Grigorie 'Ghica 'din anul 1737 se pomenesce de uni „Ursuli căpitan de branişte.“ Brănișterii eraii însărcinaţi.cu

facerea fenului domnescii din braniște,

ce era unii șesii

pe Prutii. Fi executaii cosirea, și stringerea lui, care
tâte se făceaii prin beilicuri. Sub pretextulit facere f&nului domneseii era ariineată și uă dare pe crâșme (vedi
cartea lul- Constantin Racoviţă citată mai susi,) numită
Branişte,

pe carea totii

Brănișterit o adunati. Brănișteril

erait sub ordinile Comisului

vel f. 160.)

celui mare

cc

(Deser.. Moldo-

17.) Căpitani de ținuta: Intr'o carte dată
Vodă la anulii

1666, se

pomenesce

a fostii căpitan de ţinutulă

Făleiului.*

de un

.

de Duca -

„Vasilie,

ce

Grigorie . Ghica,

în cartea datăîn 1747 judelui de Gigani Domnesci, spre
a fi slobod să âmble prin ţeră cu Qiganii st, între amploiațit
Domnesc, cărora li se ordonă ai lăsa în pace, se pun:

Pârcălabii de ţinuturi, vornicii de prin sate, şi Căpitanii
(Coud. III. f. 76.)

s

E

Acesta era funcții ostășescă.

Domnulii Cantemir ne

spune, că era.de fie-care ținuți câte unii Căpitan,

care

„comenda polculă de 6ste ce se afla în acelă ţinută. Ei
din vechime eraii sub ascultarea Vornicilorii celorii mart;

eră mal.pe urmă sub a Hatmanului.

Cel ce se aflii pe

lângă otare, păziati graniţele, eră ce! din interiorulti ță-

rel se trămiteaii de către Hatmanulii în slujbele țerei
(Deser. Mold. f. 178, 179. Veyi şi Archiva Istor. t, LI.

P.Lf.

tn)

2

|

E

18.) Pârcălabii de ținutii.. Ispravnicii de ținută. In
așediimentulii făcută sub Miron Barnovschi pentru mărginirea abusurilori ce făcâă “amploiații Domneser prin -

1%
-$

„sate, se, dice". „Sali jeluitit (proprietarit

satelorit)

pre

pârcălabii de ţinuturi .că le intră în. sate de le.pradăvecinil şi Y. ciobotesc fii ispravă“ (Arolira isistorică -T. 1
Par. 1. £ 115), SIR
|

Miron. Costin spune , „că fie-ecare. ținut. avea

câte doi

Pârcălabi. (Archiva istorică ibid. :474). EX, eraii cei d'ăn6
funcţionari: Domnesci în: ținutii: ceea ce: suntii A8“tăi Prefecţi. Constantin Mavrocordaţii în a doua Domniă
a întrodusti „Ispravnicii pe, la tâte ţinuturile, și. le: aă
„datti. ţinuturile cu slujbe în sema lori.“ (Letop. T. 2, £

„459, 460). Pârcălabil de ţinuturi ai rămasă şi după, în“troducerea Ispravniciloriă , precumii. se vede. din cărţile
Domnesci după Constantin Mavrocordat , „d. e. în cartea
D-lui. Grigorie. Ghiea, -din anul

1747, citată, la No. 17;

din cartea lu Matheiii Ghica anul 1755 în carea: se .poruncesce „Boeriloră , Slujitorilorii ,. PPârcălabilorii. depe la (inuturi, Căpitanilor, Vornicilor de prin sate“ să nu supere, să
“nu globescă nict să, se amestece la gilcevele Giganilor Dom:
„nesck” ce âmbla prin țerră pentru hrana, lori. (Condica
III. £. 105). In cartea lut Ioan Teodor Voevodii, din a“nulii 1760 se pomenesce de „Boeri Ispravnici de .pre
la ținuturi și D- lori Pârcălabi,* ete. (Condica III f, 151),
. Pârcălabil aceştia, judecândii. după coprinderea cărţilor
Domnesci, erati judecători.
|
Sai
Aşa în cartea din: urmă, se. ordonă -a nu se: amesteca,
în judecăţile 'bisericeșci, care sunt de competența Pie
copului. și a Protopopilorii.. Se
„Pe la. anulii 1759 era la ținutul Frlciulut, numat. uri

Ispravnicii, precumii se vede din cartea D-luf Ioan :Teo=
dor Voevod, din acesti anii, adresată. Ispravnicului . cu
„aceste. cuvinte:: „Credinciosulut. boeriă alii Domnie! „mele

“D-lui Ispravnicii 'de ținutul Fălciului : Sinttate, “ , (Cond;

|

46

III £. 142). Dar nu târdiii S'aii orînduitii câte doț Ispravnică de ţinuii. Așa în anuli“1768 Domnul loan

Calimach adresedă o poruncă a sea de hotăritura unoriă
moșii a Episcopiei Ispravnicilorii de Fălcii, cu a-.
ceste cuvinte : „Crăâdineiuși boerit Domnie mele Dum.

Toma Luca biv vel Stolnici i Petrachi Pitariti Ispravnicil

de ţinutul Fălciului, i credincioşi boerii Domniet. mele Dum.

judecătorii de ţinuţi Fălciului.« (Condica III f. 189).

„Din acesta totă-o-dată se vede “că urmaseo reformă în
ramulăi “judecitorescii; căci judecătorii nu se numescii
Pârcălabi, ci boeri judecători de ținutii. Ioan Neculeea

“spune! că judecăţele se făcea de boerit cet mari de la
“ţinuturi. (Letop. T. 2 f. 459).
19). Buliubașa de Huși. Intr'uniă zapisăi de vânderea
unei redeşie din anul 1694, se aduce martori între alţii „Iordache Buliubașa ot Huși.“ (Condica B. £.
100).
Aceștia 'eraă ostași. Domnulii Cantemir dice, că
în fiecare tirgii erai „câte patru stii cinci Buliubași. (Descr.
Moldovei f. 178). Bălcescu dice, că: Buliubașii
făceaii

parte din Seimeni“) și erai impirțițt în dece Buliubășit,
„peste care era ma! mare Baș-buliubașa de Seimeni.
De-

aseminea spune că Buliubașii, Sutașii sai Hotnopril, co-

mandaii uă sută de soldaţi. (Magrasin istor. T. 2. f 38—41),

Despre uni „Dimia Bașbulubașii se pomenesce
într'unii

zapis de danie pe nisce redeșie de la Dolheşci. (Cond.

B. £. 43).

Sita

.

20), Turcagi-baș-uga, Baş-ceauș-aga, Ciohodar=A ga.

Aceștia erai funcţionari Turci trăitori. în
țerră şi cari
judecaă pricinile Turcilorii, cari! făcea negoții în ţerră.
Între Documentele vieloră se află o scris6re
cu data 1755,

carea este întărită cu peceţi turcesci, și îndreptulă pece-

4%)

Ostaşi lefezrii,

ÎN

.

“ar
ţilorii scrisă românesce: „Baș-ceauş-agu a Dumisale Turcagi-baş-aga; Ciohodar-aga a Dumisale Turcagi-baş-aga.“
Domnulii Cantemir spune că la Turci se socdte mare ptcati ca unii creștini să bată și să pedepsescă ' pe

"unii Mahometanii.. De accea Domni ținea unii Beşli-agasi
şi cu mat mulți: Beșlir; dintre 'Tătari saii Turci, pentru
pedepsirea . Turciloră ; când făceaii vre o necuviinţă.

(Deserierea Moldovei f. 178). Dar pe la, anulă menţionat
"se vede, că pentru: “acesti scopii era, în Iașt-unii Tureagiaga, carele, împreună cu autorităţile loeali cerceta; și
“punea la cale casurile ce se întâmplaii între, Turci “și
“locuitorii țerrei. Eli trimitea amploeaţii sei. pe la ținuturi,
" cândii era vre 0 reclamaţie asupra Tureilori. Punoţionari

|

“amintiţi mal susii, venind în Huşi, ai cercetati 'îm„preună cu Ispravniculii, chestia unoră vie ce; și le: îm-

propriase Turcii de pe la Români pentru datorie, și unul
din ek voia
ani pentru
zapisulă de
plătitit acel

să vândă
o datorie
datoriă,
"18 let,

o vii, după ce'o stăpinise 20 de :
de 18 let. Delegații Turci
ai rupti
dicândii, că de 20 de ant se vor fi
și ati oprilii pe Turci de a poseda,

via, fiind acesta contra firmanului împărătescăi.

21).

|

Dăbilari. Georgie Ghica în cartea de scutelă

a doi Preoţi şi unii Diaconi de la Episcopie,

între ali

- slujitori Domnesci , cărorale ordonă” a” lăsaîn. pace,

dice şi de Dăbilari: „Și vol “toţi dăbilari, carit veţi âme
"bla

cu tâte slujbele Domnie mele printr'aceli trâgti.«

"(Condiea II f.. 59). Se înțelege că așa se numiali strin=
“gătoril dabileloră

sei a, birurilori Domnesci.

In cartea

lui Alexandru Iliașii din 1621, ei se numescti „dăbilari
“de muti. (Condica A. f.37);-

22). Vel-Căpitanti de Codru, adică : “marele Căpitană
de “Codru, De acesti fiincțiune se: pomeneste într'o carte

„48
Domnescă a. lut Constantin Mavrocordatii.-din anută -1743.
In ea Vel-Căpitanulii de Codru impreună cu unii altă
„boeriii se însărcineză - a cerceta nisce impresurări de
„ Moşiă.: Funcţiune militară. Acesta era căpetenia, poleuri-

“lori ostășesci ale ținutului Fălciii. Se uumia „de Codru“
„pentru că sub comanda. lui. erati Codreni,
adică . locuitorii
"de la. Codrulă Tigheciului, caritin vechime toți eraii ostași -

(Descrierea Moldovei .f..178, 58, 59, -..

-

„ Vel-Oăpitnnuli . de . Codru avea reşidența
sea în tir-

„gulii Fălcii, unde era şi. Isprăvnieia. Și în ordinea
„ierarchică era ali doilea după Vel-Căpitanulii de. Iași.
(Letop. T..3 f. 193). Reproducemii
aici o carte :Domnescă din annlt 1757, din carea se. vede că Vel-Oapi„tanulii.
lua pante la cercetări,

ce se rînduiaii de Domniă

„prin ţinut.
a
i
a
*: „Nol Scarlat Ghica Voevod Boj. Milost.
- Gospodar Zemli
. Moldavscot, eredinciosti boeriulii *Domniei mele - Dum.
Georgie” Beldiman, biv vel sulger i Lupul Costachi. biv
vel jignicerii, Vel-Căpitan de Codru, vă facemă scire căi

„aici „la Domnia mea, -al dati jalobă vedeşii de moşia,

Călmăţuiuli asupra unut omii cet. dică, Luca, feciorulă'

Iudoni, ce se află Ja ţinutul Făleiului, dicândii că, acelii

Luca încă este redești cu denșii la moșia Călmăţuiulit,
dar fiindii și; nisee bălți de pesce pe mMoȘIă , ar
fi. vrută

„se mârgă ca să'și ia și ei partea lori câtt-li. s'ar face,

din pesce, eră aceliiLuca pentru ca să nu ia ci pesce

din bălți, aii pusă unii Turcii, asupra .bălţilorii ,
să dică

„cs bălțile a Turcului și să nu le dea
pesce, şi mer„gendă et la bălți ai strită Turcul asupra ;lorii,
și go-

hindui ai datii și cu puşea ca săY impusce, de care

pe largi vețt înțelege din jaloba lori:; pentru :care iată

„că vă seriemii. Dom. „lândii “cartea - Domniei mele,
să'lă

.
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chemaţi de fașiă, pe acelii Luca, gi să cercetaţi pricina

fârie cu amăruntulii şi decă s'a. dovedi că din pricina lut
Luca "T-aii gonitit Turcul pe denși! vrândii să! și inpusce
de pe moşia lorii câtă pagubă se va dovedi; că ali re
deșii, să impliniţi totă de la acelii Luca, şi lui după vina ce i. s'a cădea, să! veniţi de hacii ca să seveghiși
alții de a mai pune Turci, în protiva redeşilori lori,

eră fiindi pricina. într'alt chip erăşt săY judecaţi și săi
aşedaţi după cumii a fi mal cu dreptate ca să nu mal
jeluestă, hotărândii prin carte de judecată. Acesta, seriem

7265; Iun. 29. (Cond. III. f. 125.)
Vel-căpitanil făcea diferite esecuţiuni şi pldbe pe la
sate. Acesta se deduce: din cartea, Iul Grigorie Ghica,
din 1737, pentru scutirea . posluşniciloră din . Creţesel.
3Aşijderea, le-ami dată voe acestori .poslușnict cu acts
„+ 4 carte a, Domnie mele ca să aibă a se apăra de că-

tre vel-căpitanii. de Păleii, şi de slugele lori, şi de
părcălabi și globnici“ (Cond. IIL.-f. 56.) Despre Vel-că- .
pitan ve Let. î. 3. f. 298.
23.). Boeri Aotași. De el se pomenesce. În aceași cecar-

„te a lut Grigorii Ghica. „Dreptii acâsta poruncă dămii şi dumiloră, vostre

boeri zlotași, cari veţi âmbla

ori .

cu ce felii de slujbe, vădendi cartea, Domniei. mele toţi
să, vă feriți şi să dajt bună pace. acestor posluşnici.“ Acestia ocupati loculii dăbilarilorii din viaculăi al 17-lea. EX strângeaii dabilele ce se impuneaii pe țeră, de: la
Domniă.
|
Chronicarulii Nicolai Costin, vorbinăti de dabilele-iim„puse de Michaiii Racowţă, dice: „eră pe urmă ne putându-se strânge banit afâţia câtă să'și implinescă lăco-

mia cea nasaţiă, eșise poruncă la Zlotași să arunce nă4

-50
“păsti să se iribrace toţi banii după somele care eşise din
visteriă.* (Letop. î. II f. 82, 88, 459).
|
24). Izbaşa. Intr'unii zapisit de vindarea unei. redeşie din anulii 1665, între marturi se pune „lacoy zbaşa de Ciortesei.* (Cond: B. f. 111.) Intrunii zapisii
-de danie.a unci redeşie: din Căbicesci şi Bunesci, din anulii 1660,

se pomenescii ca

martori

cinci

persâne cu

- titlu. de „Izbașa.*: (Cond. B. f£. 104.) Se vede că Izbașii
- eraii unii felii de amploiaţi comunali. I6n Neculcea spune, că la curtea

lui

Constantin

Mavrocordatii. era unii

* Izbaşa, care primia jalobele de la Gmeni și le scotea respunsiă, fără nică uă cheltuelă (Let. î. 2. f. 460.) Pote
„_că'pe la sate ei eraii unii felu "de judecători de pace în certele locuitorilorii. Pete că de la funcțiunea Izbaşi“lori acestora, a remasii în limba română vorba „a ispăşi“

-carea însemnă până astădi la ţeră: a cerceta uă pagu-

- Bă cășinată cuiva de

-păgubirea cuvenită.

vitele

streine,

și a

i

hotări des- -

Se

_25.) Aprod. Intr'unii ispisoci slavonii de la Vasilie
- Vodă,” din anulii 1644, se pomenesce de un „Seripeo
"Aprodu.“ Intr'o:resoluţie a Vel-logofătului din anul 1815
se dice: „Vel-Vorniculii za Aprodi. Să se aducă.
pe. duo.
"trei dintre pâriţă, cu înadinsă aprodă.* Domnulii Cante-

mir spune că pe vremea lui eraii 50 de Aprodi de Di-

van, cari aă datorie să aducă la Divan pe cel pâriţi,
cari nu se arată la vadea, și să împlinescă, datoriile de

la dafornicii răi de plată (Deser. Mold. f. 174.) Din re-

soluția de. mal

susii se vede c% Aprodil eraii sub ordi-

nile Vel-Vornicnlui de Aprogi; „care mai înainte se

chiima Pătafi de Aprogi (Let. t. III. £.

Mold. £. 170.)

|

|

293.

Deser.

|

26.) Copii de casă. In cartea Domnului Constantin.
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Racoviţă din. anulii 1756 pentru scutirea “Episcopiei, de
olacă, între alţi! ce âmbla cu cal. de olacii se .punii :și
copiă din casă (Cond. III, f. 117.) Domnuli Cantemir
ne spune că acestia, eraii slugi de la curtea Domnescă,
„că ci se trimiteali forte desi pe la boeril ce se aflait la
țeră și erai chiămaţi- de Domni. Fie-care chiămatii plătea copilului şese lei. Ei aveaii uni șefi numiti vatafii
"+ de coptă, căruia ei î da, câte unii leii din cet șese ce
luati pentru chiămare (Deser. Mold. f. 171.) EI se tri-.
mitea şi la executări pentru datorii către . visteriă, - ete,
Și atunci plata, ce Iuaii de la executatii .se numia, ciobote -

„Si-cândii glOha era mare, se chiima ciobote grele:

27.) Dvornicăi de Poriă. In anulă. 1756, Domnulti
Constantin Racoviţă vânduesce pe „Credincios boeriulti
Mihalache Cehan biv vel Medelnicerii şi pe Grigoraşii A- garicii vornică de: pârtă“ să otărască nisee părţi. de moşie ale Episcopiei (Cond. II. £, 115.) Patru Vornick de:
pâriă, anume: „D-lui Vetreș vornicii. de pârtă și Georgie vornicii de pârtă, şi German tij,. şi Dumitrașco tij“. se
pomenescii, ca, martoal, întruni zapisii de danii din anul 1664 (Cond. B. f.. 43.) Zapisulii este ficutii la Iași.
Domnulii Cantemir spune că erati patra vornică de prtă
„carii şedeaii din afară de curte, desfăetii acolo pricinile
„cele mici. 'pedepseii curvele, ete. (Deser. Mold; £. 168).
28.) Cepari | Li carte a lu Constantin Racoviţă din |
29.) Bourarijanuli 1753, prin carea se scutesce -de
dări uă crâșmă a Episcopiei, este adresată. căminarilorii
ceparilorii,

Dezmsinarilorii,

(Cond. IIL.: f 96.)

bourarilori

şi brănișterilorii,

De “unde se înțelege că

Ceparil şi

Bouraril eraii nisce dăbilari, cari stringe, dabilele impuse
i
|

pe vindarea, beuturilori.' Numele lori socoti că. ne pote
da idea de însărcinarea lont. Bourarit âmblaii, pâte tâm-
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na, şi sorieaă tdte vasele cu beotură

ce erai: în tergi

şi punâti- bourulă pe ele, adică pecetea domnescă, marca
țărei. Ceparii, înainte de a se incepe vasulii, de a i se

da cepii, se duceti: și "li coteii și primiaii darea ce era
pusă pe numerulii vedrelorii ce se

coprindâiiîn vasuli

"care se începea, şi aşa mai. depante.
i
o
30). Marele Vornicii ali ţerei: de josă. La sfirșituli
Condicei II-a suntii, câte-va cărți pentru apărarea satelori
Episcopiei,

date de la Iaşi:de mari! Vornici
al ţerei de

josii câtre agenții sâi din Bărladi. Reproducemii
aici una

de la marele Vornicii Nicâră.

=: „Nicâră Velikit Dvornieii dolnei Zemli. Pișem Sinovom
nașim Uriadnicom ot -Brălad i deşugubinari Fălcilscoe
„volost.

(Marele Vornicii ali erei de josă seriemii fecio-

rilorii noștri Uriadnicilorii (Dregătorilorii) de la Bărladă
și Deşugubinarilorii de ţinutul Fălciulu). Decă veţi vedea

„cartea

nâstră

iarii. vol

să, aveţi alasa

în pace

satele.

sventet Episcopii de uși de tâte deșugubinele și de morți
de omii câte sarii afla într'acele satea sventel
- Episcopii - de Huși numai! să le scrieţi. câte să vorii afla de. usebt
şi să ne daţi şeire la noi, iar mal multă să nu învăluiţi
pentru că ce le amii lăsatii pentru voea părintelui nostru Svenţiei . sale lui Mitrofan Episcopului de Huși, Toe
pișem Înac ne ucinite (acesta seriemii, să nu faceți alt:
minterea)U Ias. lun.* (Anul nu este seristi, (Condica Il
f. 109). Din acestă. cante se vede că Uriadnicil și Deșugubinariă. atârnaii

de marele

Vornicii,

clici” îi -numeșce

„feciori al sâi.“ Din altă cartede Ia altii Vornicit
mare
(f. 111). Se vede -că şi Uriadnicit și Deșugubinarit
aveaii

„feciorii lorii,2 adică agenţi sub-ordinaţi , pe
căril

il. trimiteaii pe la sate pentru gl6be.

Vornieulti de
,

țera

53
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de josii: avea reşideuța sea în Bărladă; celă” de țera de
susă la Dorohoiă.
31). Pelal Başa. Pe la începutulă viacului 19-lea așa
se chiama amploiatulii ce publica mezaturile. Cândă era
să se scotă de vândare vre o :moșiă, Marele Vornică

scria lut Telal Başa ca să publice medatulii pe: ulițele
capitale! în curgere de 40 de dile. Acestă feliă de publi-

caţiă se făcea şi la reșidența ținutulur unde se afla moșia

cea de vândare. Mezatulă se ficea în Divanului țerei, și
se chiama Soltan-mezat. (Documentele Rișeşciloră. O seris6re din 1818). Din vechime medatulă se numia „Cochilvechi.“ In ispisoculii lui Matheii Vodă din anul 1755,
pentru apărarea unorii moşii. boereşci de peste Prutii ide
Ușurgii, se dice: „şi de câte oră trimite Domnia “să

stringă ușurulit de la Titazi, sâii să vinde de la Cochii-vecht

ușurul : acei ușurgii mergi -și strângii și dejma pe moșiele dumilori Sele împreună cu pânea cea, domnâscă,
puindă pricină, că arândii Tătari! pe acele moșie Domnia
se cade a -lua dejma, cr nu stăpinir moșielorii. « „ete.
(Condica III f. 106).
32). Ușurgii. Tataril de Bugiagi, ne avândi în de ajunsăi acolo locuri de hrană, făcuse o convenţiune cu guvernulă Moldover,: dupre carea le era permisii a arenda,
pământuri de hrană în cuprinsulă Moldovei (o distanţă

de la hotarulii Bugiagului cale de 2 ceasuri lţime şi
32 ceasuri lungime) cu condiţii de a da deciutlă.
Zeciuela din producte - se numesce în limba Tătăresei.
„Uşur.* De aiel decimatorii, stă adunătoriă ușurului. de
la Tătar, se numiaii : ușurgii (Vedi ispisoculit citati mai
susii. Condica III. f. 106—107).
33). Văajii mari. In cartea lut Alexandru Tiașă din
amulă 1621 se pomenesce, după deșugubinart, şi globnică,
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de Vătaji Mari. (Veliţi vătajij, cârora deasemenea li
se ordină, a nu învălui satele Episcopiei. (Condica II £. 12).
Din cuprinderea unei alte cărți totiide la acesti Domni,

şi totiide la acesti ant, s6 pite închia,
mari

erai

amploiați

că vătajil cel

administrativi, cari! cercetăăi cer-

tele dintre locuitori, prindeait furii, şi tălharii, şii
trimiteati la Domniă. Vodă, după ce. opresce. pe dăbila și pe vătajil cel mari de aj lua dobitoculii

sătenilorii Episcopiei pentru. alți 6menY, 'nici a face între
el judecăţi, nici ai globi, fiind lăsate aceste sate în
disposiţiunea Episcopului, apot adaoge: „Iară de se va
găsi nisea! furi tălhani aceia împreună. cu părintele
să”!
prindeţi și la Domniă săi trimiteţi.“ (Condica A. f. 37).
Pâte ci erati aceia ce mal în urmă S'aii numiti, Ocolași
Privighitoră, .Subprefecți.
5
pe
”

NEI

23. Dabilele.şi angariele, cărora, dupe documentele Episcopiei, eraă.
supuși Huşenii şi cei alți locuitori din (eră, anume: Zloţi, lei, taleri, galbini,

orţi,

șulgiă,

îlişă , untii,

selişte, braniște, carre împărălesci,
şi podvede,

cai de olaci,

lori şi priveghii,
cerea pânei

glsba

bile

bezmănii

de

ceră,

şi deșugubine , ciobotele,

teslăria, ghiața, seii şi miere, vama,

Domnesci,

falcea

Domndecă,

iulovițe

(ghile), şeăce, camăna,
lucruliă

de

joldă
vie-

cepăriă , se=

dejma » Feria -sci cherta ,

rînduele, hăvtie, pecelluitură stă banii peceţilorii, Jumăritu
lă, gorștina,
sti goşlină , desetina, năpastea , văcăritulă . şi cunița,
mortasipia,
”
banii slegului, mucarelă, văsură,

„Reproducemii aici o carte domneseă din anulit: 1676
pentru scutirea unorii coloniști. Din ea se vădit cu de amăruntulii felurite dabile și angăriele ce se împuneati de Dom-

>

niă locuitorilor. țerel.
„Nol

Antonie

Ruset

|

Voevodii Boj. * Milostiio - Gospodar

Zemli Moldovscot. Datimii cartea Domniei mele părinteluţ

'și - rugătoriuluf nostru Sfinţiei sal6 Sofronie.

Episcopul

55.
de Huși și dregetoriului şi vătimanulul sei din Siliște(*)
din Creţesei. ce este. -pe Lohan la ţinutulă Fălciului spre
aceea ca -să aibă a'și chiema 6meni streini de altă ţeră
din țera . Turcâscă și -din ţera Muntenescă ; și din țera

Ungurescă şi din țera Leşescă, şi din partea Căzăcescă.:
Și depre alte părţi hie ce limbă vor hi să aibă a veni
şi a se strînge câtă de. mulți.: Şi decă -vorii veni și se:
vorii aședa

la cea, Siliște,

ce mat

susi

scriemii

de

la

Domnia mea voră avea Slobodia(**) într'un aniiși vorii fi
în pace de dajde şi de zloți și de lei și de taleri şi
de galbini și de orță și de ilișii și de sulgiii șși de anti
şi de dezmen de cără şi de ialoviţe de siliște și de
Branişte şi de care de old și de bile şi de șeică și de.
tte- dările și angăriele câte sunt pre al mişe! în țera,
Domniel mele. ”Așijderea și vol pârcălabi și globniei de
acelii ţinutii și deșugubinară Și podvodari și olăcuri și:
conăcari. -Nime întru nimică să nu! învăluescă nici unii
lucru a Domniei mialenu vorii luera, ci de tote vor hie
în pace. Iar cine se va ispiti st învăluescă preste car-'
tea, Domniei mele bine să scie că de mare certare va hi.
Inac nebudet (Altminterea, nu va fi). U las. vlet. 7184
Genar 12.* (Condica II f..96).: Din acestă carte se vede,
că locuitorii plătiaii în bani, . sei în producte , . sei. în
muncă, următorele dabile scii dăjdu(e*%):
2). Zlofă. Dicere slavonă ce însemnă literalu: aură ,:
în poporii a rămasii pînă astădi vorba zlotă, în însemnare de: 30 parale.
(), Selişte“ gicere Slavonă, de la „Selo—sat,

îînsemnă: „locii de sati,

(**) De la „Slobodiat s6ii libertatea, "de dări, de curea, se “ucuiraiă Coloniști la” începutii. Dicereu „Slobodie“ la Moldoveni este sinonimă cu
„Colonia, “ și a devenitit numire propriă a o uwulțime «de sate formate

"de acestă felii de Coloniștii, să Slobudieri.
XXX
(2%)

„Dajde. u Dicerea Slavonă, de la „Dajă,
avati“ dare
|

&

împerativuli verbulul
|
,

2»

20
a.

.
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b). Lei. Domnulă

Cantemir spune,

că fiă-eare casă

țerănâscă da în vreme de-pace la visteriă câte 80 de:
aspri adică: ună leă. (Descrierea Moldovei
f. 218):
.

c). Paleri. Domnul Cantemir spune, că pe timpul -

lui talerulă avea valore de 2 let 10 parale (f. 172).
deaseminea, că în timpulă deschiderei vre unui resbelui
fii-care era! datorii să dea câte o rublă carea făcea:
_120 de aspri (60 parale) (f. 218). Pete că la acesti
casti correspundii talerii aceștia.
|

d). Galbini.

Acelaşii autori dice, că la nevoiă mat

mare, plătiaă locuitoril câte uni galbini, care avea valore de 200 aspri, stă 2 lei și 20 parale. (f. 219).
e). Orţi. Jicerea ortii este și astădiîn poporii și însemnă 10 parale.
|
o

î. Sulgiii.. Judecândă depe funcţia

Marelui Sulgerii,

care avea purtare de grijă asupra măcelărielorii și asupra viteluru de carne pentru curtea domnâseă: (Deser,
Moldo. F. 161); deasemenea, letopiseţulii pomeneșce de
oi pentru sulgeria împărătescă (tom. 2. PF. 461): putemii presupune că Sulgiuli era o dare în natură să
în bani, privitâre la Sulgeria Curţii Domnesci, adică în„destularea cu carne, 'seii, ete.
|
8). lipi. Nu şciă ce era acesta; dar era fârte vechie.

De ea se pomeneşce în anulii 1448, în chrisovulii dati
de Petru Voevod pentru: scutirea satelori Monastiret- Po-

brata. In elă'se dice, că satele acele „să. nu plătescă

biră, nici posad, nici podvâdă, nic! îliș, nict la mori să

nu lucreze.“ (Arehiv. istor. T. 1. P. 1. F. 20No. 243).
Ore să nu însemne: pescuitulă pentru curtea Domhescă,

dela unguresculi Balasz—Pescariu, de unde avemii şi:

Eleștei piscină, s6i iaz cu pesce? Domnului Cantemir,
vorbindi de apele Moldovet, dice că sintii pline de pesce

37
,

prea frumosi, şi osebit părăele. acele care: curgii. din
munți:ai pescele celă mal.cu gustii, ce se numesce de
lăcuitori: Păâstrăvu, Lostoţe și Lipeni, care la dilele cele de postiăi se aduce totii-dea-una viii pre .cat pentru
mesa domntscă (Deser.. Moldov.F. 20). Intrun zapisă
dela 1761, se pomenesce. ca marturii „Gavril. Vătavulii
de năvodan.e (Cond. A. F. 111, din dos). In. Bucovina,
nu departe de Sucâra, este ună Stată. anume:. Iliseșcii..
Numirea acesta nu are 6re obirșia sea: în antici! pescari domnesci? .
„h). Untu. Negreşitii totă pentru. curtea “Domnâsok;
păte şi pentru curtea Sultanului.
D. Bezmenii de câră. Acista era o dare în câră pentru luminarea curţii domnesci. In Descrierea Moldovei
se spune, că „Cămăașulii de lumini. avea sema hbirului
de câră şi sipunii, ce, se rumeşce haimenii (*); și îl
cheltuesce la lumânări și opalţunt pentru curte, (F.. 172).
k). Zalovife (**) de Siliște, vaci grase: ţinute la suhatii..
Acestea se cereaii pentru -ostea -tureâscă,

cândii

eraîn

expediţie. Cetimii - în. letopisiţe: „iară peste vară viindii
Viziruli la Dunăre la Cartali, eşitaii. grele ialoviţe: pe
eră, de 2 Ugri ce era în vistiriela banit stegulul.

0 ialoviţă , și chile de pâne și de ordii în dbue trâtrinduri și le ai dusi la Viziriult la Cantal şi la Hotin. Și
ati. scosit și cinci. civertunii întru aceli ani.“ (Let. T. II,
F. 426). Şi n în altă locit: „iar nevoi în țerăera multe,
de chile, de ialoviţe, de catre si de alte nevoi nespuse“,
(pag. 446).
!
E
*), Poate că, de la dicerea „halmen, “a rămas în -pogorii dicerea,- „hakmănă, Un lueru se dice”, că e de „haimănă,“ cândii nu este. făcutii cu.
„toată punerea, cu toată inima; ci” numal de. mântuelă. .
+=) Dicerea „ialoviţă,“ se derivă de la dicerea, bulgară: “sialova:” ster-

- pă“ și însemnă: „vacă sterpă.& (Arhiv îstor, T. 3. F.

: ehrisovului Inf Stefan Dușan).

168. Analisa
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]). Braniște, icerea este slavonă:

paun: luptă, bă-

tăliă; branişte: locă de bătăliă. Credi că la începută s'a
numitii braniște seciurile sei tăeturile ce ocasionaii res:
belele prin codrit cel mark ce acopereai țâra. Tăeturile
acelea în urmă rămâneaii poeni de fânațe domneșci sei
particulare. De aici cu încetulii dicerea „braniște“ la not
a luat însemnarea de poene pentru fânațe sc în genere—
fonaţi. Așa la tote monăstirile era câte o' branişte, adict: locii de fânaţii. Domnulii Cantemir ne spune că „pentru
fenulii trebuitoriii la Curtea Domnescă era unii șesii lângă Prută, numiții „Braniște.“ şi care era în îngrijirea

Comisulut

celul mare (F. 160),

Fenaţile domnesc! din |

vechime le lueraii locuitorii executați

de

Comașei,

trimiși

de Comisulă celă Mare (Cond. II. F. 30). In urmă cu
„ numele de Braniște sia impus o dabilă pe băuturi, carea
era veniti ali Comisiei domnesci,și consta pela 1769
în imposițulu de 3 Jei pe butea de băuturi. Areliv. rom.
t. 1. 1860. F. 149).
m). Carre împărătesc. Se înţelegi transporturile ce fă-:
cea ţera! în timpul expediţiunilorii turcesc), precumii și

pentru trebuințele cetăţilorii turcesci, :depe Dunăre, și ale“
altora, precumii Iotinul, Mghineg Vozia şi. a. de care
adeseori spunii lelopiseţile, d,
, Venitaii Capegilar—
Chihaesi de la împărăție cu poruncă la Grigori Vodă,
ca să mârgi la Nistru să redice pușcele, ce le îngropase
Muscalil, să le lea să le ducă la Tighinea ......,
și ai încăreătii 500 de carre de glonţuri şi de cumbă-"
rale.“ (Let. t. [1. F. 446).
n). Bile, ghile, si grin mări, Aceste se cereaii
tot Ia trebuințele oștilorăi și ale cetăţilorii și ale marinei.
turceşei,. Din ele se făceaă poduri peste apele, pe unde
aveea Si trecă oștile. Locuitorii. unit tiiaii: lemnulă la
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munte, alți! îlă scotăii, alţii îi, căra
„Eşitaii
teşci în
vonduităi
“şi săli

atunci salahori și
due rînduri, câte
totă atunci Omeni,
ducă la Cartală pe

carre la
patru
să tata
Dunăre,

la destinația lu.

Vozia şi
sute de
lemni și
să facă

cal împără=
cal, și sai
stelă scâţi,
podi“ (Let,

î. IL. F. 426).
0). Peice. Toti pentru trebuinţele podurilori şi ale *
transporturilor pe apă, pentru țeră și pentru Turci.

p). La îlnit cartea Domnâscă încheik : „ și de tote dările și angăriile. Prin acesta dă a înţelege, că erai
încă, și altele, pe carenu le a specificată, adică atăt dări

băneșei, câtii şi în muncă silită, angiri, beilicuri. An-găria

este dicere grecă Aypageia,
— un servicii impusii

cu sila și eu medreptuli. Angariele în urmă s'aii numiti
beilicu,î, adică:. serviciuri silite și ne plite, în folosulii
Beiulul— cumii numiali Turcit pe Domni.
In Documentele Episcopiei se mai poneneșei urmă-

torele dahile și angărie:

3

1). Camăna. Acesta este o dabilă vechiă. De dânsa
se vorbesce în cehrisovulu lu! Stefan cel Mare din anul
1456 prin care întăreșce dănuirile făcute monăstirei Bistrița de Alexandru cel. Bună, şi între altele. Camiina,
de ceră din tirgului Bacăul (%) (Arehiv. istor, t. |. p.1.

F. 154. No. 244).
Din acelii chrisovii se vede că la începutii notstă da-

bilă se platia în ceri. Din cărţile domneşci ce sfinti la
Episcopia „dle Huși
(*)

Domnul

st

vede că acestă dabilă o phiaăi

IMăjdtii, reproducândii

ispisoculă luă Stefan cel Mare, aici

citati, traduce dicerea: „CamenăeVoscu
— Camănă de câră
prin
„petre de ccră.& D-lur cu ereșală amestecă, „Camănat. românăscă cu
„Cameni slavonescii, ce însemă „piatră. Mai aproape de înțclesii
este a căuta origina, "diceril „Camănă“ în dicerea română „Căminii—
„vatră, casă, Jocuinţii ; în acest înţeles, „Camănai esăi-—0” dabilă pe

fiecare căminii stii locuinţă

căci aşa şi era Camăna la începutii,
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toți; -dar crâșmele

plătigii

due

camine:

„Camâna cea,

mare și cea mică“ (Cond. II.F. 78). Acâsta cred că era
totii acea dare, ce s'a pomenitii mai sus sub numire de

„bezmăn de câră.“ De la viaculă al 18-le camăna

se

vede că a remasii o dare uumai pe crâşme, Nicolaiii
Costin spune ca crâșmele din tâtă țâra plitiai Camăna
“și bezmănulă cu cepăriă; dar pe la tirgurt erai unele
„ erâșme scutite de boeri, de Archierei și de Monastiry; ânse

Mihai Racoviţă

in: ântăla Dominiă

a desflințatii

acele

- scutele de petirguri, şi s'ai adaosă la venitulă Domniet..
“Toti atiinet s'a desflințată Camiina domnâseă depela, crămele de la țâră lăsându-o în folosul stăpânilorii erăşmeloră (Let. t. Il. F. 58). (vedi și în urmă la Căminari).
Se
2). Bezmen. Din cartea lu! Duca Vodă din 1666
prin carea se scuteșce o crâșmă mare: din Hușt in folo- sulit Episcopiei, se vede că erășmele

afară

de camănă.

mal plătiai Bezmen (Cond, IL. F. 78); de acest bezmen

pomeneșee și letopiseţuli în locul citati mai sus, precumii și de cepdârit. Bezmenulii era, darea cătră proprietariul locului unde era crășma. Acest bezmen îlă plătiait toți tirgoveţii, unde tirgulăi era pe moșia domnescă

seii boerescă.

3). Jold și Podvedi.

|

Gaspar Vodă în 1661

apără sa-.

tele și scutelnicii Episcopiei de Jold și de 'podeâde tza

joldu i za: podvode) (Cond.

II. F. :4). Prin Joldi (*) se

ale cinovnicilorii domneşci,

sâii

înțelege : a lua pre cineva în trebuinţele domneșci,
stii
vita

culva,

fă

drepti

și fără. plată: dicerea Jold se păstreză şi până astădi
în
popor
; cândii se (ice că ceva stii cinevaa ajunsi de joldii,
însemnă că nu mai are odihnă, nu mai pâte dispune de sine,

(*)

„Jold“ cred că se derivă de la dicerea- Polonă nJona,k
„Guvernii, ocărmuire.&

ce însâmnă :
-

|
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Seti de lucrulii sei, ci alţi fac cu el te vor (i). Podedde
erai cărăturile s6ii transporturile pentru aprovisionarea
curţii domneşei cu fenii, vinii, . sare, ghiaţă ete. Dicere
slavonă:— a căra.
4). Gai de olacă.- Tomșa, Vodă în anul 1620 scutesce doi fântănari domnesct „de jold, de podvâdă: şi

de cai de olacii,

şi de alte mdncături mai mărunte.“

(Condica II f.. 17). Transportările amploiaţiloră domnesck
şi a Turcilorii ce treceaii pe la Huși, în lipsă de postă
domndscă se faceai cu cal. luaţi de jold de la locuitori.
Tirgoveţit spre a se ușura de acâsti povâră nesuferită ,

une ori o întindeaii și. asupra, poslușnicilorii

Episcopie.

Episcopit ai scosi cărți domnesci de apărare pentru
posluşnicii lorii.. In timpurile mai din urmă pe la jumttatea, viacului ali 18-le tirgoveţii spre. ași scuti cail

de olacurile cele multe, îi îndosaii, și olăcarii» erai siliți
“a lua cal de unde găsiaii, nu numai de la Gmenii Epis-

copiei, dar chiar şi: de la Episcopiă. De aici:
tinguiri la Domnie asupra olacurilorii ,. atâtii
Episcopiel , câți şi din partea tirgovețilorii,
fine sa regulatii . questia olacuriloriii, dupre.

ai urmată
din partea,
pînă ce în
cum se va.

vedea.

Reproducemii aici doue cărți domnesc în aotstă ma-:
stexiă, una dată din 1150-—tinguirea Episcopiei asupra tirgoveţilori , altă dată în 1764, după (inguirea tirgoveţilorii asupra olacurilori.

« „Nol Constantin Mihail Cehan Racoviţi Voevod Boj,
Milost. Gospodar Zemli Moldavscoi, de vreme ce ne ai
datii jalobă cinstitii părintele și rugătoriulii nostru. Sfinţia
(**) Domnul Hâjăei În ispisoculii
cerea:

lui Petru Vodă, No. 243, trance di-

„ni u joldu ştobi hodili ; nică la jold

să nu umble „i

prin :

„nici în soldă să nu âmble:* Vederată ncințelegere. (Archiva. istor,
tom, I f, 153),
i
,
7

Y7
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sa chir Ierotheiii Episcopuli de Huşi, pentru olacuri că
să supără cândii. vinii Turcii eu olacii, tirgoveţii de Huși

din câtti ar și putea, nu vor să stea față, şi fugii și
ascundii caii lori şi olăcarii iati cait Episcopiei şi a
slugelori Sfinţiei sale. Iată, Domnia mea, îi dâmii, Sfinţiei
sale volnicia, prin acestă carte a Domniei mele să'şi apere caii Episcopiei și al Omenilorii sâi despre toţi carii
vorii âmbla cu olacuri Turci, Boeri, boerinași, tirgoveți

de Huși. Copil din cast. Lipcani(*). Armașt, cămărași,
şi alţi! ori cine arii fi nemărul cait de olacit să nu dea
de vreme că, acolo la Huşi mezil(**) nu este, nică este
cu cale să se supere Episcopia și dreptii acea să se apere, iară de sar ispiti cineva să” facă vre o supărare
peste pornnca cărții Domnie mele, unii ca acela, să vor

pedepsi cu grea pedepsă, şi certare, și voi tirgoveți de

Huși v& poruncimii cândii vin 'Turei silnict să staţi cu
toții făţă să nu dosiţi că vom pedepsi. Intr'altit chipii nu
va, fi aceasta poruancimii 7258 (1750) Genar 17.“ (Cond.
II £. 79).
— „Noi Grigorie Alexandru Ghica Voevod Boj. Milost.
Gospodar Zemli Moldavscot; facemii scire cu acestă carte |
a Domniei mele tuturorii cui se cade'a sci pentru tir-

goveții
mele,

din tirguli Huşii,

că: la acelă loci

carii dândii jalobă Domniek

fiindi drumii mare,

Tatarii și Mirzacii(*%*) ee mergi la Birlad

care toți

Şi la Foc-

şani, cum și câți vină din josă și mergi la Bender şi
Ja Hotin și tote mezilurile- ce sunt la, acea parte de loc,
C)

„Lipeanii eraă Tătari aşedaţi

la Hotin în serviciulii 'Tureiloră ; se

nnmiaii Lipzani (Litvani) de la Lita,

vechia lori locuinţă. (Letop.
t. [. Apendice, f. 9: tom. II f. 234). Lipeani eraii înrolați
şi în ostea
țerei. (Descrierea,

Moldovei f. 178)..

(*) „Mezilii“ însemnă „poștă,

(***)„Mirzacii“ eraii Căpiteniy sâii hoeri tătăreset,
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totii pe acolo trecu în susi și în josii, și sunt supăraţi
cu mezil peste putinţa lorii, și cu biră încă suntii încăreați

peste dreptate și cerșindi milă de la Domnia mea ca

să se pue și ei la o rindudlă să pâtă trăi la acelii locii
| „să se pârte:și mezilulii cu odihna lorti, care arătindu-ne
„Și hrisov de la

Domnia sa lon Theodor Voevod,.

ce li

„Sai fostii dati ca, să aibă a str înge 50 de 6ment streini dintr'-

alte părți de loci, şi acei 6meni aşedânduse în tirguli
Huşi, să fi scutiți de birii, ca să fie numai pentru
treba mezilului, și din nepurtarea a loră de grijă sai dintr'alte pricini ai remasi de nu Şaii mai adusii 6„meni streini și ai fostii totii în supărarea mezilului, care.
dintr'acâstă pricină ati remasii .la prostă stare, deck
Domnia mea bine voindii odihna, și folosulii tuturorii de
obștie, m'amii milostivităi Domnia mea, asupra acestori
tirgoveţi de Huși, şi ca, să fie odihnă şi linişte între
„denșit, printr” acstă carte a Domniei mele hotrimti din
tirgoveţit de Huși să fie 40 de 6meni. scutiți de birulă
vistieriei Isinduse să fie numa! pentru pirtarea de grijă
a mezilului

cu cheltudla și

cai lori, iar cândii s'a în-

tâmpla să trecă vr'uni Paști sai alți Ag! mari, atuncea

câtă cheltueli, vorii face vor da, izvodii ca; şi alte mezi-

luri și ce a, fi cu dreptate li se va pliti de la, Vistierie
iară alți locuitort sait tirgoveţi de acolo purtându și bi-

vuli lorii senu se supere cu mezil la nimică, ce numai
acești .40 de Gmeni să fie datori a purta mezil cu cheltuela, Și cail lori, ce dar şi Dum. Ispravnice al ținutului vei urma după hotărire și aşedarea, ce arată, În car»
fie pentru treba mezilului, să fie scoși din bir, timiţnd
şi izvodii

anume de numerile

lorii, la visterie iscălitii și

de Dumneata ca să se scie care sunții de treba mezilului ,
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acâsta insciințâmi let 7272 (1764) Noembre. 20.“ (Cond.
IL. f. 177).
5). Globe și Deșugubine, stii șugubine. Aceste era
amende. Gldbele se aplicaii de tote autorităţile asupra
celorii vinovaţi. Ele se luai stă în bani: seii în lu-

ceruri, mal mari sei mai mici, dupre vinovăția acusatului și după lcomia globniculut.

Despre

aceste dabile

se pomerieşce în. fârte multe cărți de scutelă date de
Domni -satelori și Omenilorii Episcopiei; citămii aici d. e,
cartea. lut Miron Barnovschi din anul 1626 (Cond. II.
f. 18), în care se opresce globnitilorii şi deșugubinarilori. a nu învălui satele Egiscopiei „cu gl6bele și. şugubinele“ (za gloabe i za șugubine.) Jicerea gldbă este
de origină romană: deglubo, dispoti. Și în adevării că
glObele erai despoiare, unii jaf pe ţeră, precumii se
vede din o mulţime de reclamaţii asupra lorii, pentru |
apărarea, satelori Episcopiei. Globnici! se vede că de multe ori luai de gl6bă cal de pe la Gmeni, și de multe
ori caj fârte ordinari și slabi, de la dmenil nevoiaşi, Şi
de aici a rămasii până astădi in poporii . dicerea g16bă
ca unii epitetii de ocară pentru uni cal răi. In cartea
Iui Constantin Racoviţă din anuli 1756, pentru scutirea
a 192 poslușnici ai Episcopiel, se pomenesce -de gl6be
pisprăvniceecă ȘI păreălăbesei.& (Cond. A. f. 66.)
“Deșugubina stă șugubina sunt dicert stricate din di
cera slavonă Dușegubie, Dușegubina, care literală însemnă: perderea sufletului, adioh fapte de acelea care
dupre învățătura chrestină aduci perdere sufletescă: pă-

cațele mortali. La noi. deșugubina

gubina, se chiama amenda

cători pentru rescumpătarea

stii mai scurtă șu-

sei. strafulă

crimel

-pusă

făcută de

de. jude-

unti omi
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Fugubăii”) adică criminalist, perdători de suflete,
pre-

cumii: tâlhăria, uciderea, adulteriulii. “ Celii cădută
în a-.
semene fapte, plătind deşugubina seci amenda ce
i se
punea de judecătorii set, de deșugubinauă, sâă de
marele Vornicii, scăpa; ră dâcă nu avea cu ce se rescumpăra,

ajungea chestia la Domniă, şi acolo nu se putea rescum-

păra, trebuia stiși ia osânda. Cet cu putere da,
totii, viă,
“moșiă, numai să scape de judecata Şi osândă domnâscă.
”
Gl6bele și deșugubinele cele mai mic erati în folosul

globnicilorii și a deșugubinarilorii, eră cele mai grase
în

profitulă șefilorii lori: a imarilorii Vornic, a Hatmanilot,
a marelui Logofătă, ete:
|
"“Reproducemii aici ut carte a Episcopului Mitrofan, din
anulă 1617, carea di uă mare lumină asupra amendei
numiti deșugubină; cartea este în limba slavonă, 'dâră o:

traducemii românesce.

O

N

î

sr »Mihrofan Episcopulti de Hui, Scrieimiiși dămii scire
Cu acestă a nâstră serisâre pentru viele panului. Dimitiie
Goia, marele” Dvornicii alit țărer de -josti, din târgulii
Huşi, ce de D-lui S'aii cumpărată, eră altele pentru de-

șugubine ce ai dati Gmenii de bima-voia loru pentru
" greșălele lori. Uă vie la Drieii, ce o a cumpărat D-lui
cu drepţi set bant de la fiulă reposatulut Bărboi, ce i

„fostii mare Dvornicii de ţera, de josti, și uă vie dease-

menea la Dric, ce X-a dat'o. feciorulti lu Pătrașco croi-

ioriulă pentru uă deșugubină ce a făcutit cu uă femeă

Și deaseminea

uă vii de la Ilorjea; cea, fosti vornicii de

[luși, care viă a fosti luată de Iorjea de la nisce făcători de rele, carii făcuse multe prădăciuni, și ai plă-

fitil capelele stle cu acea vid. După aceea Horjea a că(%).

Dicerea „şugubiţii“ a rămasă penă astădi în poperăi, și însemnă: pub
omii periculosi de care cineva trebue:a, se feri,
_
,

„

9

-66
)

„dutăi cu nă muere și « făcuto borțosă: (pântecdsă), şi
sea cu
„nu'S'aii pututii îndrepta, ci a plătită deșugubina
acea viă. Insă acea viă era prețuit mai multi «de câtii
deșugubina, ci Dimitrie Goia marele Dvoinicii “s'a sculat
şi a pusi 6meni buni de aii prețuitii acea vii cu câtă
„ati găsit menit bunt că trece peste acea deșugubină,
âră Dvorniculii X-a datii lui Danil gata. . .. galbeni gata.
Şi deasemenea

uă vii de

la

Ionașcu

Ciobotarulă,: Erăși

pentru vină de deșugubină pentru ui femei; și uă viă
de'la Malin pentru uă mârte de copil.

Tote . aceste vii

mal susii scrise aii fostii date de acel 6meni de alorii
“bună voiă pentru greșalele lori. dinaintea n6stră și dinaintea
buni
ceea
cestii

Șoltuzului. și a Pârgarilorii și “inaintea
şi bătrâni, şi: acestea așa s'aii tocmitii.:
noj,. șciindii și vădendii tote acestea, amii
zapisii, ca, viele mai susii scrise să fie

„vil-ale milostivirei sele Panului mare

Dvornicii

: Omeniloră
Pentru a* scristi -ade:acumu
Dimitrie.

„Goia nesmintite nici-uă-dată, şi nime: din acești - Omeni
„ce ait datii viele sâle pentru vinovăţiele lorti,de va spune

altmintrelea să, nu. fie credutii nicăire. Eră spre mat mare încredințare amii pusti pe acestă serisore pecetea Sf.
Episcopi şi.iscălitură cu măna mea. Pentru acesta scri-

emii și mărturisimii. Sa scrisii în Huşi la letuli: 7125

(1617) Maiti 8. Mitrofan Episcopii de Huși mărturisimii.
„(Zapisulii este serisii -cu însăși mâna Episcopului și cu
„uă, scrisore frumosă) (vedi documentele vielorii.)
Satele Episcopiei eraii apărate prin cărți domnesci despre
:glObe și deșugubine mai mici, pe care le cercetaii şi
„le puneaii la; cale Episcopii, precumi: bătăile și 'certele

„între locuitori. Numai omorurile, furtișagurile și tâlhăriele

eraii

lsate

în cercetarea

şi glohirea

amploiaţilorii
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domnesci. Reproducemii aici uă, carte domnesc: din: anul

1654, din carea se vede acesta.

.

-

-.

2F. „Noi Georgie Stefan. Voevod Boj. Mil. Gospodar
zernli

Moldavscol Scriem Domnia. inea, la slugele Domniei mele
.

la. Pârcălabii de Fălciti Și la dregătorii de trigii de
Huși
și la alți slujitori(*)a Domniet mele, cât veţi âmbla
cu
slujbele Domnie. mele la acelii oraşii la Huşi și la
ţinut:
Dămuvă

scire deeă, veți vedea cartea Domniei mele, iar

voi să aveţi a lăsa fârte în pace satele Sfinte Episco
pii
de Huși, Intru nimica să .nuY învăluiți de globe
de bătăţ
sai de părituri ce să fie în pace numal.de se
vor face

„ niscare „morţi de omii“ sati alte „deşugubine: sati fe
Sail :„tălhari“ de se vorii -afla intacele sate

ca să a-

„Veţi trebi. numai .cu. aceia. Iară, cu alte glOhe ce vor
hi
mal mici să nui învăluiți “nici să.mal. vie Jalobă
-la
Domnia -mea. “De acesta, scuiemii într'altă chip să
nu
hie. -U Roman vlet 7162 (1654) Noembre 3. Noi
Geor-

-gie Stefan. Voevoda.*

(Condica II f. 55).

Reproducemii aici și o poruneă a'.Dvorniculut .de țâra
de josii către Uriadnicii de Birlad, carea cuprinde.
circumstanțde
e ale deșugubinei. Cartea n'are'anulii ci nu
“mal luna Genar 11. -.
.E
Mae
„e »Estrali**) Lupu vel Dvornie -Dolnet zenli pișem
-uriadnicom ot Brălad (Marele. vornic ali țerei. de
.josii
scriemii -uriadnicilorii de la Bărlad).: Dămuvă scire că
ai
Jeluitii, părintele Episcopulti de Huși ,. dicândii că. âmblăfeciori! vostri prin: satele Episcopiei, făcendu le nevoiă
și

învăluindi

Gmenii fără ispravă.: Printru acea deci. veți

„ vedea cartea nâstră, iar vot se daţi. învățătură,
Smeniloră

vostri să nu âmble - făcândăi. vali -fără ispravă - acelor
ă

(4) Prin „slujitori“ în docunientele vechi se înţelegi ostașii.
ce uraii tre
miși- cu serviciură
prin țâră..
“.
(**) Numele nu se pră pote ceti.

-
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sate a Episcopiei, iară ce se vorii afla niscare deșugubini adevărate să nu hie meneiuni tot sănu învăluiți ne- -

micii, numai să le serie întrun catastijeli şi să le aducă

la vol: iar voi. să trimiteţi la noi, deci voii trimite ei
omenii noştri de aicea de vorii socoti după greşala lorii,
și li să va face. județii cu dreptate iar pre cuvinte și
pre menciuni să nu facă mal multă val. Acesta scriem
inacone ucinite (altfeliti să nu faceţi). U las Genar 11

Lupuli vel Dvornic.* (Condica II f. 111).

De desubiii mat este o subscriere incureată; pare afi
„Nicolai Cogălnicenu. “
Din aeâstă carte se vede. a) că lobnicit pentru Fa:
cil se trimeteaii de la Bărladi, unde era reședința vorniciei erei de josii, b) că vorniculi, ca membru ali
Divanului Domnescii, şedea în Iași, cră vornicia 0 purtai în lipsa” lut, uriadnicil sâit dregătorii «de la Bărlad,
carii „trimiteati Gmenii loră să caute deşugubine prin ţinuturi; 6) că acel deșugubinari de multe ori luaii deșugubine stă -gl6be pe minciuni fără constatarea vinovăţielorii.
:
6). Uneori împreună cu globele se pomehescă „CioBotele. Așa in chrisovulii lui Miron Barnovschi din anul
1627 pentru apărarea Gipanilori episeopali și monasti_vescă, se opresce „Slugelorii hătmănesci'și judilorii domnesci de a lua ciobote și globe“: de la ei. (Condica II
f. 19). Ciohotele aceste se vede că era.0 plată ce se
arunca în genere asupra locuitorilorit ce se visitaii de
amploiațit domnesci, pentru cheltuela drumului lorii.
7). Lacrulă vielorii: domnesci și Priveghiii. In cartea

Domnului

Alexandru Iliaș din anuli 1632,

pentru a-"

părarea de angării a șepte meseriași lsaţi. pentru trebuinţele Episcopiel, într6 angăril se pune lucvului, vielor
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- domnesc și priveghiulii, care erati în sarcina ttizovețiloriă, Se ordini uriadnicilorit.și șoltuzilorii. şi pârgarilor
a lăsa forte în pace de..... > „de yiele: domnesci
ca se nu lucre, şi de priveghii (za priregiii) și de tâte
angăriile. mai mărunte câte sunţă pe ceilalți firgovel, «
(Condica [1 f. 32). Domnulă Cantemir ne, spune că ln
Huși erai vit domneset (f. 165), și că vinuli de Huși
se califica după celă de Cotnariă. Din acestă carte ve-

demii, că ele se lucraii de tirgoveţii de Huşi. Priveghiul

era străjuirea de nspte, în timpulii căcerel rodelorii, ca,

să nu se fure; elii era totii în sarcina tirgovețilorii(*).

8). Teslărie. In cartea lut Vasilie Vodă din. anuli
1645, prin carea apără, pe.'vecini! și poslușnicii. Episcopiei de angăril, se poruncesce Şoltuzulul și Pârgarilor
de la Huși a nu „învălui la podvâde, la olăcărit, la teslarii sai alte mincăturt La tirgului.“ (Condica II f..45).
Se vede că și lucrulii teslărescli ce, se cerea la acareturile domnesci; totii prin angării se făcea.
8). Ghiaţa. In cartea lut Vasilie Vodă din anultt 1650
ecâtre Șoltuzulii, „pârgarii si toţi tirgoveţii de uși pentru scutirea satelorii Episcopiei, între alte angărit se
pune și ghiața.: „Să nu! învăluiți cu trâgulii nici la
lucru, nici la podvâde, nici să. le luaţi cai de olacii, nici
caxre la fini, nici la teslăărie, nică la ghiață, nici la alte

” lucruri ce sunt petrâgii.« (Condica, II f.:53), Ghiaţa.. a
cesta se tăia și se căra la Domnii pentru reni
„Giirții pe vară.
,
10). Set și Miere. “Domnulii Iiașii Alexandru În
1666, apărând poslușnicii Episcopiet: de dările câte sunt
„peste cisla lori de la Visteriă, între. altele pomenesce de
(9

Privoghiii. Acăsti dicere se întrebuințedă

eâmnă : a

petrece noptea,

fără somuii.

și acum

în poporii; și în-

Acesti felii de priveghiuri

„dacii pe la ţeră, când este mortii în casă.

se
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„seii și" miere.* „Să lăsaţi în pace poslușnicii Sfintei E
piscopit de seri şi de ceră și de cheltudlă și de podvâde și

de cat de olacii și de miere și de alte mărunțișuul. 2
(Condica II î. 84). Seulii și mierea se luaii pentru trebuințele Curți domnesc, _Seuli se pune alăturea cu
eera. In descrierea Moldovei, tipărită.în Iași, la 1851,
la fila: 172,mi se pare că cu greșetlă se dice, că „Că-

mărașiuli de lumini are sema birului de 'câră și de
săpun . „-. .*,'$i îlă: cheltuesce la luminări și 'opalţuri
pentru curte.“ Săpunulii nu se întrebuințedăIa lumînări,
nicy la opaițe; dar seulă se întrebuințedă și la una șila

alta. Seuli dar, ca şi cera, se aduna din țeră pentru
curte, mal din vechime, în natură, mal tdi în bani.
Mierea : se vede că mai de demultă toți contribuia la a-provisionarea Curţii domnescă cu miere, parte în bani,

parte în natură.
11). Vama.

|
Din catea lui

Dumitrascu

|
Cantacuzin ;

din anul 1674, pentru scutela poslușnicilorii și „a sloboilienilorii (Coloniștilorii) Episcopiet, se vede, că locuitori! plătiaii vamă pentru obiectele ce aducea de vân=
dare ta tirg. Domnuli poruncesce vameșilorii din Huşi
„să le dea bună pace, să nuY: învăluescăi pentru vamă:
.
. din ce şorii aduce să vinqă.
„Iar când vor
aduce pesce stii sare să le iea vamă, precum va fa
detiulii.“ (Condica II f. 94, 101).
12). Cepărie. Prin cartea lui Duca, Vodă, din 1683,
se sculesce o crâşmă a Episcopiei de „Camănă și de
bezmen , și de cepăriă.* (Condica II f£. 107). Vedi în
urmă la cepari.

Pe la 1831

„cepărit*

ce numia

dritulti

dati Episcopier, de a lua: câte 20 parale de vâdra -de
rachiii ce se vindea în tirgulă uşii.
19).

Secerea

pânei

Domnescă,

și facerea

finului

Ti

Dommnescii. Acesta se vede din următârea
nescă din anul 1632.

cate Dom-

Să

„2 „Not Alexandru Iliași Voevoda, ete. Seriemă -Domaia
mea,la sluga nâstră la dregătoriulă de Huși și la Șoltuzit și la Pârgari de acolo. și la aptodi carel- veţi -

scâte trâgulii să. secere pânea Domnie mele, și la Comișei carii vorii face. fină. Domniei mele acolo la trâgti,

Deca, veți vedea cartea Domniei mele, iar voi să-aveţi

a lăsa forte în pace satele Sfintei Mănastiri Episcopiei:
Intru nimica să nu le învăluiţi satele. Episcopiei la nevoile trâgului. Ce trâgulă să'și. rădice nevoile cum vorii
putea“. etc. U las vlet 7:40 April 18 (Condiea. II. f 30).
Pânea de secere, trebue să fie deciucla din ogorele ce-

„oră ce cultivaii pământulă.

|

- 14). Dejma. Acesta era decima sei decinela din pro-

ducte : din pâne,. din vinii, din stupi, din fenaţe, din livedi cu pomi. Pe loculii Domneseii acestă dejmă era a
Domniei, €ră la moșiele particulare—a proprietarilorii.
(Condica, III. f. 112).
.
15). Feria,

sai Feria,

sai Pereon.

Intr'uă carte

de judecată de la Ieremia Movilă din anuli 1604, între
due partidi 'de redeșt, se dice de partida, ce s'aii gisitii la judecată că are dreptate, „și ș'aii pusi lori fereon 12 zloți. Altulii de aici înainte; ca să naibii
mal trage.*. (Condica B. f£. 56, 57). Intr'o carte de la,
Vasilie Vodă, din anulii 1646, iar despre procesti, jiidecatii la Domhiă,. se dice că partea .ce aii avutii drep-

tate „şa pusti heria 12

taleri în Visteria

Domnescă ;*.

iară cealaltă parte aii remasii „după totă legea, țerret.«
(Docum. Berbincenilorii). Se înţelege dar că feria era o".
tacsă ce plitia Vistieriei partea ce. căstiga. procesul;
" Partea vinovată plitia glshă. Pe la satele monăstiresci:

”
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pentru chestiunile de judecăţi Părcălabilori le era permis
a lua numai feria, 6ra gl6ba era. în folosulii Monastiriloră. Celii puținii. așa a fostii regulată de Miron Barnovschi prin aședământulii din anulii 1628. (Vedi. Arch.
istor. î. I p. If. 175, 176,

No 259). Alexandru

Iliașii

prin cartea de scutelă dată satelorii Episcopie! în 1621,
lasă în folosul Episcopiei „glGhele şi feriele;* pentru
judecăţile dintre locuitori: „și voi debilari de ţinutăși
voi vătaj mari... nică să trageţi (la judecată),

şi ce vorii fi gl6he ferie să aibă .trebă molitva sa VIidica de Iluși.“ (Copia vedi în Condica "A. f. 37).

In așeţământulii fieutii Episcopiei de Michaiii Racoviţă
pentru 20 de scutelniei a Episcopiei , se pomenesce, afară de Dinii, de următârele dabile.
|
16). a. Rinduele. Aceste mi se: pare că erati Încăr-

căturile ce se aruncat pe țeră pentru acoperirea

„burilorii Visterică,

și se aruncati de

defici-

atâtea ori pînă ce

şe acoperia. deficitul. Michaiii Racoviţă, în cartea sea de

aperarea argaţilorii Episcopiei , anulii 1708; ordini -boerilor și slujitorilorii Domnesc de la ținutulă Făleiulut :
„după aceste tref .rînduele ce sai scosti pentru neajun=
sulii birulur, să le dați toți buni pace de tste dările și
angăriele de acmu înainte, căci sai rasi și din Visterie.“
(Condica III f. 1);
|

17). b. Ifârtii.In cartea lut Grigorie Ghica din 1737

pentru scutela poslușnieilorii Episcopieă din satele Crețeseii,
Vodă dice că i a extatii de tâte dările și anpăriele, „ce
numai la vremea chărtielorii (să des de omit câte unii
galbeni.“ (Condica III (. 56). Ion Niculcea dice de Domnulii Dumitrascu Cantacuzin : „ Făcutaii acesti: Domnii
un

obiceiti-reii și spureatii în țâră, caro mată -mai fostii pină
atunăă, de aii dati chărtii de seriti fețele Omehilori,

do la

|,
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micii: pînă la mare, care ati remasii pomană lui, de nii
0. mai lasă nici uni Domni șă se ulte acea: pedepsi a
săracilor.“ (Letop, î. 2. f. 231). Se. înțelege că acestă
Domnii, pentru a nu da locii cui va a se substrage dela
sarcina de a plăti hirii a înttodusă ună felii de cata:
grafiă sei -consecripțiă, cândii trebuiaii a se“ conscrie toți
locuitorii, și fie-care primia de la conseriptori unii bilet
coprindătoriă ae numele şi fisionomia sea, pe care tre
huia să-li păstrede ca dovadă că este înserisii la dare.
Biletulii acela se numia chărtiă, și cinelă primia plătia,
pentru eli ună galbeni. care „mergea în Visteria Domnească:

-

18). e.. Pecelluituri. sati banii pecețilorii; In cartea
lui Costantin Racoviţă din 1752 pentru: scutela a șese
Omeni ce șar găsi Episcopia pentru slujba sea, 6mini
„streini ce nu siintii scriși în visteriă, se dice:

„pentru

ca să fiii acești ment cunoscuţi dintraltă eră (adică din
cei-l-alţi, locuitor) li se vor da și necelu ian rs pe fețele loră.“- (Cond. II. F. 94). Nicolai. Vodă în caztea
sea de scuttlă pentru dece ment de acestă felii,
1745, dice: „și măcar că peceţi li se vor” da și acestora,
ca și la altă țeră, dar banii peceţilorii lori li să vorii

. de visterie.“ (ibid. F. 66). loan Neculcea, deseriredica
indă ântăea Domni a lut Michai Racoviţă, dice: „atuncea a scosi Miehat Vodă ruptă pe eră, pecethituri TOşii pe faţa a totii omulii, și Omenil se temea să 65%
la ruptă, ca să nu să îmulțăscă civerturile, precumii:

se

inmulțise la Constantin Duca Vodă. Ci vădind Michat Vodă
ait scrisă cărți pe la stăpânit satelorii, și - pe la vornici

și pe la vătimani să sedtă pre toți âmenii la ruptă, că

apol pe urmă aflinduse, or petrece răi capetele. Iară. mai
pe urmă unde găsia zlotașir.. câte uni omii fără pecetluit,
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li puneă pe vornicelă : sati pre vătămanii în butuei: și *
îli trimiteala Iași, şi "1 purta „pre uliţă prin tirgii, căci
maii scosi 6menii întăi

la ruptă, să 'și fi luată pecet-..

luitură. Şi vădindii. că nici cu aceea nu "1 pote speria să

iasă toțila ruptă, vândutaii tâte ţinuturile la Cochit-Vechr
ciocoiloră, ca goștina de oi pre : 6menit cei fără de pecetluituri. de ruptă, de nu putea scăpa nici un becișnică
de omii pre nicăiri să nu iea pecetluită“ (Let. t..2 f.

309, 310),
Spre a înţelege asupra cul se aplica
mal ânttiii să scimi, ce era rupta și
numia împosituli fizi câtă trebuia
într'unii anii la visteriă, şi peste care
cere nimică. Michai Racoviţă,

acestă dabilă, trebue
ruptașiă. Ruptă se
să plătescă cineva .
nu i se mai putea

în cartea de scutelă -a 12

Omen! străini, ce șar găsi Episcopia, dată în 1720, dice:
„îl voiti toemi cu rupta întru unii ani, și forte pe iuşor.
după putinţa lori , . . . și acel bani îi voră da pe
ciferturi.“ (Cond. III. f. 40). Nicolaiă Costinii vorbind de
ușurarea ce a făctii Antiochi Vodi Monistirilor dice,.că
ait hotărit

cu toţi! „cumiă

să nu imaf : fii amestecate

la

diri cu tra ci să "Și plărâsei rupta pe ciferturi“ (Let.
tom. 2. f. 59). Cel asedaţi cu rupta se numiaii ruptași.
oi ar fi doriti să fiă4 aședați cu rupta, -adică să sciă
oteitoria câtii are si plătesci pe anti. Inpovărarea dă„Tilorii făcea pe 6meni a se subtrage în felurite chipuri
dela înscrierea .ntre contribuabili,şi dela plată. ră acesta impuţina venitul ţerei. Ăncă Antioch Vodi, făcuse
ruptă, adică fixase preţuli birului după putinţa, 6menilorii, şi -a întrodusii bileturile cu peceţi roșii domneşcă,
cu fisionomia omului contribuabilii, și cu jurimențit că
nu le se va lua mal multă de cât analogia pe patru
ciferturi. Acesta a plăcut obșteșce şi 6menit nu se mai as.
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cundeaii; citvenia : fie-care

și primia

pecetluit, adică se

inseria la dare (Let. t. 2. f. 293). Ansă 'Miehat-Vodă Ra- .

coviță, în a doa: Domni, a abusată . de încrederea țerer.

Să prefăcutii că va: urma şi el cu luarea dărilorii dupre .
ruptă în patru: cXferturi și -a ordonată dare. de pe-.cetluituri la contribuabili, - câte ună le de pecetluită.
Omenil Ş'aii “făcutii socotelă, că vor plăti pe ani 4-lei,
Şi așa „se Ducura că este -dajlea uștră, și eșai la pecetluituri.“ Anse după ce: cu chipulii acesta "1 aji înserisii
Şi -s'aii dată la visterie tablele 'contribuabililorii, a eşit
ordin ca toti omulii ce are pecetluiții să mai dea câte
5 lel (Leto. t. Il. f. 318). După ce nici cu;modulă a„cesta n'a reuşitii a înscrie pe :toți la dare, a datit la mezatii restulă celori ce nu s'ati arătatii a primi pecetluitură, și antreprenorii aii luată asupra lori dreptul dea
căuta. și a găsi pe- toți căţise sub-trăsese de la dare,

Din - cele, dise despre „hârtii ' și. pecetluituri“ - se vede
că ele erai o-manieră inventată
de visternicii din -viaculă
al 18-le spre a putea şei cine a-plătitii 'darea, şi cine
se.subtrage de la acestă: îndatorire.. 19). Pumărătulii. Nicolai Costin spune, că totii Michal Racoviţă, pe lângă alte dări, precumii: Pogonăritul (căte un galbin de pogonulii de vii). Vedrăritulii

s6ii vedritulii (câte 4 'bani de vadre de: vin), aii scosi
Și fumăritii“ -de totii hornuli câte 2 ugri (galbini), de
care dacă aji înțelesii ticăloşii pământeni, mulţi ș'aii strieafiă
cășeiorele ... ... . alţii risipia hornurile de prin căşeiore:
căci câte hornuri avea omulii în casele lui, de.tot
hornulă

da

bieţii Omeni

câte 2 ugri;-şi măcar că

era

şi babele

pustia casele și

fugea. în lume

și altă sărăcime

piângănd.*

iarnă, iară!

PFumărituli
încă s'a dat la:

cochii-vechy (mezat).
Let. t. .I1..f. 64, 65. Din spunerea
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lut Cantemir se vede, că fumărituli era și mal înainte;
ânsă, era mal micii (Descr. Mold. f. 218).
20). e. Gorștina sâii Goștina. Acesta era o dabilă
pe oi și pe mascuri. Vistieria și acesta o da în antrepriză." Gorstina este nume slavon, formatii dela Topa:
munte, locul unde cu deosebire eraii pășunile oilor și ale

“poreilorii.
început

Acestane dă
se lua

prin munții

a înțelege, că acestă dabilă la

pentru

pășunatulii oilorii și mascurilorii

domneșci,

ră în urmă a deveniti

comună

pentru tâte localităţile şi pentru tâte vitele aceste, ori un-

de ar fi avuti pășunea loră:
21). f. Desetina.

o

Dare pe. stupi. Numele. arată tĂr-

carn— Slavineşce însemnă: dece), că Domnia lua din dece
unul. In regularea' făcută în urmă Episcopiei pentru de- !
setina, de stupi, i sai hotărit a lua dela târgoveţi așa:
până la numerulii de 50 stupi— câte o păra de fiecare stupi; eră pentru 50 de stupi, un stupit „de sămânță,“ cră nu „de bătutii,* adică nu. grasă, ci numa! în
stare de a fi productivi la anuli viitorii. Stupit se
desetinaii tomna.
Desetina domnesc, deasemenea se da
în antreprisă la cochil-vechi (Let. .t. II. f. 63; .Cond. A.

f. 69—70)
.
|
|
„22). Năpaste. In documentele Cirligaţilorii, cetim' în-

tr'ună zapisii din anulii „1717:
mâna

D-sale căpitanul

„făcutam

Timireanii,

acest

zapis la

că ni at” făcutii

Dine

cu 2 lei şi dece potronici bani vechi, de ne ami plătită deo nipaste.“ Jicerea, este slavonă; însemnă : a cădea
asupra culva ceva, al veni ceva fără

veste. In înţelesul

de dabilă,, se numiaii năpaste dările nedrepte ce se a„Tuncaii de visterie peste acea regulată, pentru acoperirea neajunsurilorii la sumele de care visteria avea tre-

huință, or pe-care

le năseocia llicomia Domnilor și a
*

7

.
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Vistiarnicilori. Neculai Costinii, vorbindii de Michât "Ra:
coviță, dice: „ne putându-se
(cu pecetluiturile) strînge banii atâţa, cât săși plinescă lăcomia cea; nesaţiă, eşise
poruncă la zlotași să, arunce năpăști, să se îmbrace toți
banii după somele' „care eșise din visteriă. “ (Let. t L
î. 82).
- 28). Văcărituli şi Cuniţa. “Din. chrisobul lit Grigorie
Ghica, din anulii 1141, se vede că văcăritulii era o dare
pe boi, vacă și cal. Se îndritueșce Episcopia. a scuti:
„pururea la vremea văcăritului 100 vaci cu boi și 80

cat cu epe.“

(Cond.:A.F. 75); 6ră

în: chrisovul
lui

Constantin Racoviţă
din anul 1756, acestă dare,se numesce cuniță; se seutescii Episcopiei „100 bucate. vite
„vacă, bot, cat, de cuniţă.* (ibid. f.. 66). Cuniţa, sei coniță este dicere slavonă dela Reus, caki.:Din. chrisovulii
lui Constantin Racoviţă, din 1757, pentru disființarea acestei dabile se vede, că ea se lua de doiie ori pe ani:
vara —sub nume de cuniță, şi tomna
— sub numire de văcărit (Archiva rom.î. Î. 1860. f. 58—67). Acestă da-

bilă, s'a fostii întrodusii de Antioch Cantemir; ea s'a; dis-finţatii în mat multe rînduri cu mari legături și bles-.
teme, şi iar s'a întrodusi de alți Domni (vedi istoria vă
căritulul în. Letopi. . IIL. f. 182). Dintrântăi. se plătea
câte 90 bani, apoi a agiunsii la 2 lei şi 30 bani de „vită. Precum se. vede” din chrisovulă 'lul Constantin Ra=
coviță citat mai susă, afară de darea bănescă, inpilarea
cea. mat mare făceati țerei mulţimea cinovniciloră ce âm“bla prin ţeră, pentru, acestă dabilă; ei ședeaii cu- lunele
pela sate înpovorândii pe locuitori cu -cuartire, și cu în
treținerea lor, care - costaii âncă pe atâta pe câtă dabila
pe vite. De aică strigătele căle mari ale țerei, și bleste:
mele cele grozave asupra văcăritulul. Cel din. urmă Mi
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tropolitii:ce a ăfurisitii .văcăritulii- a fostii Iacov Putnenul; căruia *% a' remas spre pomenire în eră acesti stichii
populari: „Lacov Mitropolitulii, ce a legati văcărituli.“
Pela anulii 1770, se găseşce conița leșescă. De ea se aminteșce în memoriulii datii de boeuf Generalului Elenă
în 1769, și se. dice că consta în davea ce se lua dela

neguţitorii Leșk, și alţi streini, ce ţineait vite în țâră la
„. veratii și ernatii. EX plăteaii câte 40 bani pentru vărati
şi câte 150 de ernatii, pe fie-care „vită: cai, epe, vaci,

bol. (Archiv. rom. 1860. t..1, f. 147).
Apropo

de

acestă

Coniţă,

mărturiă.de judecată; din anul

tre documentele Cirligaţilorii.
im. „Sulgeriulă Costantin Jora,
Cernăuţi,

sai

rugati

parte 'dintr'o

17783, ce se păstreză. în-

-

i
carele în anil trecuți; la

vremele Domnilor (£) - cumpărând
nutul

a

reproducem

slujba

Condiţii la ţi-

numituli

Diacon Vasilie

Herţu, de lai rinduitii la ur ocoli

stringiitorii de bani,

fiindii el atunci: mirâni, şi la săvirșirea slujbei ai. remas

“Vasilie Herţul remășițăcu 43 lei din banil slujbel ce aii

strinsă el de Ia. ocolii, care bant ne avăndii: săY dea, și

să se

istovescă, Y aii

- Statin. Jora

. , . : iară

plătilii .reposatulii
Vasilie Herţul

sulgeriit

ai fugiti,

Conca să

„nu plătâscă banii cu care era rămășiță,şi după 18 ani
găsindulii sulgeriulii Constantin Jora Paii: apucatii să”

plătescă banit acel 43 de ler cu dobânda lor și cu chel-

tuiala ce aii făcut cu ciobotele Omenilorii
: gospod, carii
Vai dusi pe:la Iași, și cu alte cheltuele care aii fost în
câtă: vreme aii ședutii la poprelă, păr Pai plătită de re-*
mășiţa lut:la visterie, și Diaconul
- Herţul ne având : nică
atunci bani! să dea, s'aii rugatii săli mai astepte doue
lun de dile - şi -va plăti, şi socotindă banit capetele
43
(*) Atunci ţra era oeupată de Ruși,

a

79.
de lei: și cu dobinda lor pe 13 ani şi cu. tete cheltuelele
ce mal făcuse sulgeriulii: Constantin: . . ,. s'a făcutii
peste totii 86 lei, și pe acești Dani ai .datii Diaconulii
Herţulii zapis la mâna sulgeriului puind zălogii şi păr
țile lui.de moșiă din 8 hotare.
„.24). Mortasipia. Acestă, dabilă o a introdustt Duca
Vodă. (Letop. t. 2. f. 21). Ea consta în o dare pusă
pe îdtă marfa ce se vindea în tirguri cu măsura și “cu
cumpăna; se stringea de vorniculii de tirgiă.- (Descrierea
Moldovei f. 172). Ea se numia și pârcălăbie, (Archiva
română t..1 f. 149).
|
25). Banii Stegului. In” cartea lut Constantin Mayno-.
cordati din 1742 pentru întărirea dreptului “Episcopiei
de ași stăpăni: moșiele sele, se. dice: „Și 6menil pre cari
i ati apucatii bani Stegului pe moșiele Episcopiei, să 'nu
“fie volnicii nici unulii a 'se clinti. din locii.* (Condica III

f. 64). Din Letopiseţe se vede că ,. „bani! stegulul“. era
-darea ce se arunca pe 'ţeră cândii venia Domni noii;

pentru ca. săși potă plăti cheltuelele .ce făcuse la (avegradii cu căpătarea Domniei.(Letop.. t. II f; 333,
-26). „Muearel. “In cartea lui Grigorie Ghica din
prin carea “imputernicesce pe Episcopul de Huşi a,
ge de la; clerulii Eparchiei daidea pentru scâle, „se

415).
1765,
'strîndice:

“„fiindii că: li: saii ertatii:, banil ce da la „Mucarel“
:în
toţi” anii.“ (Condica III f. 181). Domnulă Cantemirii ne
spune, că Mucarelulii era. înoirea Domniel; elii.se făcea
la fie-care trei ani, şi se chiăma „Mucarelul cel mare,“
care costa pe Domnii multă cheltudiă; se mal făcea a-

câstă, înoire și la fie-care ani, și se chiima „Mucarelul
celii mică,“ pentru că la, eli nu se făcea atâta cheltuelă,
(Descrierea. Moldoveif. 137). - Cheltuelele aceste se a-

runcai pe țeră sub numire de | »Mucarel, «

80..
27). „Răsura.“ Toti în acea carte Domnescăse dice:
„Să aibă a implini de la fieşte-care preot i Diacon câte

„2 lei nol, și stringătoriulii răsură câte 2 parale

bani

noi, de toții leulii. (Condica III f. 181). Deaseminea se
pomenesce de „răsură“ în mat multe cărţi Domnesc,

prin care se Împuternicescii Judii a stringe

dajdea de

la Gigant, adăugândii: „si răsura să iea după obiceiii.*
(Condica III f. 5, 12, 20). De aici se înțelege că răsura; era, folosulii ce se da adunătorilorii dajdiei , preste
ceea ce se lua la Visteriă. :
- Apropo de dajdea Ciganilori reproducenti aici o carte
de la Domna Casandra, soția
Iul Dimitrie Cantemii, dată
unui jude de Gigani,

în 1711,

Ianuarie 6.

Din ea se

vede 1) câtii plătiaii pe ană Giganii,2) ci venitulii de la
dajdea Ciganiloră eraîn folosulii: Dâmnei.

2 „Gospoja(*) Casandra “Gospodia(**) Dimitrie - Cantemir
Voevoda Boj. Milost. Gospodar Zemli Moldavseoi. Datam
cartea, nâstra lut Constantin judele să, fie volnicăt “cu cartea nâstră a, stringe dajde: de pe Ciganii ce's la, ceata, lui,
de Giganii câte 2 ugri, însă caril ar fi mat cu prilej(2%%)
să. dea înalt multă, iar cari ar fi mai săracă să dea mai
puţinii și cum mat curândii să stringă banii săi aducă
la Domnia nâstră, și răsuri să iea pe obiceiit, acesta,
seriemii, şi Ciganit. streiiiT und
unde i ar găsi să le iea. dajde

să se mal iuşurede în acesti an! greueaţi.
7219 Genar 6.“ (Condica II f. 12),

(5)

Donmiță

(24) Doi
teeb)Mar

înstirițt

U las let
|

ai
4. Blondele
tre în eră

ce se menţiontză în documentele Lpiscopică
cu circulăîn diferite timpuri. Commerciuliă şi causele decudenţei luă,

1). Ortu. Din cuvintele lui Miron Costin,
bani găsitii în ruinele unei cetăţi,

despre ună

care era „câtă unii

ortii de mare; (Letop. t. 1. f. 17), se înţelege că ortuli era o monedă reală, iar nu nominală, ca în timpurile mai de pe urmă. Judecăndii dupre însemnarea ce
pînă astăci dă poporulii digerei ortii (dece 'parale), putemii presupune că valdrea ortului era de. 10 parale.
2). Ugri jolti. Galbini Unguresci. Tomșa Vodă, - în
1623, a vendutii lui Ionașcu Cehan satulii Vulosehii pentru

6 cai

și 200

ugri Jolti

(slavinesce,

ră

românesce :

galbini Unguresci), Pe timpulii Domnului Cantemir, gralbenulii avea valăre de 200 aspri, să 2 ef: şi 20 parale. (Descrierea Moldovei f. 219). Intr”o țiduli din anulii 1775: (documentele Bunescilorit) se dice : 2 ug.
unguresci care facii 8 pul. lei, adică 8 let 'și jumătate.
Vrea să dică atunci unii -ug." stii un galbeni unguresc
avea, valâre de 4 lei şi 10 parale. Ugii sti uggră e|
vaii galbeni. unguresti.
3). Taleri de argintă. Intr” unii zapisi, de vendarea
unei moșii din anulit 1642, se pomenesce de 700 taleri
de argintii (taleri serebrenih). Cantemirii spune de „taeri nemțesci“ și dice că valârea talerului era de 2 lei și
10 parale. (Descrierea Moldovei f.- 172). Intr'unii uricii
din-annlii 1611, de la Constantin Movilă se pomenescii
„taleri licinii“ (tale de faţă). Acesta cred că însemnă,
că sa plătitii

în realitate cu talei,

iiară nu cu valorea

lori: nominală,

4). Plorinţi.
din anuli 1658,

Iutr'unii ispisocii de la Georgie Stefan,
se spune de „florinţi.“

„Și sai pusii
g.

82
şi feria 20 de Morinţi în visteriulii nostru, ca, să aibă a și
ținea ocina și moșia.“

5). Costandă. Nicolaitt 7Mustea, vorbind de Antonie,
pe care Muntenii îlii pusese Domnii în loculii lui Grigorie
Ghica, dice căi da nafaca (diurnă) pe qi câte 10 „Costande.& (Letop. t. III f. 9); eră loan Necnleea, dice, că!
„da nafaca pe di de cheltuclă câte 10 potronici.* (Let.
t. II £. 215). De aici putemii înțelege că Costanda era
totii una cu potroniculit, stii celii puţinii. aveati aceași
valore.

|

6). Potronici. Intr'unii zapisii din 1717 se dice: „ne
ai. făcutii bine cu. 2 lei şi 10 potronici, bani vechi, de
ne amii plătită: de o năpaste.* (Docum.
Cărligaţilorii).
De aici se vede că potronieulii era o monedă măruntă.
Ion Neculeea spune că valrea unui potronicii era de
10 bani. (Letop. (. II f. 248).
7). Lei bătuţi. lut unii zapisii de. vindare din 1580,
se dice că sa vindutii o redeșiă, dreptii 20 -de Ze băruzi.
(Condica B. f. 105).

Acesta vrea să ici,

că pe atunci

leulă era o monedă reală, cră nu “nominal ca astălli.
Lei bătuţi în slavineşce se numescii: Zei Covannie,
adică fabricaţi, bătuţi cu ciocanulii. Intr'unii zapisii din
1725 se pomenesce de lei vechi bani guta. Bani gatu
vrea să ici în numărătâre, cră nu pe asceptate. Valdrea
leului este cunosculă. Se mat pomenesce de le; proşti.“
Leii proști se numiai așa spre deosehire de Iei bătuţi;
cl se compuneaii din moneda prost, bant de aramă.
Dintunii zapis de la 1665, se vede că ună leii i

taţii prețuia câti4 lei de bară proști—șalii. (Archiva ist.

Ip. 1 f. 79 No. 97).
_8). Zloți, zloți tătăresci , zloți bătuţi. Dicerea zloţit ,
(slavinesce :

„zoloto,

zlato, * iînsâmnă: aurii)“

arată că

28
acesta era o monedă de aurii. In uricile antice din vecul
“al 15, 16, 17, se pomenesce adeseori de „zloți tătărescă,
care însemnă, că acea monedă era tătărască. Valdrea cf,

judecând după însemnarea ce are pină astădi în poporii
dicerea zlotii, se pote caleula : 30 parale. „Zloţi bătuţi «
se dice spre a se deosebi, moneda reală zlotii de cea nominali : 30 de parale. Volt: spune, că la, începutulii veeului actualii, zlotuli avea valâre de 45 creițâri austriaci.
(pag. 135).
9). Rubla. In letopiseţe se pomenesce pe tinpultt lui
Alexandru celii Buni de ruble de arginti (.1. f. 107);
Domnulii

Cantemir

spune 'că, pe timpulti lui, rubla pre=

țuia 120 aspri adică 60 de parale. (Descrierea Moldovei
- £. 218), după cum pănă astăqi poporulii dice „o rublă*
în locii de 60 parale. Volf arată că pe timpulit lu rubla
rusâscă âmbla în Moldova 1 fiorinii;, 30 erciţari (ibid. ).
10). Aspri. Domnul Cantemir ne, spune că într'ună
leii erait 80 de aspri, prin urmare 2 aspri drepti 0
para (ibid.). Volf dice, că aspru era cea mai mici munedi de argintii turcescă (pag. 134).
11). Pultii. loan Neculcea dice că în a doua Domniă
a lui Ghica sa făcut „adăușagii «peste văcărit câte unii
Tultă de vită.“ Letop. t.. IL f. 443). Necolaiii Costin,
vorbindii despre rublele rusesei, dice, că 5 ruble

„faci

50 de lei proști și ună tultă.* (£. 112).
„Tultulii:
dar

era o monedă mică,

în carea

se subdi-

vida, leulii; Doctorul Volf ne spune că pe timpuli lui
Tultul avea valâre de 22 și jumătate cereițari austriacă.
(Opera, citată, pag. 195);
|
2)

Volt traduce

așa moneda

molduveneseă î

iumetate ereițart; 1 lei—1 fiorinii.

- de

la 30

parale,

scii zlotuli

“la 60 parale, sei o rublă,

cca austriazăt

1 para—l șȘi

Prin urmare , 45 ereițari respuni-

moldoveni ;

1 fiotinii,

40 ereițari

—
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12). Copeice, Dutce și Pimfi. Aceste sunt monede ru.
sesci aduse

în ţeră, eu ocasia resbelului

Mare. Nicolai Costin dice:

lui Petru celii:

„alţi bani nu prea era, fără

decâtii copeice și dute câte de patru bani și Timfi de
cel noi moschicesel, (Letop. î. Il f. 128).
.
13). Sali. Acesta este o. monedt de aramă , carea

sub Dabija Vodă, și Iliaști Vodă, se tăia în țeră.. Şalăulii
avea o mică valâre: 4 şalăi făcea unii banii. (Letop. î.

If

10),

|

14). Banii. Unimea monetară și nume genericii ali
monedei. Se păsesce adeseori expresia : „bani buni.“
Din expresia lui Nicolaii Mustea. despre șalăi: „4 șalăi
la unii: banii bunit“. (locul citati), putemii încheia că
prin „bani buni“ se înţelege : bani de argintii sit de
aurii; eră nu în aramă. Pote că acestă expresie mai dă
a înţelege, că era în țeră și monedă rea, falsă, de carea
omenii totii-deauna .se fereaii, ca să nu se dea ocasiune

la procese, și invinovăţiri.
15). Dungă de bani. Termină finanțiari, adopte ati de
la Turci; se întrebuința spre a exprima câtimi mari de
bani. In o pungă se numera 500 de lei.
Intr'unii zapisii. redeșescii din anulii 1749 se pomenesce unii “Gavriil Bănariulă.* Epitetulii acesta ne. aduce a minte, că sub unit Domni din vechime în țera
nostră. „era bănărie,“ în carea se tăia monedă, și meșterii se numiaii bănaui. Unulii din ehronicari, vorbind de

Domnia lui Iliașit Vodă (1667), dice: „era bănăriă în
cetatea Sucevei, carea era de la Dehija Vodă, și făceati
şalăi de aramă, carii numai aici în țeră âmblaii,

4 șalăi

Ja ună banii hunii. (Letop. t. III f 10).
In genere se însemnă că în vechime eraii banit forte
scumpi. Acesta provenea din presta stare a comerciului,

|
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Din lipsa banilor era scăduții şi preţulii productelorii țări.

Așa pe timpul lui Dimitrie Cantemir (1711) viia se
vindea, cu 4 lei (Let. t. II.£. 344). Dintr'unii zapis

din anul 1717 se vede, că o persână, va să se potă înprumuta cu 2 lei pe termenii de dâue septimâne atrebuitii să pue zălogii redeșia sea, cu condițiă, că decă la

veri nui ar întorce banii cu dobândi,

să remâe moșiă

creditoriului spre despăgubire. La 1733, îno mare seumpete de fânii, abia agiunsese stogulii la 10—12 let

(Let. t. II. f. 410). In anulii 1682

un calii buni se

vindea cu 12 lei; o vacă cu vițelii seii unii boii de ne-

goții cu:5 lei (Cond. A. f.. 52); dof boi— cu 6 lei (Cond.
B. f. 24).
|
|
a
- Domnul Cantemir

pune causa lipsel de bani în ţeră

întru aceea, că neguţiătorii eraii streini: 'Turei, Jidovi.
“ Armeni şi Greci, carit 'cumpăraii turme de dobitâce cu

preții mică, le ducea la Constantinopole și pe aiurea,
“unde le vindeaii cu preții îndoitii și întreitii. Dar fiind-că
ei nu ati voe a fi statorniciți în Moldova, banii

cel mal

mulți se petrecii afară de țâră, eră preste Dunăre înapoi
vin așa de puţini, încâtii abia sântă cu îndestulare pentru” plata birului și a altorii cheltnele turceșci. (Deser,
Mold. f. 244, 245).
o
|
Ca st ne facemii ideiti de causa, paralisării comereiulu,
nostru din vechime, reproducem

âici relaţiunilece ni le

dă Iacovachi Rizu(*) în cartea sea, „Cours de literature
greque moderne“. (pag. 108 și nota de la pag. 183),
despre pedicele desvoltării comereiului românti.
- „Provinciele Moldavia şi Valachia nu aveai libertatea,
“de a vinde abondantele lori produeturi; elle purtaii titlu
(*).. Fostii demnitariii.în țeră sub

căți-va

Domni fanarioţi,. pe la finele!

viăcului trecuti şi începutulii acestui presentii,

,

36.

de cămară a Sultumului, şi acestă vastă cămară: era

esploatată de doue companie. de negocianți turci, carii se
acolisiaii de tote obiectele de. hrană, cu unii preți micii
eu cbligaţie de a nutri saraiuli și de a aprovisiona.Con-.
stantinopole. Una din. aceste companie purta numele de
negucicitoni de fuinii, alta — de neguciători de untă. Cea
dintăiii făcea nepoţii cu cereale, grâne și legume uscate; ea avea unit intendentii, ce reșădea la Constantimopole, unde se socotia unulii din. cei d'ântăii funcţionari
publică. Adoua companii făcea comerță. cu unt, biândă,
-seii păstrămuri, etc. Aceste companie aveati: vasele lori,
al cărora

echipagiti

era

compusii din mateloți musulmană,

cea mai mare parte luaţi din litoraluli asiatici al mă
rii Negre, Acesta. era mai singura marină comercială a
ouvernămentului. Companiile aveai corespondenţi lori
Turcă aşedaţi prin fortărețele cele de-a-lungaulii Dunării.
Acestia intrati iarna prin amândoue provinciele, străbăteaii tote districtele și împărţiait arvonele lorii: pe la țerani. La cele dinte dile ale primăverii, vasele celorit
doue companii sosiaii la Galaţi și lu Brăila, Schelele AMoldavici şi a Valachieă pe Dunăre, și se încărcată în curgere de şese luni de tote producţiunile ce esploataii companiele. Aceşti acolisitori exercitii asupra ţeranilorii
schingiuiri neaudite, fără ca Donmii să aibă putere a li
se opune; căci aceste companie, mai tote compuse din Ianiceri, aveaii la guvernământă uni credit nemărginiti.
Casab-bașa sei șetulii măcelarilorii din Constantinopole
dispunea de numărulii de „berbeci trebuitori capitalei, dupe.
un memorii ce presenta el guvernământului în fie-care
anii. Numerulii

acelora ce trebuia a da anual

Moldova.

şi Valachia trecea peste trei sute de mir. Amiralitatea 0tomană - băgea

deasemenea din aceste provincie tote cca-
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targurile și lemnăria

marinei

militare,

tote

lemnele

de

lueru pentru cotiugele și chesânele axtileriei. Sarea fosilă
„a Valachiei, articolul esenţial de comerţii ali "acestui principatii, se vindea eselusivii la negocianţii Turci. Ast-feliii
era comerciulii în aceste bogate provincii, şi vat de Domnulii, care ar fi permis stă negligiatii cea mai mică contra-bandă : el o plătea cu averea sea şi cu eapulii. Ordinile Sultanului în acestă privire erai aşa de precise,
că în 1814, cândii Ungaria suferia de o fomete extremă, Austria, n'a pututii dobândi eşirea grâneloru, de cât :
prin mijlocirea Domnului Caragea, care atunci se bucura de unii mare creditii la Sultanulii.«
Di
Uuul din articolele de speculă ale comerciului Turcesc
în ţert era Mierea. Agenţii antreprenorilor turci răs-:
pândiți prin țeră, arvuniaii de - timpurii miere de pe la
locuitorii ce aveaii prisăci (stupine), cu condiții ca la
termenulii pusti, cătimea angajată să fii Ia disposiţia Tur-

cului rînduitii. Românulti ânst neexactii în daraverile lui,
ca și astădi, puţin gândia Ja angajamentele sele, fiă chiar

şi cu Turcii,

care nulii cruța, -—pâni ce da de diua

necadului.* Dacă, din naturala apatiă, scă din causa timpului nefavorabil stupilori, mierea nu era la timpii pu“să la disposiţia. Turcului ce' o pretenda, atunci vai! Se

începeaii schingiuirile fără cruțare. Românul datorii alerga în tote pinţile,

rugânduse de miere, ca să scape

de Turcii, ce se ţinea de elii grapă; da până la cimașă,
numai să scape.
miere;“

De aci

expresiunile:

„a da bani pe miere,“

„a lua bani pe

aii deveniti. proverbiali

la Români. Chiar astăqi dicerea: „ada cutva bani pe miere“
însemnă: ai face unii atacii, o necinste, o maltratare.
In documentele Episcopiei se menţionesă multe casuri de
suferinți din causa, Danilorii luaţi pe' miere şi care se
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,

fineaii prin expropriaţiă de pământurile de hrană, numai
ca săși scape libertatea şi viața bieţii -luătorii' de
„Daui pe miere.“ Reproducemii spre exemplu un zapisă, care arată; că unii rezești a vendutii părtea sea de moşie, partea femeci scle și partea suroresa, pentrn ca să
capete 11 4 vedre miere cu care datoria la Turci.
„Adică ei Neagulii şi cu femea mea Axinia feta lui
Dumitru zet Cărpoei ot Pojorăni ot Botna scrii și nărturisesc ctacest zapisal meii la mâna preotului Silia. Precumii X am vândut partea mea a Axiniei femeii mele şi
a Surorei Aftinil ce se vor alege. despre alţi fraţi din
câmpii și din pădure şi din ţerină și cu vadnri d6 moră
în doue iazuri, și cu vatra de casă în Siliste și cu căți pomeţi ali avutii. Neaguli

şi Axinia sora

Atinii,

tote

le ami

vendutii preotului Silia de ni am plătitii de 11 vedre miere
pol dela Turci e ne lua robi că nu găsem miere căile
aii fostii stupilor reii atunci la Michat-Vodi: iar preotulii
aii stricati 28 stupi înt'acele vedri ce scriam mai 'susii
şi vadra umbla 5 orţi buni vechi, si mi am întrebatii
tote rudele și n'a avutii nici uă putere, ci ai disit vinde
cui găseşci și scite capulii tăi și a femei! din nevoe,
Vedrele aii plătit Ia Bectașii ot Tiohinea, care stati tâm-

platii de faţă Bogos și Mihnea

că platia și că la acel--

Turcă mierea. [ar într'aeestă tocmelă ati fosti Dumitrasco *

zel Pătrașco a Mariuţii ot Pojureni și Ștefan sân Gligore
Bihul ot tam(*) şi Basilie Brat ego(*2) ot (am și Trifan ot tam
Şi Lodinschia ot tam și Apostol ot tam și Luchian ottam
și Cogea ot tam și Daria ot tam şi Sultan ot tam si Do
chița fata Ciorbagiu ot Costesc), şi Mihul

Orbulot tam

şi lena nepota lui” Zgribos ot fam cu tâte fetile et că ati
fostii de faţăși alți Omeni carii saii Prilejitii. din megi.
eși Gavril Croitoriul cu ochit ai văzută, și cu urechile
(*) de acolo.

(*%) [ratele hi
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ai anii și pentru mai mare credință ne am pus degitele ca
să fie de credință, vlet 7200, Aprile 13.: (Cond.B. F. 63).
Insemnare. „Că le-ati fostă răi stupilorii atunci
la Michaiii Vodi.« Din acest pasagiii închiiemii că
data zapisului cu greșeli este reprodusă 7200 (1692).
Michaiii Vodă, de care se vorbesce, nu pote îi altulii

de câtii Michaiti Racoviţă, care a începută a domni
la 7211 (1703), vrea să dică, cu 11 ani maltârdii de la data reprodusă în zapis. Depe neprosperarea stupilorii, amintită aici, putemi presupune.
că zapisulii este făcuți dupi a doua domnie a lui:
Michaii, căci, după spusa letopiseţului, în acea Dom:
nie a mersă răi stupilorii. „Intr'acea vereme arătatus'ai în țeră şi locuste, numai nu era multe ca
„altă dată; și pânea încă se mat sui cu prețul, stupil se făcură ră.€ (Let. 4.11. f. 319.) A doua domnie a lui Michaiti a fost la anii 1705—1707. Data
zapisului dar trebue să fie după anulii 1707...
Pentru ce zapisulit, vorbindui. de neprosperarea
stupilorii, pomenesce și numele Domnului de atunc?
Românii, totii ce se întâmpla în țeră, bine seii răi,

credeii că vine de la noroculii 'seii nenoroculii Dom=
nului ce se întâmpla în fruntea țăret. Acesta, se vede și din Letopiseţe, care forte adese-ort fac 'alusie li
„oroculi sii nenoroculii Domnului manifestate în
sorta producteloră, şi a bucatelorii ete. D. e. Niculcea, vorbind

de Donmia

dice: „de ar fi avutii

lui Constantin

norocii și la, boc

Duca 1692

să

fie ca

minte și cu sfatii, cumii era -noroculii la sporul
hrancă, că era belșugii de tote în dilele lui, ar fi
fostii lăudatii numele lui.“ Și mal susii: „că stupil
și vinulă,se făcea hunii.și multii,. că avea norocii
la belșugii.* (Let, t. II. f. 274). Are poporulă și

astădi acesti credință, și în ca este mare doză de

raționamentii, Binele țărei forte multi atârnă de la
capacitatea și. interesulii ce pune Domnul în a face

"ţera sea prosperă.

.

CHRORICA
EPISCOPIEI

DE

HUȘI.

1. Infiinţarea Episcopiei de Huşi.
Infiinţarea acestei din vechime a patra Episcopiă a
Disericei Moldovei, datedă de la finele viacului 16-lea.
Acssta vesultă din următârele combinări: a) Până la
finele viacului ali 16-lea ori unde se giăsescii scriși Episcopii țărei prin documente, niciiirea nu se pomenesce
de alii Hușilorii,- ci numai de'alii Romanului şi alii Ri
dăaţilorii, împreună cu Mitropolitulii. D.) De la finele viaculuiali 16-lea se găsesce împreună cu cei duoi Episcopi, și alii treilea—Episcopulii IMuşilorii. e) In sinodiculiă:
Episcopiei de Iluși celii întâi Episcopu se pune Ioan,
contimporanii cu Leremia Movili, care a începutii a domni în decimea de pe urmă a viacului ali 16-lea. d) 'Temeiulii celii mai mare este uriculii

lui Ieremia

Movilă

pe care îlii vomit reproduce mai josii. Prin elii pentru
ânteia dată se daii de la Domnik moșii. pentru întreţine-"
vea Episcopiei, și Episcopia de uși se numesce în el:
„Noii zidită, (adică creată) :sânta Episcopie de Huși.“
Motivulii inființărei acestei a patra eparchie în Moldova
nu se arată în documentele Episcopiei. Dar se înțelege,
că ma pututii fi altulit de cătii înlesnirea privigherit și
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administraţiei bisericeșci în; partea despre resărităi a țerei;
carea era mal multii amenințată de Mahometismii. Afară
de ținuturile cetății Albe și Chilici, care căduse sub stăpânirea tureâscă încă. de la 1489, diii timpul 1Marelli
Stefan, la anul

1592 Aron Vodă,

pronumitii „celi răi,

spre a căpăta a duoa oră Domnia de la Turci, lea mai
cedatii Benderulii cu 12 sate de prin pregiurii (Deser..
Mold. de Cantemir. f. 29, 30. 1851.)
lată, uriculii lui Ieremia Movilă, de care s'a pomenitii
mai susii. Eli este în limba slavonă, și este reprodusii
în condica A. a documentelorii,f. 19—22, împreună cu
traducerea română pe carea o reproducemiiși noi aici.
Originalulii acum nu se află între documentele Episcopiei,
dar cândii:s'a reprodusii în condică era; copietoriulii spune»
că uriculii era scrisii pe pergamentii : „uric de laIrimia Movilă Vodă pe tote moşiele Episcopiei Ilușilorii, ce
este pe pergament; % — asa întituleză. el acesti urici ;
apoi începe asa:
me „In numele

Tatălui și a fiului

și a Sfântului Dunii,

Troiţeă. Sfintei deoființei . și nedisprțitei. lată eii. robulti
Stăpânului mei Domnului Dumuedeii și Mântuitoriului.
nostru lisus Christsă și Ichinătorii Sfintei Troiţei Ion
lerimia: Moghila Voevod: en mila li Dumnedeii .Domnii
țerci Moldovei. Tati: Domnia: mea bine amii voitii, cu a
nostri bună voire,

en curală

şi cu luminată

inbnă,

Şi cu

totii gândulii, şi cu totii. sultetulii nostru și cu ajutoriultt.
de la Dumnedeii și cu Sfatul! și cu blagoslovenia, a
părințilorii nostri a Archiereilorii. Moldovei ; 'kyr Georgie
Moghila. Archiepiscop și Mitropolită Sucevei: și kyr Aga-.
thon Episcop Romanului, și kyr: Theodosie Episcop: Ra-.
dauțului, și kye Loan Episcopii Ilușului, și cu sfătuirea
a totii sfatulă nostru,

amii fiicutii întru cinstea.și slava.
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Domnului

Dumnedeii , făcătoriului ceriului şi a pămentu-

luf, “şi amii dispusii pentru mântuirea sufletelorii celorii
mal nainte întru fericire riposaţilorii, mioșilorii şi stră-

moșilorii și părinților nostri, şi pentru a nostri sănătate
trupescă şi mântuire sufletescă , şi pentru
şi mântuirea Maicii Domniei mele Mariei,

sănttatea
și pentru

sănttatea și mântuirea a Dâmnei Domniei mele,. și de
Dumnedeii dăruiţilori fii Domniei
Voevod şi pentru totă. casa nostră
ţera nostră a Moldovei. Amii dati
tră Sfântă rugă
cea făcută nouă
şului, unde este hramulii Sfinţilori
“Apostoli Petru și Pavel, cu aceste

şi satulii

mele Ion Constantin
şi pentru pacea a totă
și amii miluitii a n6sSfântă Episcopia Huîntru totii Hudaţilorii
sate: Satulii Plopenii

Coziecii și lășescii și Siliştea Cigţescit

şi

Spăriaţii, ce sunt la, ţinutulă Fălciului,'şi Căcăcenii la
ținntulii Lăpușndi, și cu niori la Păndsa, ce sunt la, grirla
Prutului, 'ce aceste mat susiă scrise sate aii fostii drepte

ale Domniei mele și sub ascultare la :ocolulii tirgului
nostru Ilușului, ca să fie de la noi Sfintei Episcopii neclătite niei-o-dinioră în vecii vecilorii, pînă cândii va, sta
acea Sfântă Biserică, și cine vorii fi acolo preoți călugări
într'acea Sfântă, Episcopiă, cu totii soborul, să aibă a,
ruga pre Domnuli Dumnedeii neîncetații dioa şi nsptea,
pentru sănătatea Dommiei mele șia Maicăi Domniei mele,

și de Dumnedeă dăruiţi și prea iubiţi fiit Domnici mele,

Şi pentru mântuirea sufletelorii nâstre și pentru ertarea
păcatelorii moșilorii, strămoșilorii și a răposaţilorii părin-

țilorii noștri. Tote acele scrise mat susii ca să fiă de la

noi uricii de acmu şi pînă când va sta acea mai susi
numită Sfânta Episcopiă. Iar hotarulii acelorii mai sus

numite sate, anume Plopenit
ȘI CoziGeit , şi Răşeşcii și

Siliștea Creţeseii și Spărieţii,

carii sunt“ la ținutulă Făl- -
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ciului, şi Căcăcenil carii sunt la ţinutulii Lăipușacl, Şi cu
mori la Pănosa ce sunt în girla Prutului, Și ca să fie
hotărirea, acestori moșii tuturorii după a lorii
rit cele vechi
hotare, pe unde din veci ai âmblatii. Iară spre acesta

este 2eredința Domniet mele celui mai susii scristi Ion
Ieremia Moghila Voevod, și credinţa prea, iubitului. fiului

nostru Ion Constantin Voevod, Și credința boeriloră nostri.

credința | Dumisale(*) lui Ureche vorniculii de țâra, de
josii, credința Dumisale Cârste vornicii de țera de susii,
credința Dumisale Georgi Pârcălab Totinului, credința
Dumilorii sale lui Georgi și Ionașcu . Pârcălabil Nemuțului, credința Dumilorii sale Cârste și Germanii Pârcălabil Romanului, credința Dumisale Jur Orese Ilatman şi
Pârcălabi Sucevei, credinţa Dumisale luf Orinovsehi, cre-

dința Dumisale lui Veveriţă Spătariti, credința Dumisale
Ursulii Medelniceriii, credința

nicii, credința Dumisale,

dința Dumisale

Dumisale Căriiman Păhar-

Simion Stroiciii visternieii, ore-.

Gligori Stolnici, credința Dumisale lui

Vorcotariii Comis, și credința a tuturorii boerilorii nostri
a Moldovei, a mari și a mică. Iară după a nâstră viață
şi mutare, ori pre cine va alege Domnulii Dumnedeii săs
domntscă,

ori din feciorii nostri, stii din nemulii nostru, .

sei ori pe cine va alege Dumnedeă să fie Domni jerei
nosire a Moldovei, acela, si n “aibă a strica, ci să mai
întărescă la a nâstră rugă: “Sfinta Episcopia Ilușului.
Iar cine s'ar ispiti a strica a nâstră dania și miluirea ŞI
întărirea, unulii ca acela si. fiă plestematii de Domnulit
Dumnedeii,

făcătoriulii ceriului și alti, pământului, și de

Preacuraa „Maiea lui Niiscătărea de Dumneţeii:şi de
Sfinţi Vethovnicii si întru toti lăudaţii Apostoli Petru Și

Pavel, și aceloră alţi Apostoli, şi de patru Evangeliști,

(*).

În Slavinesce toți se numescii Pani,
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şi de 318 părinţi de la Nichea, să aibă pare cu trec:
Jetulii Iuda şi cu Jidovit cet ce aii răstignitii pre Christos
şi ai dist : sângele lui asupra : nâstră și asupră fecio:
vilorii nostri. Aeeatii Dlestemii să fie asupra celorii, carii
voră strica şi vori rumpe acâstă surisore a Domniei
mele. Și pentru mat mare încredințare, cătră. acestă
adevărată. carte a nâstră amii legati şi pecetia Domniti”
mele.

U

las, vlet 7100.*

(1592).

|

Insemnare. Data uricului luf Movilă— 7100 stii
1592
— sulevâză o greutate chronologici. Chronicarii
o conglisuire punii începutul Domniei
întru
„ferii
lu

Lerimiea Movilă

elii a pututii

să

1592,

încă

cândă

în

dea

anul

uriculi

nu era

1595:

Cumii

domnescii
Domni?

Pe

dar

în anul
de

altă

parte nu putemii presupune, că data uricului . din
copia ce se păstrerți în condica Documentelorii [piscopiei ar îi greșită; căci la hotăritura Spăriețilori ce sa [cutit în anulă 1756, sub Episcopul
Inocentie ; boerii

hotarnici

vel

Păharniculă

Vasilie

Bubăeseu și Nicolaiti Cooălnicânu biv vel căpitan,
spun că Episcopul a in fiţosati originalulii uricii ală
-lui Terimia

Movilă,

și

arată

totii “lată 7100;

iaca

cuvintele lori: „arătândune slinția sa un uric dela
lerimia, Movilă Voevod din vlet 7100, care uric
Lai găsit slinția sa la unii omit din Chișinăii dândii
samă omulii c'aii cădutii la mâna lui de la un Ture.
ete, (hotarnica, Spărieţilorii și a Cârligatilorii, Cond.
A, f. 27—29).
"Neputândii dar supposa greșelă în data copică Uricului, și pe de altă parte neavândii temeiuri de a
risturna 'sirulii cronologic ali chronicarilorii, trehue, și nevrândă, să întrămii pe calea. presuposițiunilorii, Anulă 1592 de la Christosă, scii 7100 de
la Adam, coincide cu restabilirea lui Aron Vodă pe
thvon de "Turci, pentru cedarea Benderului cu cele
12 Sate.

Aron Vodă

văduse din

cercare,

că

nu
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pote domni cu tirănia și cu jafurile, cu care se semnalase Domnia lui de mai înainte, și care rădicase
asuprăi totă țera, de aceea dupe miituria chronicariului Ureche, „ai socotiti după” atâta reutate ce
făcuse, să se curățescă, şi să arate țerei, că nui
din voea lui ce s'a lucrati în țeră, -ci de.
sila Tureilorii . . . . . Inse ântăiti ati socotiti după
atâtea răutăţi ce făcuse, să se apuce să facă vre
unii lueru buni,

să nu” fie cu osândă de totii;

şi

saii apucatii în anii 7102, (1594) de ati (ziditii Monăstirea, în ţerina Iașilorii. carea se chiamă: Aron
Vodă.“ (Let. t. [, f. 209). De acestă bună disposițiă a lui Aron Vodă către lucruri bune, se vede
că a profilatii Mitropolitul Georgie Movilă, indată
după

restabilirea

lui Aron adoua ră pe tbronii, în

1592 și a făculii propunerea de înființarea Episco„piei IIaşilor, carea s'a, încuviințatii; și sa și chirotonitii Episcopii. pentru ca: Urma ânse neapăratii
„dotarea, ci cu moșii, spre a se putea ţinea. Anaforaua
sfatului cătră Domnă în acesta privire a, pututii să
fi fostii făcută din acelasi anii 1592. Dar pentru
Ore care împregiurări necunoscute nu sa pututii
întări de Aron Vodă și a remas așa până la succesorulii sei, carele o a îatăritii și a dat urieulii
de mai susă, Scriitoriulii uricului ânse, pste din
scăpare,de vedere, a trecuti și în uricii data ana-

foralei, Lăsarea acestet anaforale în părăsire mai
mulţi timpii a pututii fi causată, intre altele, dene
contenitele turburări politice ce sait urmati în
cursulii

domniei

de

a

doua

fă

a

lui

Aron,

precum: rezbelulii declaratii de Turcia lui Sigismundă Batori principele Ardialului,.la care a trebuit să ia pante și Aron; alianța lui. Aron cu Michaiii Vitezulă contra 'Turcilorii; resbelulii lui Aron
contra Turcilor din Besarabia, în fine detronarea lui

de Stefan Răzvan (Sincaiu la anit 1592—1594).
Pote câ și teebuințele de bant în acele grele tim-

puri, aii-Ficutii pe Aron a mai amâna indestrarea
Episcopiei, carea nu se putea face de câtii cu scăderea veniturilorii domnesci.
In totii cadulii Episcopia un este făcută sub Ieremia Movilă, ci mai nainte de elit; câcă uriculi lui
nu dice că este făcută de el, precum obicinuescii
a dice uricile de ctitoriă sei fundarea monastirilorii
şi a Disericilorii: ci numai atâta spune, că Episcopia era, „noii făcută“*(%) adică nu de multi timpi.
Deasemenea uricul amintindit- de E “piscopulii Huşilorii Ioan, nu dice, că atunci arii fi fost făcută ke
| piscopil » preciim se obicinuesce

in alte cărţi dom-

nescă: de miluire ce se da noilorii: Episcopi dupe alegerea, şi instalarea 'lorii.
Aceste presuposiţiuni ale mele nu îimpedică pe
alţii mat competenți de câtii mine:a deslegra acestă
greutate ehronologică, în modul cum li sar părea
mai logicii, și istoricesce mai temelnicii.
2. Hparhia Episcopiei Tușilorii.
„Eparchia Ilușilori ce se compunea din : 1) ţinutulii
Făleiiulni din drepta și din stânga Prutului cu residența
în Fălcii. 2) ţinutulii Lăpușnei, partea ce remăsese dupe luarea Tighinei seii Benderulut cu cele 12 sate sub
stăpânirea turcâscă, care mai nainte făcea parte” totii din
ținutulit acesta ; capitala ținutului mai nainte fuzese la
Tighinea, ră apoi s'a strămutat.la târgușorulii Lăpusna,
unde reședeaii Pârcălabii domnesci, cari administrati ţinutulii (Descrierea. Moldovei,

f. 29);

totii in acesti

tinut

eta și târgușorulii Chișintii. (Archiva istorică (. | par.
Î fî. 172). Intro correspondinţă din anuli 1793 _xedemii.
că Protopopulii ținutului iși avea residența în Chișentii ,
(*)

Dicerea mNovo-sozalanaiiz“ noii făcută un se poate raporta de câtii
Ja înființarea din nui a Episcopieă; iar nu la zidirea Biseriecy, carea

se șeie că este făcută de Stefan celit Mare,

v
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„€răîn Lăpușna era Nemesniculii scii Blagocinuli. 3) ŢIinutulii Orheiului, cu reședența in tirgulii Orheiă , de o

- întindere, nu..prea mare (ibid. £.. 31). 4) "Ținutul Soro-

cei,: cu: reședința in, Soroca, -situată pe malulă -Nistrulut,

cu cetate, -la, care se rinduiaii de Domn
dofiă..
„cârmuitori.
„După luarea. Benderului. cetatea Sonocet avea mare ; în» „semnătate. strategică (ibid. f£.. 31,32). Sub -Inocentie
, -iîn

«anul

1757

în Soroca Episcopia
șa făcuți metochi.

» „Mironii - Costini ne. spune, „că județuli Fălciului
:se
întindea, pînă . la Dunăre, în câti
- cuprindea
i
tirgușorele

Renil.-și_Troianu(*).;. Acestă parte de: „locii pe la 1769

forma ună deosebiti ţinută „numiti Hotarnicenil
stii. Gre-

Fenii,. şi era administrati de uni Căpitanii. (Archiva, rom.

d: L. 1860 .f; 141); pentru care și ținutulii acesta, se
„numia pe la 1800, Căpitaniă. In Cond. III £. 236, Se, po-

minesce de unii „Ioniţă Gafencu biv—Căpitani
de, Gret
ceni,“ la anuli -1778. Deaseminea ţinutulii Făleiului
cuprindea Codrulii numiti. Chigheciulii stii Tigheciulii,
(Archiva istoricăt. I p. L fi 172), care era din stânga

“Prutului, şi se întindea pînăla hotarul 'Bugeagulut:
sâă
ali Besarabiei, adică pinăla șanţulii lut Traian. Din-ve- .

Chime acolo locuiait peste.12 :mil:de locuitori, .. carii se

„aflaii în necontenite lupte și supărări cu 'Tătarit

de 'Bu-

giagii (Descrierea Moldoveif. 58). In timpurile, mat din
„urmă, precum se vede din anaforaua Adunării, obșteșci
din anulii 1812, ţinuturile de peste: Prutii se: moditicase :"Orheiulii și Lăpușna se întrunise în unii singură: ţinutii,
numiti ali Lăpușnei, sâi.alt Orheiului cir reşidența în

„Orhei,

ai căruia. diregători

se nuimi
. Sărdart..
aii Celii

puținii acesta se găsesce în documente
6)

de pe la, 1800.

Nu seiii unde se fi fostii acestii tiveuşorii; dar de pe nume se, poate
conchide că, era pe şanțuli numiti pină astăqi Troian, care trece
"pe aproape de Bolgrad. Poate că Troianulii este numele mal! vechii,
alii orășelului Grecenii, situatii lângă şanţulii lui Traian. a proape
"de Colonia Vălcăneseii de astăţi, unde i se vădii ruinele. Vol “dice ,

2 „căpe timpulii lui Grecenil erai uni jtîrgușoră uiţi (1 part, p-19),
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* Codru Tigheciului deaseminea forma ună. nt a parte
(Uricar. part. III f. 343).
Cu curgerea, timpului Eparchia, Huşilorii a suferită
mal multe schimbări în întinderea sea. Ieremia Movilă la
1596, spre ași atrage amiciţia Hanului tătăreseii, și
prin elă a Sultanului, care ordinase ali. alunga, pentru
că ocupase tronul cu agiutoriulii Leșilori, .a dati Ha-

nului .7 sate moldoveneșci din Bugiagii ca săi fă de
cîșlg, care s'aii numiti „sate hăneșci.“ (Letop. tom; 1.
£. 217). La anulii 1668, sub Domnul Alexandru iaşi, Turci
aă luaţă tirgulă Renil, cu totă loculii de prin pregiurii, și ai

ficutii acolo giamiă. (Archiva romană t. II f. 360, 1860.
Vedl 'de-aseminea Letop. t. If. 253. Archiva istor. î. 1,
part. 1 £. 26, No. 29). Pe la timpulă: lui Constantin
Cantemir (1685—1693) Tătarii cuprinseseră ținuturile Or-

heiulă și Lăpușna, de unde abia s'aii scosii de Antiochi
Cantemir (1696—1700). (Letop. t. II f. 43, 49, 292).
La anuli 1712, Lupul Vornieul, în timpul interegnului,
dăduse „Tătarilorii o. parte din Moldavia despre răsăritii,

der o a renturnati Michaiti Racoviţă. (Letop. t. II £. 147,
396).

La învoicla ce a încheiat

Grigorie Ghica cu Tă-

tarii de Bugiagi, în anuli 1732, a fostii nevoiti să le
mai dea din loculi Moldovei o întindere, cale de o 6ră.
(Letop. t. If. 408). Tote aceste locuri ce treceaii sub
stăpinirea politică a 'Tătarilori sei a Turcilorii , se în-

streinaii și bisericesce, trecândii în Eparchia Proilabiei ,

carea cuprindea tote teritoriile luate de Turci de la
Români.
In anulăi 1771, când oștile rusesc cuprinseseră te
ectăţile ocupate in Moldova de Turci, cu ocasia niorţii

Mitropolitului Proilavi , Mitropolitul Gavriil Calimachii a
lipiti la Eparchia Hușilor tote teritoriile cetăţilorii - Tur-

|

cesci de la Dunăre şi Nistru, afară de Hotinii , adică:.

Renii, Ismailuli, Chilia, Achermanulă și Benderuli.
Insă
acestă mare. întindere a Eparehiei Hușilorii a ţinutii nu-

mai pină la încheiarea păci! în anuli 1774, cândii acele

"cetăți iarăși s'aii redatii 'Turcilori Şi în urmare iarăși
s'a

restâbilitii.Eparchia tureâseă Proilabia , și “Episcopia de

Huşi a remasi ca; și mal înainte, In anulii 1812,
Rosia,

luândii de la Moldova, ttă partea despre resăritii “dintre

Prutii şi Nistru, împreună cu Bugiagulii sâii Besarabia Şi
cu tote olaturile turcesc: din acele părţi, -a redusii Epar=
chia Hușilorii mai la, totala desființare , remăindu”! numai
partea din ţinutul Fălciulut ce. este de a drepta Prutului.
Spre a putea exista acestă Eparehiă a, fostii necesitate a

i se adăogi ținutul Vasluiului, dela Eparchia Romanului,
Actsta mi se pare că Sa făcutiila ocasia morţii : Episcopului Gerasimă în 1826. Celii puţini din anulii. acesta

se găsesce o serisâre a Episcopului de Rădăuţi Isaia, .
Bălășescu către Episcopulii.de Roman Meletie, în chestia

unui preoti “de la satulii Dumescit ţinutul Vasluiului,

cate,

ca vechilii de Protopopii

se adresase deadreptulii

cătră Egumenilii de "Suceviţa. Episcopul de Rădăuţi a

găsitii acestă urmare a vechilului necanonică, și li acusă

la Episcopuli seii. Meleție însă, fiind că ținutul Vasluiti

nu mai făcea parte din Eparchia
sea , recomandă acea

eșistolă Episcopulut de Huși (Acta correspond. cu Epis. |
de Roman).

Sa

i

„La anul 1852, sub Episcopulii Meletie Istrati, s'aii mal ae E

daosti încă ddue ținuturi. Tutova și Covurlui, la Eparchia de

Huși, totii de la acea de Roman, carea avea şese ținuturi, şi

cu chipulii acesta s'aii făcută amândoue

Episcopiele cu Epar-:

chit egale în numerulă ținuturilorii, fie-care cuprindăndii câ- !
te 4ţinuturi. In anul 1864. formânduse noua Episcopiă a
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„Dunărit de josti, s'a datii la acestă din urmă ţinutul
Covurluiulul, eră la Episcopia de Husi s'a, alipitii ţinutul:
Cahulii, prin care crășii s'a redatii o parte din locurile
de peste Prutii ce le avusese pină la anuli 1812."
3. Ranguli Episcopului de Huși în prdinea, terarchică.
“ Episcopulii de Huşi în ordinea ierarchi că a Episcopilor
ocupa loculii după Episcopuli de Rădă uți, fiindit că Episcopia de Huși, ca cea înființată mai în urmă, se socotia înferioră, celorii lalte, şi era, mai săracă între colegele stle. Locul cel dântditi dupt. Mitropolit, la
părade îlii ocupa Episcopulii de Romanii, apoi ali Rădiuțilorii și în fine alti Hușilorii. La serbătorile cele mari
cândiă se aflaii toți Episcopii în Capitală, precum: la Nascerea Domnului,

la Botezii,

ete.

și

venea Domuulii la

Biserică, Mitropolitulii și cu Episcopulii de Roman sta în
laturea dreptă, eră Episcopii de Rădăuţi și de Huși în
laturea stingă. (Letop. t. II f. 297). La ceasuri de vacane la vre o Episcopie, obicinuit se păia acestă repuli : Episcopulii de Huși trecea la Rădiuţi, acesta la
Roman, ceri. Romanulit la Mitropolie în câtii alegerea și
chirotonirea de Episcopii noii cădea pentru Episcopia de
Huși. Insă.acestă regulă nu se urma totii-d'a-una cu
stricteță. Ati fostii casuri cândii Episcopulii de Huși a
trecuti immediatii la Episcopia de Roman, ba âncă și
deadreptulii la Mitropolii. Dupre miirturia D-lui Cantemir, atâtit Episcopulii de Iluși, 'câtti şi celii de Ridiuți,
deşi purtaii numele de Episcopiiși aveati chirotonia canonică, arehieresci, nu aveai voii de.a purta Mitră, remâindi acestă, prerogativă. numai Mitropolitului şi Episcopului de Romanii. (Descrierea, Moldovei .£. 293, 1651).

Acesti mărginire cu timpulii s'a desființatii, Mita, și
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engolpiulii Episcopului. Inocentiă, reposati la 1782 „se
păstredă pînă astădi la Episcopia de Huși.
4, Episcopii
!

ce ai. cărmuitii eparchia Huşilori dela
înființarea ei până astăglă.
IL. IOAN |.

Anul 1592. Celii ântăiii Episcopii de Huși este Joan I,

precumii se vede atâții din dipticha, sei sinodiculă. Episcopiei, câtă şi din chrysovulii de îndestrarea acestel .Epis-

copi, datii la, anul 7100 (1592), în care se pomenesce
acesti Episcopi între Ierarchil țerii, anume: Mitrupolituli

Georpie Movilă, Agathon Episcopul de Roman, Theodosie
Episcopul de Rădăuţi şi „Ey loan Episcopi de Huși (vedi
acestii chrisovii reprodusă în urmă). Nu scim despre. E.
piscopatulii lui mai multe amărunte, decâtii acele cuprinse .
în citatul chrisovii ali luă Ieremia Movilă, adică că sub
elii, Episcopia era din noii făcută, și pentru ânttiași dată |

îndestrată cu șese

moșii, parte în ţinutuli Păleiulu,

pante într'alii Lăpuşnei. Ivan de la Huși a, trecuti. apol
la Episcopia, de Rădăuţi, undeli găsimii la anuli 1607,
precumi se vede din citatulii de mat Josii, la No. II.
1, FILOTIIEIU,

Anul 1606. Sinodiculii Episcopiei după loan ne arată pe Episcopulă Filotheiti. Dar avemii și documente *
istorice, care ne arată: că la anul 1606, cu adevăratii

„era Filotheiu Episcop de Huși. Așa, în chrisovul Doranului
Simion Movilă, datii în acesti anii la 28 Iuliii, prin care.

chărăzesce lacul Cavohuli (Cahul) monastirilori Bistriţa
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și

Râșca,

se

amintesce

Episcopul

de

Huși

Filotheiii,

împreună cu cel-lalți Ierarchi af țăret. (Archiv. Istor. t. 3.

p. 68).

E

|

4 Anul 1607. La începutul tomului ânteii ali Letopiseţiloru Moldovei D. Cogălnictnu, xorhindii de manus- |
criptele cu care s'a servită la cedarea Letopiseţilorii; ne
spune la No. [ că unuli din manuseriptele acelea are
„la sfirșitii doue file ce tratezi despre aflarea piciorului
„Sfântului Ioan Botezătorul în Constantinopole,. și de pu„nerea acestui sfântă 'osii în monastirea Secult

de cătră

„înseși etitorii vel Vornicu de țera de jos Nestor Urechie,
„Și soția sa Mitrofana, în anit de la zidirea lumil 7115
„(1607),

Augusti

29,

în Domnia

lui Simion

Voevodi,

„fiindă Theodosie MitropoiitiiSuceavii, Anastasie Episcopii
„de Romanii, loan Episeopii de Rădăuţi și Filotheiti Episcopii

„de Huşi“

“Anul

1613.

|
Din Acesti

vont de la Stefan Tomşa

anii se află o serisâre sla-

cu data

7121,

Iunie 16, prin

care
numitulii Domni arată ce anume ajutorii să
se dea de la Domniă pentru hramulti Episcopiel din acelii anii.- Traducemii aici acea carte:
3
„Cu voinţa Tatălui și cu conlucrarea Fiiulut Şi cu săvir„Şirea sântului Duchii iată deciEii credinciosul stăpănului
„meti lisusii Christos, închinătoriti ală Treime.
Stetan Voe-

„vodă cu mila lui Dumnedeii Domni ţeri! Moldovel am

„inceputii şi am desemnatii acestă serisâre pentru
hramulă

„Sântului corifeului și țotă-ludatului

- „Pavelă la Episcopia de IHusk.
2 buţi de vinii.
2 colodi (*) de Sacară,

Apostolii Petru și

In anulă 7121, Iunie 16.%

(5). nColoda“ negregitii este o măsură; dar
nu o poti hotia:

103.
2 colodi sladi(*)
2 Pol(**) miere.
i
500 aspri pentru chelșugi (%%)
100 aspri pentru tămiie,

Subseris: Stefan 'Tomşa-Voevodii.
„UL

EFREMO,

Ală treilea: Episcopi de Huși în Sinodiculă Episcopiel se pune fremii. Insă despre dinsulii uu se găseşce nimicii până acumii în documentele
: Episcopiei, nici în al-'
tele ce am pereuratii.

Atâta numai

am aflată, că la a-

nulă 1617 el era, trecutăla Episcopia Ridăuţilorii, precumi: se vede din' chrisovuli Iu 'Radu-Vodă din acesti
anii pentru închinarea
f, 216).

Monastirei, Galata (Uricariii. t. 5.

Pa

e
IV.

,

I0SIFU.

Din sinodiculii Episcopiei se vede că urmașuli lut Efremii în scaunul Huşilorit a fostii Josif; dară despre elăi nu amii aflati nimic până acum însemnată undeva.

V. MITROFAN I-lU.

Anul 1613.: Pe Mitrofant Îl găsimii în 'scaunulă

Huşiloră la anuli 1617. Docnmentuli citată mat susă :
despre închinarea Monastirei Galata, făcută în acestii anti,

de Radulii celii Mare Voevodulii Moldover, pomeneșce

şi pe
(5),

Episcopulii

Mitrofană

“Sladi“ se numeseii. greunţile

pentru

între.
de

Episcopit ţerit ce -aăi -.

orză “pregătite prin fermentație“:

facerea berii, De aici se vede ră din vechime și la noY se în- ;

trebuinţa berea, înainte de înmulțirea, vielorii.

Mu

(**) Mise pare că: „pol“ este: poloboe. Cel puţinii în documentele Episco„pică se vede că mierea se măsura eu poluboculii — cătimea maj mare,

(***) „Chelșugii,* Inţelegii chelțuială, Dicere ungurâseă,:

-
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bine-cuviîntatii acestă închinare: 'Theofin Mitropolitulii: Sucevel, Athanasie Episcopii de Roman și Ifrimi- Episcopii
de Rădăuţi. Acesti Episcopii,.]Mitrofan, cunoscea limba
slavonă, precumii se vede dintr'unii zapisă. alti. săi 'pentru nisce vi, parte” cumpărate ; parte luate -pentru deșu-

gubină de Dimitrie Goia Marele Vornicii ali țeril de josă,
datii de acestii Episcopii în anulii 1617, nu numai subscristi dar și. serisii de elii, cu fiumosă caligrafiă. Acesti
documentii - pentru însemnătatea lut istorică s'a reprodusă.

în urmă la „deşugubini.*
|
Anul .161$. In acesti ani, Iunie. 16,. Mitrofan sete .
dela Radu Vodă o carte domnescă către deșugubinarii:,
de la ţinutulii Făleiulut, spre a nu învălui satele Episcopiei. Cartea este în limba română, Și s'a . reprodusă în.
“urmă, unde s'a, vorbitii de-pre „Deşugubinari. «
In același anii, urmașulă lui Radu, Domnulii Gaşpară
ordină uriadniciloriii de Ilusr şi de Stănileşci a nu se amesteca nici-de-cumii în afacerile satelor Episcopiei, ci
să” română 'ele în ascultare numal, de EEpiseopiă. (Cod. A. .
f. 36, slavinesce; €ră traducerea la, f. 23).
|

Anul 1619.

Acestași Domni,

la Aprile 16. ordină:

Uriadnicului, Şoltuzului și Pârgarilorii din Juși, ca st
lase în pace satele și scutelnicit Episcopiei, şi să nu”
mai învăluiască „pentru. jold, și podvedi și pentru tâte câte

sință pe alţi locuitori de acolo.« (Coad. II. î. 4). Eră

prin altă carte, totii. de la acea. dată, însciințeză pe ace-

aș, aploiați. de Huși, că

„s'aii milostivit și ati dat şi ai:

miluit sfânta, Episcopii de acolo cu niște poslușnici cum :
„aă fostii dela alți Domni de ima nainte: 2 cojocari, 2
văcari, 1 curălarii,

1

olarii.

1 butnarii,

1- măcelariii,

care.să servesci Episcopiei, și să fiă scutiți. “ (ibid. £. 6.) La 4 Maii, Episcopulii Mitrofan capătă dela. Gașpar :
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Vodă un ordinii cătră podvodaritdela Iluși, ca să lase în“
nesupărare “satele Episcopiei. Cele: duo& cărțide “ma! susti
ale lui Gașpar sânti în: limba slavonă; dar acâsta -este :
în limba româna,
pentru-:care o şi reproducemii;
mr
,
“2 „Nol Gașpar Voevodii hojiio milostiio grodpodar
zemli „Moldavscoi, pișemslugam nașim cotorit. hodiat: po trăgă -

„Huşi î po ocol Hușscovo uscoreiut podvoda. L inşih slujbe

„mal podrobnih“ (Seriem slugelorii nâstre care urmblă prin tărgulii Iluşii şi pe la ocolul Hușilorii de grăbescui -

podvoada, şi alte servicii mai mărunte). Diimu-vă șeire,

că Domimele sai jeluitii- părintele și -rugătoriulii "nostru
Mitrofan Episcopulii.
de :Iuși. pre -vot disaii nainte : Dumimele.. că are acolo lepiscupia căte-ia săteele.- iar: vol le trageţi. la podvâde. și la, alte. angtrii. la- multe, curati nu iaste învățătura! Dumimele.:
nici “aveţi: vol treabă cu
satele episcopiei. Drepţii: aceea: dâcă veți “vedea cartea
Dumimele iar vol să-aveţi--a : lăsa forte. în pace satele.

iepiscupiet. Întra nimic sY au-le rage ici ia podvâde.-

nice, dobitoculi

lori printr'alte sate,

mal multii jalubă. să nu

acesta vă seriemii,

vie: la Dumneamea. Sie pişem.

inaco ne ucinite. Sam: gospodin veldl pis.:-u' ias (acesta, -

scriem alti-feliti să.nu faceţi. Insuși Domnulit: a ordinatiă, -

Scrisăla Iași) I6ti -7127 Mat 4.4. (cond. IL; fi 8)— Anul 1621. Alexandru Voevodii, -succesorulă lut Gaș-:
par, ordină : Uriadnicului, Șoltuzului, Părgavilor și tuturor dăbilariloră de la Huşi, precumti şi dXbilarilorii de ținută
și vătailorii. celorii mari, a: nu învălui cu angăriele satele :: Episcopiei, - ci numai.

birul. să

iea. de

la

ele și:

„Cu globele feri. să a%bi: treabă : molitva sa Vlădica de -

Huși. Eră dacă s'ar găsi niscat furi, tălhari« săi prindă în în- *

țelegere cu Episcopul și să! trimită la Domniă. “(Cond. .

A. f. 37). Satele. Episcopie! ce se pomenescii “în acâstă
.
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cante sântii: Plopeni, Mrubenii,

Cârligaţii , Creţeșciă,

Rișeșcii, Coziacii, Podeni; aceste eraii în ținutulii Făliului. Prin altă carte din 12 Ghenarit face cunoscută
Urindnieilori, Şoltuzilorii și Părgarilori de la Huși, că

„Saii milostivitii, ai datii și aii miluitii* Episcopia cu 2
cojocant.

1 văcariii,

1 butnarii,

1 curelariii,

1 olariă,

1 măcelariii, carii să fie scutiți de podvode, de joldii și.
de 'alte angării; „ci să aibă trebă cu e! numai Mitrofan

Episcopulii de Huși.“ (Cond. IL. £. 10). La Aprilie 6,
ordini globnicilor şi deșugubinariloră dela ţinutul Fălciului să nu învăluescă satele Episcopiei cu globe și de-.
șugubine (ibid. f. 12), La 3 Mali dă o carte cătră „ere-,
dineioșii boeri mari Căminari,“ prin carea "X. însciințedă,
că a miluitii pe Episcopia de Huşi cu 2 crăcime, care
să i „fii pentru ccră cumă ai fosti şi la Domni
cei mal dinainte,“ şi cu unii măcelariii şi cu uni cojocarii, carii „să fie pentru trebuințele sântei Episcopil.“.
În urmare li se ordini a nuj învilul pentru camenă,
(Cond. Il. f. 14).
Anat 1622.
La Noembrie5, Stefan Tomșa serie o

carte slavonă

către Uriadnicit,

Șoltuzii și Pârgaril de

Huși, prin carea “Y însciințeză că a confirmată scutirea,

meșterilor, de care s'a vorbit mai sus, ca să fiă de trebuințele
Episcopiăă,și le ordonă a! lăsa în pace

„Să aibă (râbi cu Gă numai

Mitrofan

de angărit și

Episcopulti de

Hust, e Ghid. f. 16). La lanuarie 8, scrieo cante în românesce către aceiași amploiaţi, prin carea Y înșciințeză,
că a seutitii de alte angării, afară de bitii,

pe doi fân-

tănari, anume: Iliași și Palcăii, ce sunti de treaba fân-.
tânei domnesci(*). Bste însemnabilii finitulii acestey cărți :
(5) Pe atunci nu se întrodusese în limba noastră tureeșe ala : „cișmea&
„cişmegiii,k ci se dicea : „fântănă“ și

miântănariii,&

Ă

şi
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„Bine să sciți că dacă se va strica, fântăna apoi
capetele vostre vorii sci-« (Cond. II. fi 17).
“Toti pe la acesti ani se repârtă ehrisovul luf
Stefan
Tomșa, pentru dania ce a, ficutăi din not ziditet
scle
monastiti Solca, miluindu-o cu ună iazer de pe Pruti
, și
în care aminteșce de binecuvântarea, a patru
Ierarehi al
țerei: Archiepiscopulii şi Mitropoli
- Anast
tul
asie Crimcoviciii, Anastasie Episcopulii Romanului, Ifrim Episc
opulă

Rădiuţilorii și Mitrofan Episeopulti Huşilorii (Uric. -p.
5.

î. 267—269).

Episcopatul lut Mitrofan încetâză cu anulă

1622, şi la Rădăuţi, unde obicrnuită pășiati Episcopil
de

Huși la cazii de vacanță, în anul următorii
se giiseșce
Evlogie. 'Trebue să înehecmit ci la acestă anii
Mitro-

fanii sai săvârșit din viață, or a paretișită..
Vi,

PAVEL,

Iu Episcopatuli de Iași, după Mitrofan a urmată Pa-.
velii. . Acestii Episcopii este trecutii în amendoue Diptichele Episcopiei, și în acea de. la Episcopul Iacov şi în
acea a Episcopului Sofronie; deosebirea este, că în acea
.
d 'ântăiti el se pune după Miţrofan; cră în adoua
între
Mitrofan şi Pavel se pune încă unii: piscopii— Veniamin.
.
Insă monumentele istorice adeveresc în punetulii acesta
,
arătarea Diptiehei lui. acovii. | Pe de o parte în tâte do-.
cumentele 'n'amii găsită nimica despre acel Veniamin
al.
Episcopului Sofronie; cră pe de alta, unit documenții
is-

tovicii publicat în Atheneul Român ne arată, că în anul.
1623, la Huși era Episcopii Pavel, carele împreună
cu

Mitropolituliă Anastasie Crimea, cu Athanăsie.
ali Roma-

nului și cu Evlogie ali Rădăuţilorii,

aă luati parte la
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sfatulii țerii convocati de Domnulii . Stefan Tomșa în chestia revoltantulut Hatman Balica, și a bine-cuventaţii. a
se

lua de la elii satulă Verbia ce cu

nedreptulă

şilă...

însuşise prin răpire de la Monastirea: Suceviţa, și a se
reda Monastirei. (Atheneuli român 1861. Broșura Maiit
„si unii f. 13),

Annlhi 1626

Dintr'o cante Savoni a lui Miron Bar-

novschi dată la 22 Iunie câtră globnicii și deşugubinarii
de la ţinutulii Fălciului se vede că Episcopulii s'a jeluit
asupra lorii, şi Domnul le poruncesce ca să nu învăluescă satele Episcopiei cu globele şi cu deșugubinele ;
ci să urmărescă numai omorurile. (Cond.II f. 18).
VII.

MITROFAN

Ii.

Anulă 1623. In acestă anii” era Episcopu de Huși
altii Mitrofan, precumii se vede din ispisoculii lut Miron
Barnovschi pentru scutirea Giganilorii monastiresci . de

glsbele,

cărora îi supunea slugele

hătminesci și judii

domnesci. In acestii documenții ce pomenesce Mitrofanii
Episcopulii de Iluși impreună cu cet-lalți Terarchi ai ţerei.
In eli se pomenescii anume Giganii ce avea pe atunci E- piscopia de Huși. Iată ispisoculii, dupre un suret ce se
află în condica II f. 19, tradusii din slavinesce de „Er-

monachul Athanasie rus vt Huşi.
2

|

„Nol Miron Barnovschi Movila Voevodi cu mila lui
„Dumnedeii Domni ţerii Moldovei bine amii voitii cu a

„nâstră

bună voire și cu inimă curată și luminată din

„toti sufletulii și cu agiutorii de la Dumnedeii scriemi

„Şi minturisimit eu acâstă carte
a n5stră precumii ai venit
„înaintea nostră și înaintea a toți boerii noştri : părinții
„Şi Tugătorii nostri

Călugăni de pe la tâte sfintele Mo-

|
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„nastiri şi s'aii jiluiții cu mare

jalobă: dicendii.că aii

„Tobi Gigani, danie şi miluire de cei ma! înainte.de not
„răposaţi Domni : și aii şi scrisori -pe dânşit dar.. nu!

„polii ținea pentru că. umblă, slugele hătminesciși :judii
„domnesc! și iaii de la, dânșii cioboteşi gl$be şi în totă:
panulii “i aduci la seaunulii domnescii : pentru aecsta,
„Sail. spartii și aii fugiti ei print'alte țer(%) şi ai ră
„masii sfintele Monastiri fără de Cigani : deci Domnia
„mea şi ci blagoslovenia a patru Archierei a. Moldovei
„Kyr Anastasie Crimea Mitropolitulii Sucevschii: i Atha„nasie Episcopii Romanului : i Evlogie Episcopu. Rădău„jului şi Mitrofan Episcopu Ilușului şi cu toţi boeril noş-

„tri cel mari ami sfătuitii și așa amii aflati că nu e-

„ste_nici veniti Domniei nici agiutoriit țerit pentru , ha-

„Taciii de la acei Cigani numai scăderi Monastirilorii de
„Slujba .lorii și ni încă nu ni” nict unii folosii: pentru a-

„06sta Domn
mea,ia
m'amii milostivitit și le ami. ertată

„acele mai susii scrise ca să fiă în pace tste sfintele
„Monastir : deci datamii și ami miluitii și -amii întărită
u .
24
.
.
“
:
„Şi a nostră sfântă Episcopia Hușului unde este hramul
„Sfinţilorii slăvițilorii Apostoli Petru şi Pavel -pentru a ek
„drepţi robi Qigani anume : 'Telincă cu. muierea și cu copil

„lui î Simion cu muierea și cu copi lu 5 Măra.-cu

„muierea și cu copii lui și Dumbravă cu muierea. și cu
„copii Ink și poruncimii ca de acmu înainte si n'aibă “nici
„0 trebă slugele

hătmănesci nici „judii

domnesci. să nu

„iea nici gldbe nici ciobote nică alte venituri hitminesct
(*)

Apropo de fuga Cisanilorii prin alte ţeri: Ciganii câţi,se află prin

„cele mal depărtate mubernil ale Rosici se vede că suntii fugiţi din
Moldavia, în deosebite rânduri; pentru că că se numescii pe șine Moldoveni. Poporulii inferiorii din interiorulii Rosici deaseminea humesee
pe țigani Moldoveni. De axă a urmati că la Ruși dicerea Moldovan

este sinonimă cu: Cigan, şi este cuvântii de ocară ca 'și la noi * ie
„cerea : Ciganii!
pi
N
,
,

..
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„ci să aibi Călugări! a lucracu al sef Cigani și numat:
„el: săi stăpinâscă ca pe nisce drepți robi Cigani iarii

„după viaţa Domnie mele ete.la aş let 7135, Mai 7«

(Originalulii slavonăse află în Condica 1 f. 1).

Anubi 1628. Mitrofan la 21 Iulie, seste de la Don-

nul Miron Barnovschi carte ciitră Diregătoriulii, Şoltuzuli şi Pârgarii de Huși, către Aprodii cării 'seoteaii tirguli la săcerea piinet dommneșci, şi către Comișeil carii

făceaii finulii

domnesci

la Huși,

satele Epișcopiei (Cond. II. f. 21).
Anulii 1629

una la 8 Noembrie,

ca si lase în pace

"Toti acesti Domni a dati dâue cărți,
altala 11 Decembrie către Şoltuzulii

și Pârgarii de Iluşă, după tânguirea, satelorii Episcopiei,
în cuprindere că ele avindii cisla la unii locii cu târgul,
Șoltuzulii și Piirgarii de târg după ce string Danii, nui
dueii singuri la domniă, dupe datoria lori ci"! trimiti

prin Omeni și vătămanii acelorii sate. Domnulii ordină ca
Șoltuzulii și Pirgarii să ducă banil, şi să nu mai mun=

câscă pe săteni cu acâsta (cond. II. f. 22, 23).
Anal 1630. După Miron Barnovschia urmatii forte

“scurta Domniă a lut Alexandru fiulii lut Radu. Mihofan mijloceste la acestii Domnii și capttă dela eliio carte
câtră Ionașcu Cehan vel Pitariii, prin carea i se „porunceşce de a stâlpi satului Broscenit, impreună eu alți
„Omeni bunt și bitrânt.* Satulă Broşcenii era în marginea târgului. Astădi compune una din mahalalele Huşilorii. Eli fusese chărăzitii Episcopiei de Domnul Ieremia

Movilă. De la un timpi licuitorit de acolo străcindii de
grelele dabile, s'aii împrăștiată vendându'și viele pe la

târgoveți, carii cu chipulit acesta începuse a se face Stăpăni pe moşia Episcopiei, posedând acolo vii, mort şi
grădini (condica A. f. 1.) 16n Cehan, împreună cu
alte

ERE!
persne ce ai luatii parte.
la delimitaţia Broşceniloră, la

29 Noemvrie a trimisi la Domniă mărturia hotarnică,
după carea, Domnul dă următoriuli chrisov în limba TO
mână:
72, Not: Alexandru sin pocolnago (*) Radu Voevodii
„Bojiiu milostiiu gospodar zemli Moldayscoi Adică ati ve„Rită înaintea Domniei mele și înaintea boerilorii Domniet

„mele mari și miei părintele și rugătoriuli nostru Mitro„fan: - Episcopulă de Huși de suii jeluitii.cu mare jalobă_
„cum are împresuritură de târgoveţii de tirgii de Huşi

„Căi

împresâră

hotaruli:

satului

Broşcenilorii

ce

este

„a Sfintei Episcopii pentru aceia Domnia mea iam dată
„hotarnică pe credinciosii boeriulii Domniet mele Ionașcu
„Cehan Pitariulii celii mare de ai hotăriţi şi aii adusti
„mărturia dela - dinsulti şi de la Gabăr Părcălabulti şi
„dela Tudori Comisulti și 'Teeman Uricariulii și Ursu
„Vornic de Huși și Sava Aprod şi Lapulii Diac şi de
„la mulţi Gmeni buni Și bătrânt scriind și mirturisindii
„înt'acel zapisă cumii ati hotăriti şi ai stilpitit ȘI ati a„lesii kotarulii acelui. sații despre hotarulit tirgului Huşi
„lori și a pusii semne și se începe hotarulii satului
„Brosceniloră din “susii de gura drumului ce vine din
„Lohan de cii pre drumă la dială. până sub: “podgoria,
spteste capul podgoriel din josii decii pogiră în Lohan
„Si de aci Lohanulă în susii până în valea Popii şi spre
„Crasna înprotiva Lohanului” până în hotarulii Crasnei,
„Din vatra, satului din josii în mijlocul: satului la casa
„lui Curiţă din sus preste drislăvăţii în cea parte în drep„tulă locului la pomi! lui Stan deci pre drumulii lui
„Covrag pe la casa Robului pre drumulii “de dial până
() Fiulii reposatulut,

112
„în obrășia lacului
lui“ Dragii în. obrăşia Drislăveţului la
„răserucă, din răscruce! până în obrășia văil reci în dre“ptulă lacului preste dial până în Vlăștinesa unde se
„impreună cu hotarul Chiriţeşeilorii; drepti aceia, și Dom„nia mea, amii dati și. amii întăriti pre acela, hotar pre
_punde saii stălpitii să aibă a ţine părintele și rugătoriulii
„nostru Mitrofan Episcopulii de Huși acela satii- ce se
„chiamă. Broşcenil cu moriși cu totii venitulii să fie a
„Sfintei Episcopii cu totii venitul ne clătită nict-odinidră
„în vecă și să aibă a asculta aceli sati de părintele Mi„trofani Episcopulii de Huși și alt să nu se amestece
“„înaintea cărții: Domniei : mele.

„Sam gospodin velel: u ias vit. 7138* (1630) Con

“A, f. 1—9),
Insemnare.

Satulii Chiriţeșci,

este: totii

una, cu

Creţeşcii, precumii se vede din chricovulii lui Moisi
Movilă din anul 1631, care, întărindii : chrisovulii
de mal susii,: pomenesce hotarele întocmai; numai

în loci de Chiriţeşci dice: „Creţeşei.«-(Cond. A. f.. 2.)
Domnul Alexandru după cererea, lui Mitrofanii, prin
cartea de la 29

Decembrie,

lorii ce eraii dați mai

(cond. II. £. 25).

confirmă, scutela

meşteri-

dinainte în serviciulii Episcopiei

Deaseminea totii atunci, iarăși după

tinguirea, lui Mitrofan dă ordin, deșugubinarilorii, de a
nu se amesteca la satele Episcopiei, ci a urma după cărțile Domnilorii de mai nainte : (£: 27.) A ordinatii dre-

„gătorilorii de Huşi și de Stinileșei a lisa în , pace satele, Episcopiei, cumii ait fostă și la aţi Domni. (cond.A.

£. 23 BD

|

|

-

|
Dapă

acestă

'

scnită Domnii a urmată
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Moisi Movilă).

Acesta la Avgustii 20, dă ordinii Diregătoriului, Şoltuz
ulu!

şi Pârgarilori de Huşt, ca să nu învăluescă întru nimica
|

satele Episcopiei la cheltuelele târgului, ci săși „derkdice ei acele greutăți, cumii vori putea numai cu
trâ-.

gulă“ (Cond. II. f. 26)..:

Toti atuncia, renoitii cărţile domneșei pentru apărarea satelorii Episcopie! de Globnick şi de Deşugubinari

(f. 28); de secerea

[29

domnescă

şi de fenulii domnesc

Me

Anul 1631. Mitrofanii rogi pe Domnulii

Movilă de

a întări și €lti ispisoculii daiti de Alexândru Vodă
pe
hotăritura făcută satului Broşcenii; și capttă uni ispiso
e

confirmitoriii acelei hotirnicie, Atâtii originalulă slavonii

„câtiiși traducerea sânt reproduse în Cond. A. f. 2 şi3,

Vodă

atunci se afla la Iirlăă
de accea
,.

se pune data:

“u Hirlăi, vlet 7139,
a
ae
;. Anulă 1032. La 30 Octomvrie Moisi Movilă 'reco-

mândă la cercetarea Episcopului

Mitrofan o -cârtă pen-

îru hotarele moșielori Stănileșcii. și Stiivpenil, între bo-

erii Cehan Jigniceriul
ternicul.(Cartea acâsta
înpreună cu o mică
Este reprodus şi în:

și Negriul
se află între
adeverinţă:
Condica A.

cu Georgie Roşca .Vis- .
documentele Stănileşcilor,
sub-serist de Mitrofan.
f. 116). La 8 Aprilie,

(€) Domnul Laurian în tăbla sea, chronologică de Ia finele munualul
ui de
Istoria Românilorii din 1860, f. 183. cu greşelă pune
lui
Moisi Dovilă înainte de Domnia lul Alexandru Radu; căci domnia
atâtii din
„aceste doue
chrisove citate.aică , celii, dela, 1630 , și celii de la 1631,
se vede că Alexandru Radu a domniti: înainte de AMoisi
Movilă.
Alexandru, „fiiulii răposatului Radulii Voevod,“ precumii singurii
se

numeșee, se vede în documentele Episcopiei domnindi în anulă
luna lui Decemvrie (Cond. II. f. 27); eră Moisi „Movilă pela 1630,
. Augusti acelaşi ună (ibid; [. 28), Anulii ânsă pe atunci se
dela 1-iii Septemyrie. Singurii Moisi Movilă în chrisovulă seiiîncepea
citată

la anulă

1631, dice că Aitrofanii pă adusă ună chrisovii (ispisoe)
de

la Alexandru Vodă.

3

:
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1

Vodă renoesce cărţile de scutelă ale” satelorii Fniscăpiaă,
de secerea şi finulii domnescii; precumii şi a -meseriașilori lăsaţi Episcopiei. (Condica II f. 30, 39), De la a“cestii anii nu se mai pomenesce în documentele Episcopici “despre Mitrofanii. Se pare că eli a brecutii la altă
„Episcopie; iară la Huşi-a urmati:

n/a

CobheA

za

ut

a

Anul 1633. Alexandru Diaşiti la 20 Septembre, însciințedă, pe Ciminani că a. scutiti” de. camănă o cărcimă
mare, unii cojocariii, unii meserciit (măcelariii) și 1 goştinariti, care siint at Episcopiei. (Condica II f. 34).

Luândii Domnia iarăși Moisi Movila,
confirmă, scutelele

la 26 Avgusti

ce aveaii: satele și âmenii

Episcopiei.

(Condica II f. 33 36—39).: Incă aflânduse
în -Constanti=
nopole- noul Domni, pe temeiulii mărturiei Episcopului” de.
Huși Mitrofan, dă o caste lui Cehan Jigniceriulit , prin
care se minține acestuia dreptulii de stăpinire asupra
moșiei Sterpeniă, reclamată de Visternicul Roşea,: pină
„ce: certa nu se va trăta la Divanu domaiescii. (Cond. A,

f. 117).
|
Anut 1635. Intre documentele

moșiet Viriţi - este o

„carte domnâscă din acesti anii, prin carea Vasilie Vodă
împuternicesce pe Episcopulit Georgie a peseui o baltă
de pe Prutii.
Anul 1638. La 22 Avgusti Vasilie Vodă ordină,
Părcălabilori de la Fălciiii și diregătoriului de Iluşă ca
să nu supere satele Episcopiei cu „gl9bede bătăi sei de.

părături, stii cu. alte gl$be mai mici,“ ci să observe numai „morţi de omu, sai alte deșugubine,

tălhari.* (Condica Il f. 40).

sai furi, saii
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Anul 1039: Reproducemii aickă o carte a lut
Vasilie
Vodă din 2 Iulie, pentru apărarea vecinilorii
şi a Cigranilorii Episcopiei :
ae

= Nol Vasilie Vosvodi Bojieiu Milostiiu Gospodar Zenli

„Moldavscoi. Dat'amii cartea Domniei mele părin
telui şi
“„rugătoriulu Domniei mele. lui Georgie Episcopulu
i de nHuşk. ca să hie .tare și puternicii Sfinția sa. cu
acestă

„carle a Donmiei mele. a ţine şi:apira. vecinii Şi Cigra-

„ași . Sfintei Episcopii. nimenut să nu dea af
trage,
„pînă nu vor sta de față înaintea Domniei mele..
. să'șk
„întrebe înaintea Domniei mele. “cu părintele. sai
cu ve-.
„Cinii pre aceia cei voriă trage. ori cine va li.
Sival

„Vlădică sait boerii. sali igumeni. sati slugă . domnescă.
„nime să nu cutezea sări salia, lua. înaintea, ceste cărți

( ui va)

„ă Domnie mele. că de mare certare va hi de la Dom-„nia mea. acelui omit cenu va asculta. de carte
a -Dom-

nici mele: și într'alti chip nu va hi. U las vl, ȚI47,
Iulie 9.

.

i

|

-

_

”

"Sam -Gospodin velel. (Condica II f. 41).
. Anul 1640. La 28 Octomvrie Vasilie Vodă Înseii
nţeză,

pe Căminarii
de .la Huși că a. scutită Episcopie! doue

-cărcime mit drepti una mare, unii cojocariii Şi unii
mesercii (măcelariii) (ibid. f. 42);
Anul 1642.

Episcopulii

Georgie

a -luatii parte

cu

pi

„cel-lalți Ierarchi Moldo-români şi cu părinţii gretă şi rus, / |
pr

„Ia sinodulă adunați în acesti ani sub Domnul Vasilie _
Lupul, și ținută în Biserica Sfinţilorit Trei-lerarchi, - con-

ra, falsei, mărturisiri de credință, însușită prin intrigile
.Iesuitice Patriarchulude
i Constantinopole: Cyril - Lucaris ,
Şi cuprindătâre de învățătura , Lutero-Calvină (edi istoria
5imodulu!: din. Iaşi pe largii în Chronica Mitropoliei Mol-
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dovei). Episcopatulii lut: Gcorgie la Huși se sfirşesce inLE
anul 1645.
Episcopul Georgie însă se: vede că a paretisiti dela
scaunulii Episcopiei; căcă îl găsimii în viaţă la anulă
1662, când împreună cu Mitropolitulii Varlaam, deaseminea paretisitii, judecă o certă între Monastirile Panto- |.

erator și Dragomirna (Uric. p. 5 f. 230—232).
IX. GEDEON [.

Anul 1645.

După Georgie a urmati la Episcopiă

Gedeon I. in anulii 1645, pe la-începutulii :lunei Aprilie.

Acista.se vede din cartea Domnesc a lut Vasilie Vodă
din anulii 7153 (1645) April 11, către Șoltuzii și Pârgarii din târgul Iluşă, în carea dice: „mamii milosti„vitii Domnia. mea şi. ami miluitii cu acelii scaunii de
„acolo“ pe rugătoriuli nostru Gedeon Episcopulii.“ Car-

tea domnâscă mai departe ordină acelorii dregători a da
îndereptii poslușnicii și vecinii Episcopiei câţi se vorii fi
luatii la târgă, şi săi lase în nesupărare despre angării,
Şi „alte măncătură ale trâgului.“ (Condica II f. 45).
Gedeon era dintre Monachit Monastirei Secului. (Istor,

Mitrop. de Starețul Gerasim.f. 10).
Anul 1616. Şoltuzuli și cu târgoveţii de Iluși voiali
ași lărgi hotaruli târgului pe. conta hotarului satului
Broscenii ali Episcopiei, ce'era în marginea târgului.
(Condica A..£. 46). Episcopul. Gedeon nuia lăsată.
Atâtii o parte câtii și alta s'aii jeluiţii la Domniă. Domnulii rânduesce a se face. cercetare la faţa locului de

către Toma

Marele Vornică ală ţerei de jos. Acesta

merge la Huși, constati hotarele vechi prin „Gmeni buni
Și bătrâni, « Și află că nu este dreptă pretenţia târgove-

Aa
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ţilorii. Raportedi Domnului. Chiimaţi fiindii din noii împricinaţii la Domniă,, Şoltuzulii şi târgoveţii nu ş'ati .pututii sprijini pretenția şi sati datii remași. Episcopul a
depusii feria 24 de zloți, și i s'a recunoscuti stăpînirea,

prin deosebiții ispisocii domnescii, datii în limba slavonă,
la 7154. Atâtii originalulit câtii şi traducerea stini TEproduse în Condica A f. 5, 6).
La 22 Octomvrie

Vasilie Vodi seutesce de Cuimiintă ,

pentru Episcopie, o cărcimă mare, unii cojocariii și. unti
măcelariii. (Condica II f. 47).
„ Anul 1042: Vasilie Vodă i împutennicesce pe “Gedeon,
la 9 Avgustii, a căuţa şi aduce la urma sea pe un vecinii ce, fugise 'din satulii Episcopiei (ibid. f. 49). -

“Anul 1649: La Octomyrie 31 acelaști: Domnii. îns-

ciinţedi pe: Ciminaril şi Besminarii de la Huși că a scu-

titii pentru trebuinţa Episcopiei o cărcimă mare, doi cojoeară, unii măcelariii și unii goștinariii (ibid. £. 51).
Din acestii anii, 1649, „se găsesce în archiva .Episcopiei unii act de mare importanți pentru Biserica țerei. .

Prin el se definesce sfera autorităţii și a, judecății bise-

ricesci. Pe Ia finituli Domniei lut Vasilie Vodă, se vede

că canânele bisericesci, privitâre la judecata, persânelorii
din clerit, ce arii fi cădutii în .vre o vinovăţie, ajunsese

a fi neșciute și: nebiigateîn semă de ctitră autorităţile ci-

cile.. La casti. de abatere a vre unui clericii, „îlii preda,
șili globia ori cine: dintre foncţionari apuca mai ăntâit::
Părcălabil, Globnicil,, Deşugubinarii, și ori care altii servitoriii domnescii apuca ma! nainte, în câtii clerulii nu

“mai scia de ce autoritate depinde și' unde să și caute
judecata. sea legală.
Aceste audindu-le Domnuliii, după jeluitile urmate din
partea clerului; în anulii 1649, luna lui Februarie în 24,
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o.

a convocată sfatulă ţerei, şi ait căutatii la pravila bisericâscă, ca si, vadă ce se leginesce despre modulii cu care
trebue. să, se judece personele ataşate în serviţiuli religiunei, și la ce anume judeţ:

mirenescii, sei bisericesc?

Potrivitii deci cu “cele cuprinse în pravila bisericescă aii
statornicită următorele :
", Afară de casulii de ucidere, care este reservată
judecății domnesct, ori ce vinovăţii a vre unei persâne
din clerii si se judece cu judecata bisericesci.
2). Cea mai înaltă judecată bisericesei se compune
din Mitropolitulii și Episcopil eparchioți.
3). Pe Episcopii îl judecă Mitrepolitulit cu toți Episcopii împreună.
* 4). Mitropolitulii şi Episcopii judecă clerul eparhial:
Călugări,

Preoţi, Diaconi și Țercovnici (1), fle-e arele

iîn

eparchia,. sea.

5). De competenţa judecăţi bisericesc) atirnă încă cestiunile de căsătoriă legiuită sei nelegiuită.
6). In tâte aseminea cestiuni se opresce amestecul
autorităţilorii civile de ori ce gradi: Boer mari şi mici,

Pârcălabi, Vătaji ţinuta, Globnici, Deşugubinari ete.

«+

7. Se invoesce celui asuprită de vre unii clirică a
prinde pe asupritorii și ali duce la Episcopulii sei respectivii.
8). Judecăţile Episcopali să nu fe axbitrare, ci. drepte
şi dupre pravilă.
Reproducemit aici întregii chrisovulti lui Vasilie Voevod, prin: care promulgă acestă legiuire.
pia

„Not Vasilie Voevod Bojiiu milostiin gospodar zerali

„Mollasseo Adică Domnia mea, împreună cu totii sfatul
(1) Gradele de may josii ale servitorilorii bisericesel,

Si
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„nostru. cu boerit cei mari. Și cel mici. pentru rindul xugă-

ntorilorii nostri. Cilugărilorii și a Călugări țilorii. şi a
„Preoțilori şi a Diaconilori mirenesci, și a totii Clirosul
„bisericii. câți. stintu de besiarică cliviei. adică țercovnici.

„de care ueru,

amii înțelesii Domnia mea.

cum cine.

„Să prilejiasce mainte. să înţelegi de vre o -greşelă.. să
„fie făcutii vre unulii dintru dânșii. acela și alergă mâinte”
„dei pradă și globiasce.: ori păreslabi. ori globnici. oră
„deșugubinari. ori fiece scaun va fi. şi nu sciii ei la cine
„vor miarge, să” judece. Cei trag în tote părţile. Int'aceea
„Domnia mea, înțelegând de jaloba lor. am căutat și ami cer„catii și la Sfintaa pravili a besiaricei. ce județă - va,

* „arăta săi judece pre unit ca aceşti ce mai sustii scriem.
„cu judeţii mirenescii, a cu. jiudeții sufletescii. la boieri
„vorii mearge ati la vlidici. Deci sfinta, pravilă așia po„runcesce : şi învaţă. Afară de morte. ori câte ereșiale
„Vor hi. nici uni județii mirenescii să "aibă treabă a”
„judeca numai carele va face morte de cei de besiarecă.

„eu acela va avea treabă Dombia. : Iară la alte vine şi
„ETeșialesă nu aibă, nime nici o treabă cu, dânșii. fără
„numai. vlădicii. „Pentru. aceea" Domnia .mea poruncescii.
„tuturorii împreună. boerilori celorti mari și celorii mici.
. "pârcălabilorit și vătajilorit de pre la [inutură, și glob„nicilorii. și deşugubinariloră. sai fie cine va fi din slu„ile Domniei mele. saii slugă boerescă. saii cine va: fi.

„de acmu- înainte toţi să scie. cum sati socotiti și “sati
„tocmit. cu sfintaa pravili.. și cu totii sfatulii - Domniei
" meale, cu Episcopii. să aibă treabi ]Mitropolitul: cu. toți
„Episcopii ali judeca. iară cu Călugării și cu Călugă„riţile. şi cu Preuţii şi cu Diaconii mirenescă. și cu Țer„covnicil ca să aibă treabă a! judeca și al certa, Şi al

„&lobi cine'și după deala sa. Pre cei din eparchia- Mi-
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„tropolitului. să aibă treabă, Mitropolitulii, pre cet din e„parehia Romanului. Episcopulii de Roman. pre cei din
„eparehia Rădiuţilorii, Episcopul de Rădăuţi. - pre cei
„din eparehia Hușilorii, Episcopulii de Huși. Altulti nime
„să nu aibă treabă nici eu unii de acestia ce mai sustii

„seriemii. nici cu casele" lori. măcar cine. ce greșclă va
„face. Nime să nui prade,

nici săi. plobescă,

ce de se:

„Ya. tâmpla vre unii lueru ca acela, să nu: potă aștepta
„acelii năpăstuitii, de va av€ nescine vre o nevoe ca

„oeea. sălii prindă, pre unulii ca acela și săli ducă la
„Vlădiculi sei. în care eparchia vafi. săli: judece după
„deala sa, pre dreptate : și cu' sfinta; pravilă. Iară altul
„Rime să nu aibă treabă cu dânșii. Așijderea și de cusperii, și de cumătrii. și de. cununit, şi de sânge amesptecatii, şi de aceia ce petreci din afară de leage. după
"obiceiul creștinescii. pre acestia pre toţi, ca să aibăa
„certa cu sfinta pravilă, părinţii și rugătorii nostri.
»Vlădici ce mat susii serii cineșii eparfia,. sa. carele şi
„după deala lui fie în ce loci va fi. or. la orașă
„ori în sati domnescii.: ort hoerescii. sai călugărescii.
Sat” în slobogie. sait fie în ce satii în ţara Domniei
„mele, altulii nime să nu aibă treabă. aY judeca și ai
„Certa.. Și acesta s'aii tocmitii și s'aii întărit. nu intr "alt
„Chipii. ce după cum serie la sfinta pravilă. şi cu totă
„Sfatul Domniei meale. iară carele nu va asculta. și va

„călca pravila și porunca Domniei meale. unul ca acela
„se va judeca ca pre uni „eălcătoriti de leage: îintr'altiă
„chipii nu va fi.
„Sam Gospodin veleal (peceatea) u las, sleto. 7157,
„mesaţ fevruariii 24.“ (Condica 1 f. 3).
„(Iscălitura, domnescă).
Hotarele moșiei Căckcerii din ţinutul Lăpușnei nu erati
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„.. bine determinate şi” motivati certe cu inegieșit:.de 'aceea
Gedeon, în 1649, a
Vodă de aii hotăritit acea
hotarnice a, căpătatii! și.
mita moşie. (CondicaA.

cerutii hotarnici de la Vasilie
moșie, și apoi pe temeiulii acei
unii chrisovii domneseii pe nuf. 101—109).
-|

„» Anul 1650. La 22 Genarie, Vasilie Vodă 6rdină.

Șoltuzului, Pârgarilorii și. la toți târgoveţii din Huși,
ca să nu învăluescă satele Episcopiei
cu angăriele tirgrului, lăsându le numai în plata cu carea sunt aşelate la ”

|

Visteriă. (Condica II f. 53).

„Anul 1653. La lanuarii 15 după tânguirea Episco-

pului Gedeon, Vasilie Vodă. dă ordinii Vornicilorii de
Huși, ca să nu prade nici să globescă satele și vecinii

Episcopiei (ibid. f. 54). In acesti anii, în Lunea Patimilorii Gedeon săvîrșesce sfinţita - ceremonie

a'ungerit

în .

Domniă a lu Georgie Stefan, carele, cu ajutoriuli Transilvanilorii şi ali Muntenilor, alungase pe Vasilie Vodă,

din thronii șilă ocupase el. (Archiva istor, tom. I part.

2 f. 74; Letop. tom. 1 f. 302).
Aa
i
Anul 1654. Georgie Stefanii la Noembre 3, ordină:
de la Roman .Pârcălabilori de. Făleii și diregătorilorii |
de la Huși ca să nu înviludscă satele Episcopiei cu
gl6be de bătăi sei părituri, ci să se mărginâscă numai

la deșugubine. (Cond. II f. 55). Toti atunci dă unii alt
ordin Șoltuzului. şi Pârgarilorii și tirgovețiloriide Huşi
de

a nu amesteca

f£.57).

satele

i

Episcupiei la angării (ibid.

|

Anul 1655 Gedeon a păstorit eparchia Hușilorpâ=

nă în anul 1655, cândii, cu. ocaşia . paretesului_Mitro=__. -

politului Varlaam, remâindii scaunul Mitropoliei vacantă,
Gedeon, pentru deosebitel
'sele merite,
e” stii. mat bine,

pentru uni particularii favorti ce avea la Domnulii Geor-
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gie Stefan,fu redicatii

d'adreptulii

la

seaunuli

Mitro-

poliel.

X. SAVA 1.
„Anul 1656.

Scaunuli

Hușilorii după Gedeoni la

ocupatii Sava I. precumii arată sinodiculă Episcopiei. Insă elii nu a ținutii acestit scaunii îndelungii: căci în a-

+

nulă 1656 îli giisimii trecuti la Episcopia de Rădăuţi,
“iar la Huși găsimiipe Iorestii.
XI.

IOREST.

Acâsta se dovedesce din . chrisovulii lui Georgie
Stefani dati în anuli 1656, Apriliii 5, pentru ajutorulii ce avea din. Moldova Biserica sântulul Nicolae de
la Șchei în Transilvania, (veţi acest chrisovii în „desertația pentru tipografiele române,“ f. 84. reprodusă în
jurnalulii

„Concordia“

1864,

No.

69, f. 278)..In: acelu

chrisovă. se pomenesce -Iorest Episcopuli de Ilușt, împreună. cu mitropolitulii Gedeon, cu Anastasie Episcopuliide
Roman și cu Sava Episcopul de -Rădăuţi. Dar.și episcopia lui Iorest a, fostii scurtă, şi se pare că s'a mărginiti numa! iu Huşi; căci nu se găsesce trecutii între
Episcopi celorii alte Episcopii; ba din contra la Rădăuţi,
- unde obicinuitii se strămutaii Episcopii de Huși, și. sub
urmașulii lut Iorest se găsesce totii Sava.
er
N 4

> Anul 1057.

XII. TIIEOFAN.

Succesorulii lut Iorest în episcopatii a

fostii Theofan, pe care ne "ii arati monumentele istorice
episcopindii în Iuși la 1657. Ac6sta, se vede din cartea
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de” chirotonia în Episcopi, Săvirșită în Iaşi de lerarchil

Moldovet asupra lu! Lazar Baranovici Episcopulii de Cer-

nigov. "Cartea este dati şi subserisă de tret Ierarehiay

țerei, la 8 Martiii 1657, anume:

de Mitropolitulii Gedeon,

„Anastasie Episcopul de Roman şi 'Theofan Episcopulii de Huși, caril ai şi sevârșitii acea hirotonie (vedi Archiva
istor. tom.. L. part:1. f. 15. No. 75.) Theofan dela Huşi

a trecut la Rădăuti, precum. se vede din chrisovul citat mat

„Josii pentru închinarea monastirei Ilincea. 'Theofan de la
Rădăuţi a paretesitii și: s'a retrasii la monastirea Putna
unde s'a schimniciti și a şi muritii. In paretis la Putna
se amintesce de el în doeumentele Mitropoliei, la anulă
1668, Maiii 12 (Cond. Docum. moșielorii Mitropolică f.
459). Eli a murit în anul 1670, Și S'a înmormântat lân-

gă altarulii. Bisericei, unde: până astăqise citesce nume-

le lutpe piatra mormântală (Archiva rom. tom. L. fi 418)
Anul 1058. La, 20 Apriliti' George Ghic
- suecesoa,
rulii Int Georgie Stefan în Domnie, renoesee scutirea de

dări şi angărit a duo Preoţi și unt Diacon de la Epis-

„copie.. Reproducem- aici
arată posiţia preoțilori
mor „NOI Georgie Ghica
“li Moldavscot. Adică
„Vitii şi arii ertatii pre

acestă carte domnescă, careane din țeră pe atunci:
Sa
Voevod boj. milost. gospoda: zemDomnia mea m'amii: milostirugătorii noștrit pre duol preoți

„Şi uni diacon de la Sfânta Episcopie din Huși de daj- .

„de împărătescă şi de dajde Vlădicăscă şi de colaci și
„de desiatină de stup și de desiatină de vint şi de
„alte angăril de tâte câte suntii pre alți preoți în țera
„Domniei mele. Numai să aibă et a păzi sfânta biserică
„Şi dioa şi noptea și a ruga pre milostivulii Dumnedeii
„pentru sănetatea Domniei .meale. Derept aceia şi vot toți
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„debilazi care veți îmbla, cu tâte slujbele

Domniei prin

„iacelă trâg și vot desințnici de stupi și desiatnici de
„vinti şi goştinari de” maseurst aveţi aY isa în pace
„de țâte câte mai susii scriemii, întru nimici să n'aveţi
„a. învălui” nici peeetluiti să nii le cereți nici cartea să

„nivle luați.“nici dobitoculii să n'aveţi a 'lii trage pen-

„tru alți. 6meni. pentru aceia nimeni întru nimică să. nui

aii cărți de

"„invăluiţi priste cartea Domnică meale căci

„ertare și de la alți Domni ce ati fostii mainte de

„noi. Iar cinc % va învălui va fi de certare. Toe pișem

„(acesta scriem.)

|

: „U.Ias 7166, apr. 20. Sam gospodin veleal.« (Cond.
|

|

N. î. 59.)

“Insemnare. 1.) Dajde alădicescă. "Toţi preoții,
“ diaconi și dascălii plăteaii luă dare anuală în folo-

sulii Episcopului. 2) Colucă vlădicesci. La, serbătorile Crăciunului și la Pasce, clerulii

era

datori 2

"duce Episcopului 6re-care daruri din productele gospodărici lorii sâti. cumpărate din târgrii. Jicerea co” .

laci ne dă a înțelege,

că în anticitate preoţii : fă-

_ceaii parteşi Episcopului din colacii seii prinosele
' ce se aduceaii la Biserică. Mai pe urmă numele de
“colaci s'a dati darwrilorii hotărite ce trebuiaii să
-dea preoții Episcopiloriiu în sciute timpuri. Din acele
timpuri la Iluși până astădi a remasii obiceiii tra- . .
„ diționalii, că preoții din oraşă, cândii vinii adoua di
„de Pascy, să felicite pe Episcopii,de -serbătorea învieril, aducii 6re-care mici daruri, pe care Episco-

„pulii.
nu le pote -refusa. Asemenea, “daruri la. Pasce
facii până astădi Moldovenii de la sate pe la personele cele mai distinse dintre dânșii. 3.) Oprirea:
a nu lua cartea preoțilorii, se raportă la maniera |

„abusivă a dabilarilorii, cu care e%; spre a strimtora pe preoți și a” sili să le plătescă dările mal

lesne, stii și alte angării, le Iuaii molitvenicul, fără__
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-"de care el nu_ puteait să stvirșescă. datoriile lori.
„ Xligiose. Cănţile pe atunci” eraii forte rari şi scunipe: PE de altă parte era și uă: fușine mare, pentru
preotii de a i se lua cartea cea sfântă de profani.
4.) Preoţii scutiţi se numiaii preoți mare
dotnesci, |
(Cond. II. 3 86.)
iai

La 28 Apriliii Ghica renoesce caitea de scutelă
a duot
îontânant ce îngrijati de fontâna domnescă din Huși (Cond.
IL fi 60.)
|
„La Mai 25. Ghica dă ordin Şoltuzulu! şi Pârgarloi
şi tuturorii târgoveţilorii de Huși, de a nu amesteca; Sa-

tele. Episcopiei la abgăriele târgului (ibid, f. 58.)-Insemnare. Amândoue Diptichele Episcopiei, Pomelniculii lui Iacov și -Sinodiculii lui. Sofronie, nu po„ menesce nimici de "acești duoi Episcopi: Iorest și
- 'Theofan; ci îndalăi după Sava. punii pe Dosotheii.
XIII. DOSOTIIELĂ.

! A

iri

Nu scimi anume timpulă, când sa; “sfirșităi episcopatulii lui Theofan în Huși. Punem însă de succesor al luf-- -

pe Dosotheiă;. peniru că îlă găsim trecut în diptichele
Episcopiei. Dar și acesta forte puţinii timpii se -vede că

a episcopitii în' Huşk; căci. în anul
trecuti la Episcopia de Roman. Acâsta
sovul. Domnului Stefan Voevod, feciorul
pentru închinarea monastiret Ilincea,.
“menesc. toţi: lerarchit Moldovei, anume:

Dosotheiii al Romanulul,

1660

îlă.. găsimii

se vede. din chrilui Vasile Voevod
în carele se poMitropolitulii Sava

'Theofan ală Rădăuţilor şi Se-

rafim alii Huşilorii (ehisovulii se află în condica de documente a Mitropolie de [ast.)
|
|
* Din causa tinipului scurtă, câtii a “petrecuti Dosotheii

la Huși, nu a remasii' nici uă amintire de elti: în archi-

.
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va 'Episcopiet. Putemii însă cu siguranță întări, că acest
-Dosotheiii nu pote fi altul de cât acela pe care peste puțin timpă îlt găsimii în seannulii Mitropoliei, renumitul
Dosotheiii Mitropolitul, “a căruia biografie o voiii scrie cu
peaniăruntulii, precâti o cnnoscii până acum, în istoria

Mitropoliţilori, Moldovei.
Anul 1660. La 26 Decembre, anulii 1660, Doranul

Stefan, succesoruli lut Ghica renoesee scutirea” de ca- |
mănă a două crăcime, a cojocariului și a mesereiului
Episcopiet. (Condica IL f. 62).
La, 29 renoesce scutela . meșterilorii lăsaţi " Episcopiei
(£. 64). La 21 Februarie renoesce scuteala poslușnicilor

Priscapid de angării (£. 66).
XIV,

L

SERAFIM,

Nu putemii hotări anulii în care Serafim urmaşul lu!
Dosotheii a inceputii a păstori. Ceea ce scimii positivii
“este, că în anul 1660. Eli deja era Episcopi. . precum
se vede din chrisovuli închinărit Monastirei Hlincea, ci-

tată mal susii. Despre dinsulă se face :amintire Şi în do- cumentele Episcopiei. Aşa din anulă 1662, Aprilie 7,
păsimii o carte domnescă de la Evstratie Dabija vvod,
“din carea, se vede, că, după mijlocirea lui Serafim,

acest

Donină face cunoscutii Diregătoriului Şi Vătămanului de “Plopeni (atunci satu în marginea, Ilușilorii > 6ră astădi
“mahala a Huşilori), că a învoiti Episcoplul ași aduce
“coloni din țeri streine și a” aşeda în acelii sati, și că”!
goutesce de tote dările către stati ce arii fi pe cel-lal

* locuitori în curs de 4 ani. (Condica A f. 22),

Imsenmare.. Cartea lut Evstratie Dabija este re-

„„produsă în Condica A; dar letulii ci 7101 „Gpa),
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adică 1593, este greșit; căci Dabija Vodă a înce-

putii a domni'la anulii 1662. Greștia provine de
acolo, că copistulii în loci de 3po (7170) cumii
este in originalii, a scris3pa
. (7101). Data 7170
stii 1662, correspunde chiar cu anul 'suiret “lui
Dabija pe thronul ţerei, cândii s'a şi dată de elă
„acea carte“ Episcopului Serafim. ---

„ “In. Condica A, f. 46, se găsesce reprodusii (fără dată)

unii chrisovii de întăritură de la Evstratie Dabija Voevodă:pe o “bucată, de loci din satul Broscenil , 'carea
Sa, recunoscutii că este a Episcopiei prin hotarniea fă-

cută în dilele lui Vasilie Voevod :(anulit 1646).

copul Serafim, descriindit Domnului

Episcopiei,

Epis-

starea miserabilă a

ilă râpă! ca să redea Episcopiei dejma :de -

vină şi de pâne de pe întrega moșie Broscenil. Cererea
i se împlinesce. Reproducemii aici chrisovuli Domnesciă

în întregime:

|

e

m. „Nol Evstratie Dabija Voevod Bojiiu Milostiiu Gospodar

Zemli Moldayscol.. Adecă aii veniti înaintea. nâstră : și în
'aintea - boerilorii nostri celorii mau și mici părintelea și rugătoriulii nostru Serafim

Episcopul: de Huși și i-ai

arătată ună ispisocii de: la Moisei Movila Voevod: pe- sâ-

.

tulii Broscenii carelea este a, sfintei Episcopii Tângăho: tarulă: târgului Huşiloră precumă ni ai arătată şi alte .
dese de la Irimie Voevodu şi ispisocii de piră de fai
de la Vasilia Voevodși de remasă peutruo bucatăde
loci din hotarul acestui sată, cai avutii piră Episcopul

Gedeoan cu firgoveţi! de Huși de ai fostă gicendă ti:

goveţii. deacolo

că acea bucală de

hoţarii este pe ho-

tarulă tirgului iar Vasiliia Voevod neputândă alege icea :
pira,

ai alesii pe

credinciosi. şi cinstiti Toma

marele

Vorniciide țara de josă. să stringă ment buni megieși
“ȘI Să socotescă pentru acea bucată de hotari în ce paite
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se. va: veni în partea hotarului. tărgului Hușului aji in
parte hotarului satului Episcopiek. Deci Dumnealui ai
“mersi acolo şi aii strinsii oameni buni mepieși. Și ali

socotiti forte cu dreptulii și s'aii veniti acea bucată de
hotarit în partea hotarului satului Episcopiei Broșcenilor.

Decă atunce nefiindii făcute vii pe acelii loci, Lai fosti
lăsatii acel loc de era desprea

Episcopia nesocotitii. Iar

venindi vreme în dililea nâstre venit'aii părintele şi rugătoriulăi nostru Serafim Episcopulii de Huşi de s'a jeluitii cu mare jalobă dicândii că ai slibitii şi aii meseiti. Sfinta Episcopie mat. de totii și ati scădutii din tâte
“bucatile pentru distule nevoi și prade şi ail remasi fără
nimica, și după

aceea ni aii rugată cu mare “rugăminte

pentru acea moșia a Sfintei Episcopii anume Brosceni! şi
cu acea bucată de hotarit ce s'a aleşii în parte hotarului satului Broscenilori dicendă că sati făcutu vii de
la o vremi: încoace pe acelă “hotari cu: acea bucată de
locii și- Episcopia n'are nici unii veniti. de pe moșia aceaea nică din vin nici din pâne nici dintru nimică din
venitulii acelui hotari, “deci Domnie

mea vădândi

aceli

esti . alii Sfintei. E-

sati cu ace bucată

de hotari

piscopil dată de ctitori și Domnii ceai
nainte de.noi cu mare blâstămii

cum

fostii mal de

Sfintei Episcopit
și r&-

mâindi și Sfânta Episcopii la lipsă din totii venitul.am
datii părintelui și rugătoriului nostru Episcopul de Huşi
ca să iea de a dece din vinii şi din pâne și din totii ve-

N

nitulii acelui sati a Broscenilorii, Şi acei buzâţ de hoali 2-lea să w'albă nic o caut acolo la moşia Epise
copiel nici se deciuescă din viile ce vor fi pe hotarulii
satului aceluia precum le spună

şi ispisoacile în semne

„pin pregiuri care ali hotăritii boerinul ce mai susti serie
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Toma marele Vornicii,

precum

întărituri de la toţi Domni.

are Sfinta. Episcopie și

Pentru aceaea ca să fie şi

de la Domnia mea Sfinte! Episcopi” de Iluși satulii acela

în semuea ce se chiamă Broscenit ace bucatăde hotar
și cu venituli a, toti hotaruli din vină și din pâne Și

din totii venitul

ca să fii și de la Domnie me dreaptă

ocină și moșii și miluire. și uricăi și întăritură
cu „toti

venitulii ne clătitii în Weac iar dupe a nostră „viață şi:

Domniea pre cine va alegi Dumneeii

să fie Domni în

țara, nâstră, Moldova st aibi a da și â întări, Sfintei E:

piscopilsă nu strice â nâstră tocmelă şi intăritură. Iar
cinear vre să strice a nâstră dania și miiluire și intăritură unul

ca” acela să fie ne ertatii

de Donnulii Dumnelei și de

Preacurata Malcă Sfinţiei sali şi de 318 părinţi de la
Nichea. și de toţi Sfinţii și se aibă parle cu Iuda

și cu

„treeletul' Ariea în vecii veciloră! îni bunei aminti. — U.

las. vleţ.... sam gosodin' cazal. (Condica A. f. 46).
La 27 Decembrie Evstralie Dabija renoesce' cunoscuta

carte de scutâlă de camăni. (CondicaII f, 70). La 58

a aceliași luni renvesce cartea,de scutelă a celorii dot
fontănari (ibid.f. 74). La 4 Aprilie renoesce cartea de

scutelă pentru meșterii lăsaţi Episcopiei, “carit „să asculte
numal de Serafim Episcopuli de Huși,

părintele Și ru-

gătoriulii Domnului“ (ibid. f. 72), La 7 Aprilie renoesce

cartea,de scutelă a doi preoți :și unt diaconi de la E-

piscopie (£. 68).

a

* Anul 1665. La 20 Iunie Serafim capătă de la .acelașii Domni o carte, carea Ii imputernicesce a, stăpini

seliștea Răsăștii de la Făleii. (Condica 11 £ 76).

Anul 1666. Duca Vodă, la 13 Ianuarii confirmă

scutela de dări a meșterilor lăsaţi Episcopiet și a unei

criicime mată sei doiie mici (ibid,£. 78), "Toti acesti

130

Domnii.la:25 Aprilie, renoesce scutirea celorii 'dof Preoţi 9 şi a unui Diacon ai Episcopiei (f. 82). In acesti anii,.

urmândi la' Domnia

Iliașii Alexandru Voevod,

la 27

Iuliii renoesce scutela meșşterilorii și a, ericimei Episcopiei, precum și în genere a, tuturorit poslușnicilorii Episcopiei (f. 80, 84).
o
Anul 1667. Serafim s'a, jeluitii noului Domni lași
Alexandru Voevod, că slujitorit domnesci asuprescii cle- .
rulii Eparchialii. La 26 Oetomvriă, același ani, Dom= nulii lliaști dă următoriulii ordinii diregătorilori domnesci

pentru aptrarea clerului :
a
„Nol Iiașii Alexandru Voevod Boj. milost. gospodar
„Zenli Moldavscoi. Seriemii Domnia mea la af nostei ore-

„dincioși hoerii cet mari. și la .vătajit cei mart: Şi la pâr„Călabi de la ţinuturi. și la dregători de prin terguri. și
„la globnici și la deșugubinari. și la alți slujitori Ia toți.
„Și la slugi boeresci. cândi veţi âmhla cu slujbele Dom-

„nici mele. prin țera Domnie! mele. și prin tte târgurile.
„Dămuvă scire. că am înțelesii Domnia mea. că invăluiți

„călugării. de pe la Sventele Monastiui. și de pre la mitoa„cele lorii. și pre poslușiiicii lori. și preoţii mirenesci. și
„casele lorii. dei globiţi pre înșil. cum nu se cade. şi pre
pficiorii loiii și pre năimiţii loră. cum n'aii mai fostii de
„vacii. Iară voi opriţi vecinii vostri. de prin satele vostre.
„ȘI apăraţi. nu pote părintele. și rugătoriulii nostru. kyr
„Serafim. Episcopulii de Iuși întări legea lui Dumnedeii.

„Și să o socotesci în Eparchia lui. Sfinţiei Sale. de &meni,

„ce petreci fără, de legea. cum nu se cade de singe a
„mestecatii. de cumătrii de cununii. și de alte făr de lege.
„Pentru aceea, diaca, veţi vedea cartea, Dominiei meale. iară .

„VOL să aveţi a lăsa forte în pace călugărit și călugă„Tiţile. și preoţii mirenesci. şi casele lorii. și feciorii lori

13i
„carii sint ne însurați şi nălmiții lorii ca să
nui globiţi:

„Dici să giudecaţi nici de 0 greşelă. ce cu
dânșii să aibă

„treabă aY giudeca. și at învăța şi a% certa
carei după
ndeala lui. părinteleși rugătoriulii nostru carele
mat sus

„Seriem. după cum iaste legea creștinâscă,
cu Sfanta pra-

„vilă. care”
vor hi Eparchia Sfinţiei sale: și crăși să aibă

„a Socoli de cum se serie(£) de cumătrii
,. de singe 'a„mestecatii.: Omeni cine petreci --făr de lege
și ne - cu„nunaţi. și, de alte fără de leage. Nimi să
nu atbă treabă, „al opri sait ai giudeca. ce cu giudeţile lui
Dumnedeii
„SDre Omeni. ce vorii petrece. fără de lege
. ca să. albă
peară părintele şi rugătoriulii nostru. -ce mat
susti seriem.

„Pentru aceea nime mai mult ca să n'athă ai
ținea saii

„Opri. înaintea cărței Domnie meale. 3a toe
pişem. u Las
„vlet 7175 Octomvr.. 26.« (Condica Il f.
88).
“In

anul

acesta

1667

se sfirsesce

Episcopatulii

lui

Serafimla Huși; căci, precum vomii vedea
mal josii, la

Maiii 20 acestașii anii era deja la Iluși alti
Episcopii.

Serafim însă 'a paretisitii și a petrecuti în
retragere ca!
proin Episcop de Huși. In acestă. calitate il
giisim încă

în viață în anul

1673 Ianuarii 15 „ asistândii ca mar-

turii la vendarea unet moșii a Monastiref Agapi
a. (Uric.

p. 5. f. 234). Luta Mrmatii în Episcopatuli Huși
lor
NV.

IOAN II.

Anul când a inceputii Ioan păstoria sea la Huși
se
dovedesce dinti”unii zapisii de vândarea unei vii,
adeverit

de acesti Episcopi și întăritii cu pecetea Episc
opiet și a
EI

(*) Mi se pare că trebue se fie greşală: in loc
“a ceti: „Cuserie.“ Celii puținii în chrisorulii de „cum se scrie“ trebue
r ali lui Vasilie
Vodă se dice: „de cuserie şi de, cumătrie, și anterio
de cununie şi de singe
amestecati.“ ete.
:

AX
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târgului. - Zapisulii

axe data

- (Condica“1 f. 86). - :

7175, (1667) “Mai

20.

.

Tm interesul archeologic, reproducem aici acesti za.
E
pisii în întregime:
cu
mele
„Adică eii Beciul din Plopeni, şi cu fetele.
273
Tudora şi cu Măria. Seriemă și mărturisimit cu acestii
adevăratii zapisti alti nostru. de nime siliţi nice nevoiţi.
ci de a nsstră buni voii amii vândută dereptă ocină.și
n
. Pleșia
moşie a, nostri o falce și jumătate. de vie. :.di
Brosceniloră. Dumisale Ilatmanulut: Nicolae Racoviţă. derept 40 lei bătuţi ca, să fie Dumisale dereptă ocină și moșie
neclitită în veci. eră din Omenii nostri, nime să nu să amestece sai să se ispitesei să o răscumpere. în veci.
Şi când o amii vândutii. aii fostii din naint€ svinţiet sale
Pizintelul Ioan Episcopulii de Iluşi. și Ja tocuncla: năstră.

ati fostii Lorest Dichiul

dela svinta Episcopie. şi Gelasie

clisiai chulii. și preoții cet domnesci dela svinta, Episcopie
anume Popa. Platon și Popa Georgie. și Şoltuzulii Peter.
și Dumitru Butucia și Pavălă feciorulii Bânjei. şi mulţi
tirgoveți bătrâni. și Gmeni huni de târgii. şi din megiași.
și pentru credinţă aii pusă sfinți sa părintele Episcopulii
Toan. peceatea svintei Episcopii. şi ai. pus Soltuzalii” peceatea, târgului. și noi câţi mai. susă sintemit scriși toți
ne amii pusti peeeţile și iscăliturile. ca s* se scie, vlet .
:
*
7175. Msţa mai 20 dai.

Insemnare. |. Pe pecetea Episcopiet sint desem- *

nate într'unu modă
lori Apostoli Petru
templul Episcopiei,
ce: „newwrs erksu
Xăwerpi, Pecetea
piscopului : „Loan

forte primitivi chipurile Sânţiși Pavel, cărora este, dedicatii
eră împregiură scrisă Slavines(în loci de „csmbn “) Gnchonin
este pusă deasupra, subserierei
Episcopii Hușschil.* Mat departe,

în dreptuli subscriorei Episcopului, stă pecetea .ora-
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„“Sulut: La mijloculii e se pare a fi: desemnati, însă
“forte răi, o carte dischist, aşa că o parte a cărță
: vine : dischisă spre - pantea de susă a. peceţei,

cră

„alta. spre cea. din .josii. Pe: marginea deasupra a
cârțeă. dischisă este semnul unei cruci simple, în
„partea, dinadrepta a peceţei, deaseminea lângă carte„0 cruce duplă, & ră în partea de josti și în” cea din
„ | stânga, scrisii dela drepta spre stânga ; „NSU,“ cu
litere pre naive.
Sub. Episcopul este subserist
„orest Deohiio..
„in. dreptulii ui: „ Erodiacon. Gelasie*. . Ecelişiarchuli,! și sub iscălitură

o, mică

pecete.

|

„Ta dreptulii peceţei lui Gelasie, în al treile rând
sânt, subscriși : „Erei, Platon, “apoi : „Ereii- Gior„pie. Tn rândulă ali patrulea sânt scrise numele :
„Dumitru -Butucea“

şi „Pavel Rânjea.“

Sub

amen-

due aceste nume: este semiulii cernelei în care
Şait: pusti degetele. - La. marginea de desuptii, la
colții este numele: scriitorului „Istratie : Pis.«
Şoltuzulii nu este” subscrisăi, ! ci pecetea orașului
"ţine locali subserieret lu; negreșiti, pentru că NU
: seia carte,
„2. Din ordinea, subserierilorăi putem deduce or„dinea icrarehică a personagiului Episcopal. a) per.
"„sâna ânteia după Episcopulii: era Dichiuli; b) după
„cl

venea, Eelisiarchulii, chiar de ar fi fosti numai

cu trepta de Diacon ; 6) alii treile Preoții, 'carit' se
numiaii domnesci, pentr u scutelele co le se fi cea dela
“ Domnie. ;
|
Toti: în : acestii anii la lonie' 20, Alexandru. Iliaș i
Voovodii dă o carte domnesc pe numele E piscopului Ioanii
"pentru scutire de dabile, în folosul Episcopii, a doi prădinari,
doi goștinart şi un apariii. (Cond, A. f. 30). loan a repeţitii la
Domnulii Iliaș Alexandru tânguirea făcută, mai dinainte. de
Sevalim la E vstratie Dabija Voevod pentr u sarăcia Episcopiei,
și a cipătatii dela elit noit chrisovii întăritoriăi dreptului de
deciuslă pe satulii Broseenit (Cond. A. f. 48).
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Anul 1608. La Martie 20 Iliaşti Vodă chărăzesce Episcopiei un sălaș de Cigani din Ciganii domnesci, anume: „Con-

drea Giganul cu femeea sea și cu feciorii lor“. (Cond. II £. 90).
Anul 1669. La Februarii 26. după cererea lut Ioan,
Duca Vodă "1 dă ui carte domnesc prin carea "li împuternicesce de a aduce colonişti din erele vecine, şi al aşeda

pe moşia Episcopiei Cârligaţii, promiţându-le slobodie pe duoi

ani (Cond. A. f. 38.) Episcopulii loan, spre a asigura
Episcopiei venitulii din (eciniala Broseenilorii, chărăzităt

de doi Domni mat dinainte, cereși capttă chrisovii întă-

ritorii acelei mile domnesci, şi dela noulii Domnii Duca
„Voevod. (Cond. A f. 49).
De
Anul 1633. loan dinnoii se jeluesce şi noului Domni
Stefan Petriceicu pentru sărăcia Episcopieă, şi capătă și
dela elii chrisov întăritorii dreptului de deciuelă, a satului Broscenii, precum și a vielorii ce se plântasse pe
acea moșiă, la loculii numiti Ochiti. (Condica A. f, 47).
In același ani loan s'a jeluiti acestuf Domni, că tirguveţii împresoră moșia, Episcopiei Plopenii. Vodă a rinduitii hotarnici dot boeri, — pe Sulgeriulii Caracaşii.

și pe Stolniculti Panhilie, carii mergând Ia faţa locului
ati restabiliti hotarele Plopenilori dupre chrisâve și vechia

Stăpînire. Pe temeiulii acestel hotărnicit Episcopia a căpătatii de la acestă Domni unit noii ehrisovii constătătoriii dreptului de proprietatea Episcopiei pe acea MOŞIĂ,

precum și împuternicire

de a, deciui viele ce plăntase

tirgoveţii pe acea moșii. (Condica A. f. 31—33).
Pe acele timpuri decretele domnesci, din causa dese- lori schimbări ale Domnilorii, cu lesnire se negrijiaii
,
încâtii pinţile interesăte pentru susţinerea vre unei hot-

riri Domnesci,

erati silite a cere dinuoii sancţionare. și

întărire și la Domniele următâre.

Acesta s'a întâmplatii
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și cu decretulii domnescii datii în 1667 de DomnuliI-

liaşii Alexandru

Hușilori

pentru

apărarea clerului

din Eparchia |

de amesteculii . dregătorilorti civill în afacerile

duhovniceset. In curgere de 5 ani acelii deeretii se
părăsise și dregttoriele ţinutale crăşi se amestecati în questiunile reservate autorității Bisericescl prin legiuirea fă-

cută cu sfatulii obștescii, încă sub Vasilie Voevodii, şi

jefiuiaii clerulii. După tânguirea Episcopului Ioan la Dom-.
nulit Stefan Petriceteu vvod, acesta, la 1673, Februarie
14, a promulgatit dinnoii.- decretul de mai înainte dată
de Iliașii, Alexandru, întoema cu aceleași cuvinte, deose-

„bire numai în numele Domnului ce dă decretulii şi ală,
Episcopului ce s'a tânguitii. (Condica1 £. 5). “Toti atunci
Stefan Vodă a dati Episcopului și o caste de apărare
pentru meșterii lăsaţi în serviciele Episcopiei.

(Cond. II

92)
E
Dumitrașeu Cantacuzin Voevod, venindii cu Turci! şi

cu Tătari!,

ca să alunge pe Petriceicu,

care ocupase

Iașii cu oștele Leșesci și voiaa, se ţinea în domnii cu
puterea, a trasă la Iuși, și de acolo a, făcutii disposițiunile resbelulut ce a urmati la, gura Bohotinului, şi s'a
sfirşitii cu desfacerea, oștiloră” lut Petricereu, (Letop. t.:

2. £.13).

Ş

Dumitrașcu Cantacuzin, aşedânduse în domnie a aflati
scaunul Mitropoliei vacantii ; câck Mitropolitulă Dosotheiti

“fugise cu Petriceicu Vodă în țâra Leșescă.

La, scaunul

Mitropolie! s'a, rădicatii Theodosie Episcopul de Roman.

(Letop. t. 2 fi 11, 12).

Atunci s'a permutață loan

de

„la Episcopia Hușilorii la a Romanului, âră la Iluși s'a

rânduitii Sofronie.

e
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a

XVI, SOFRONIE 1

| Documentele ne “Îi arată

episcopindă

în

luna Iu A-

priliil. Cartea dată de Petriceico Vodi lui Ioan, la 14 Fe-

hruariii, pentru apărare a clerului, nu apucase a se pune

„în aplicație, cândi şi domnia s'a schimbatii. Suecedândi
lui Petriceteo Dumitraşcu Cantacuzin, și la episcopatii a
suecedatii Sofronie. De aceea Sofronie din nucă a intrât “
la domnie cu tânguire în chestia asuprirel clerului de
diregătorii civilt și a opririi lorti de a se amesteca în
cestiunile reser vate de lege autorităţii bișericesei. Domnulii Dumitrașcu Cantacuziu, la 22 April, dă pe numele noului Episcopii uă carte de aceeași coprindere în totulit ca cele ma dinainte, prin care mirginesce pe drepătorii civili de la ori ce amestecii în afacerile persânelorii bisericesci, precumii și în cestiunile reservate jude- cății bisericesci.
Insemnare. Singura, deosebire în. textulii chrisovului lut Cantacuzin de acelii alit lui Alexandru Iliașă, reprodusit mai susii, afară de numele Domniloră şi ali Episcopilorii, este că în chrisovulii lu!
Cantacuzin,

la sfârșitii, după cuvintele:

„rugătorulii

„nostru ce mal susii scriem,“ adaoge: „preoumii le
serii cărţile și de la alți Domn, ce aii fostii mal
nainte de noi.*

Pentru

aceea... . ete,

Cu schimbarea Domniei, tergoveţii 6răși ati dischis
pretențiile pentru hotarele satului Plopenil. De aceea,£
fronie, spre a se asigura de ei, a cerutii de la, Domnie
hotarnici, carii ati ficutii Epipiscopiei mărturie hotarnicăla
fața leeului, cu dala de la 3 Augustii anulii 1673; apoi pe temeiulii ei Sofronie a dobânditii chrisovii domnescă de la Cantacuzin. Chrisovulii este din anuli 1674,
Apriliit 22. (Condica A. f. 35—30.)
Anu 1634. La 21 Marti. Cantacuzin scutesce poslușnicii și slohodienii (colonistii) din satele. Episcopi de
vamă

pentr u obiectele ce vor aduce de vindare la tergă,
„+
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afară de sare și de pesce: (Cond. II. f, 94.) Pe atunci
erati dojă planitate multe vii de către târgoveţi la loculii
numiti Ochiulii, care: se află pe moșia Episcopie? “numită
Broscenii, și care locii astidi este punetuli cel mat re-

numitii alti podgorică Iușilorii. Tergoveţii, de și aveai
viele acelea pe proprietatea, Episcopiei nu voiaii a da
deciuială din productulii _vieloră, sub cuvint că clirisdvele Episcopiei nu pomenescii de aceli locit pe care sunt
viele, și că prin urmare ele nu ar fi be loculii Satului
Broscenit..

ae

Episcopia pe, atunci se aflu î în mare sărăcie din des6le prădi, cărora era supust,, chiar, prin posiţia 'sea topografică, situată în calea ostirilorii străine ce adese . ori
treceii în. sus și în: josă pe Prut. :
Episcopulii Sofonie vogă . pe -Domnulii - Dumitrașcu Vo
evod de a, îndatori pe tergoveţii cu viele dela Ochii
să. dea, Episcopiei lepiuita deciuiali, Și toti-uă-dată arată. și starea cea tristă a:B piscopiei. „Ni s'a jeluitii, dice
uriculă Domneseti dati, la actstă. ocasie, Episeopulii sofronie cu mare jaloba, dicândii, că aii siibitii și ait-meseritii sfânta. Episcopie mal de toti şi ai scăqutit. din tote pucatele, pentru desele nevoi . şi prd şi ai, remasă
fără nimica.“ Dumitraşcu Ia 31 Marti. înti iresce prin
„ehrisovă dreptuli. Epis copiei de proprietate asupra, satulu Broscenil, precumii şi dreptulii de a deciui' viele:de
la Ochii,

și. totii-uă- dată, „Ca

ajutorii ,. last îîn. folosuli

ei din: veniturile domnesei deciucla din .vinii și din, pâne
și din totii venitulii satului Broscenil (vedi urieulii Cond.
A. £. 3—1.)

* Desele nevoi și. prăgile, de care sa “jeluitii, Episcopul
Sofronie, -că ati sărăcit. de totii: E piscopia, sait întemplatii negreșitii la ocasia reseslelorii și turburărilorii ce
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fusese în țeră, incepndi de la Domnia
Vodă,

de la anulă

1) Revoluţia

a 2-a a Ducăy

1679. Așa ai fostii:

făcută de

ţinuturile

megieșite

IHușilorii

Orheiuli și Lăpușna sub comanda Ilăncescilorii, asupra,
lui Duca Vodă, și a Grecilorii ce "li conduedii. Duca

Vodă, pentru reprimarea, revoluțiunii, a adusă în ţeră
Tătar, care crăși ai trebuit st trecă pe la Huşi, ma
alesii că şi bătălia lori cu insurgenții a fostii la satulti
Epurenii, în apropiere de Huși.

2). In vara aceluiași anii Porta a dischisii resbelii Po-

loniei, ca să ia cetatea Camenița.

ceșci a fostii pe Prati, aprope

le a fostii și re'nturnarea.

3).
Pașa,
Dupe
nevol

'Trecerea

oștilorii tur-

de Huși. Toti

|

pe aici

De

In primăverea; următâre, oștile tureesci, sub Husein
dinnoii ai trecuti la Ilotin, iarăși pe lângă Husi.
datinele de atunci, prădăciunile şi totii feluliide
„cădeii asupra locuitorilorii de pe locurile apropiate

de calea oștilori (Let, Z1ol.t. III. £ 218—227).
4). Dumitraşcu

Cantacuzino,

ficânduse

Domni

în a-

nulti 1673, și temându-se de Petricelcu Vodă, ce fugise
la Leși şi venea cu 6ste asuprăi, a întrată în țeră cu
Oste tureâscă și eu vro 20,000 de 'Tătark, Calea acestorii oști a fostii iarăși pe la Iluși, și chiar batălia lori
cu Leșii a urmati la Movila-răbâei, unde tibirise aceia, — iarăși lângă Ilușt,

5). După ce Turci! cu 'Tătarii at biruit pe Lesii lu

Petricelcu și s'aii renturnatii la urma lori,

Dumitraşcu, .

temânduse de vreo nouă năvălire a lut Petriceicu eu Po-

lonil, a cerutii

de la Vizirulit,

ca să ernede

-Tătarii în

țeră, pentru paza sea. Iată ce dice Letopiseţulii de acestă

urmare a Iul Cantacuzin:

„Deci întratait 'Tătarit în țerăe

*a€a lupă întro turmă de of, de sati aședatii Ia ernatiea
1

.
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„prin sate, pe Gmenil din Prutii până în Nistru, și.
mat
„Susii până în apa Jijiei, nimărut nefiindui nici o milă

„de săraca țeri, cumă ar fi fostii țera fără de
Domnii ;
„aŞa era jacu înţrensa, cumii arii fi fostii el săraci
i pri-

„cină răutăţei cumii ar fi ei săraci

„cu Ostea la Hotinii.

sfătuit

să vie Leșii

Cumii sait: înduratii a da țera în

„pradă fără nici o nevoiă, numa! pentru fric
cea blăsa
ntămăţesca și chivernistla lut ati socotiti de ati ernati
i

„Tătarii în țeră piină în primveră.«
„Tătarii sunt lupi apucători, pradă, robeseii bată şi

„Căsnesciipe creștini, ne avândi griji nici strînsâre de
„Mârzacii lori. 'Tătarii nu mănâneă ce mănâncă gospo„darii casil, ci miinâncă totii carne de vacă şi de die,
„de nui pote săi biruească cu hrana, pre dănșil şi pre ncail lori, că unii sacii 'de ordii da pe di unut calii, și
„câtii nu putea să miinânce unit calit într'o di, îlă de-

„Şerta din

traiste, “ șili

stringea

deosebi; și

dacă

își

„Sfirşia betulti omii orduli din grâpă, cară Tătarulii îl
„făcea pre omii d> cumpăra ordulii cela ce stringea el

„din traiste. Mincaii toti și pâne şi” dobitocu, și ai Jă-

„cuită, totii până, la unii capi de aţă; pre mul a și
„Tobită furișii femet,. fete, copii; rămâneail beţii Gmenk
.
„numai. cu sufletele. bătuţi și struncinați, precumii era

„mal r&ă și mat amară, cumiă nu se pote nici a se seri„ere nici a se povestire, caznele si ucisurile ce ai avută
.!

„de Tătar (Let, î. III. £. 228, 229).

|

|

„Vodă Cantacuzinii în luna lut Octombrii
după.,ce a:
petrecutii până la Dunăre pe Sultanulti Mehmetii, ce se

întorcea

de la resbeli

cu

veniti la Iluși. Aici Preoţi!

Polonia (Let. î. IL.£. 14), a

de la Episcopie la rugati

să le înnoiasci scutela ce aii avutii mat dinainte; şi eli

a datii cartea următore, la 13 Octombrii:

în

|
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um NOI Dumitrașco Cantacuzin Voevod, Bojio milostiio gos„podar zemli “moldayscot. Seriemii - Domnia mea lâ toți
„Slujitorii căţi veți âmbla cu tâte slujbele Domniet mele.
»Dămuvă scire tuturora pentru Preoții și Diaconii ce sint
la svânta Episcopie. Carii ai cărți ficute. și dela alți
„Domni ceaii fostu mainte de noi, de scutelă. numai, vinindă
„împărăţiaîn doue ronduri. și hiindii mare grei asupra ţă„ră. aii dată și ei numai odată câte '2 galbeni la Mu"caremeă. lar acmu vertejindune_ noi de după împăriţie din josii ami veniti - aici pe la Iluşă, deci ati ve„nitii Preoţii şi . Diaconii. de niaii arătatii cărţile etii a
„vutii vechi de. la Domnii cei fostii
mainte de noi.
şi ni Sai rugatii cu mană rugăminte. ca; si le înoimii

„căile si nu stricămii obiceiulii cel. bătrânii cc avutii.
„Deck și Domnia mea văd: ândii cănţile altorii Domni ecii
"fostă

mainte

de

nof.

am

socotiti.

măcar că ait dati

„numat la cet dot.galbini..di nati făcutii cu aceea nici o
„adaogere la nevoia țără. şi Domnia mea m'am milosti-

„vitii și iamii ertatii ca să hie în pace de acmu înainte.
„de tite drile Șii angariele câte vor hi pe țară. măcară
“ilor carii i

a țărei pentru aceea și voi sluîmbla hie cu ce slujbea Domniei meale

„toți să aveţi! ai lăsa întru nimica nimesă

nu învăluiți. Lară

„cine sare tinde să strice acestii obiesiii carele Domnia mea
„liamii făcutii.cu așădare acela să hie neertatii de Dom„ulii Dumnedeii și de hramulii ce iaste la acesti svântă

„Episcopie. Acâsta scriemii Domnia mea. din Ilușt et.
„7183. Oeto. 13.% (cond. II.
Anulii 1635. Episcepulii
satuli Episcopiei
— Că rligaţii,
tonie- Roset Voevod învoire de

f. 95).
Sofronie , -voindii a popula
cere de la Domnulii Anași aduce coloni de prin

alte țări și a aședa în acelii satii. Domnul, la 12 Ghe=

dal
narie îl dă o' carte către dregătoriulii și Vătămanul din
satulii Cirligaţii, prin care arttândă învoirea dată Episcopului,. le ordini dea lăsa
pe acel venetici în nesupărare
de dări în curgere de unii anii. (Acestă carte. este în
tocma cu acea reprodusă in urmă la capitulu, despre
dabile).
Anubii | 676. Sub “domnia lui Antonie Roseti, tirgoveţii, urmând
practica îndatinată in. ţară, dupre carea
hotărirele domneşci anteridre „se puteai strica: de Domnulă succesorii, iarăși aii începulit a înpresura hotarele
moşiei Episcopiei Plopenii. Episcopul Sofvonie. a, reclamatii

asupra lori la Domniă, şi a cerutii hotarnici. Domnulti
a rânduit toti pe, ace: „Doeri,: carii hotărise acestă moșie în anulii 1633, carii dinnoit ati recunoscuti şi .resta=
bilităi vechile hotare; eră, Domnulii a întărită

ritură
acestii
“ta 28
tacuzin

acea hotă-

prin chrisovulit săi (Cond. A. £, 33—35. Totti în
anii Sofronie a mai scosi uni chrisovit : cu daDecembriii, întăritoriă -chrisovului - de. la. Can,
pentru drepturile E piscopiet căpătate: mai. dinainte

asupra satului Broscenii,

și a vielorii” şi a tuturorii - ve-

_niturilorii cedate Episcopiei (ibid. [. 4, 5). La Decemyriti
"+98.. Antoni6 Roset renoâsce: scutirea de vamă a posluşe
nicilorii și a satelor Ipiscopiet : (cond. IL: £.: 101). La
30 Decembriăi venvesce

scutirea

meșterilor lisaţi pis;

copi (ibid. f. 9).
..
e
|
Lă 12 Lanuariii Antonie Roset” d pscopulut Sofionie
o carte, prin carea il înputernicesce a aduce colonişti,
din țări străine și a popula ci că satulii Creeţescii, pro„miţendu le scutire de dări şi de auigărie pe unii anii de
“dile (Cn. IL. £. 96). Acestă carte „estee reprodusă în urmă
la capitulu despre dabile.
|
Toti. în acesti anii o Monachiă anume Dorothea a die

puită Episcopiă trei dughene' in Cişineii,

*
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Anul 1638. La 14 Povruariii Antonie Roset serie
Șoltuzului și tirgoveţilorii de Iluși, că s'a jeluităi. Epis-

copulii de Huși „pentru doi 'treY posluşnici ce are la acelii schitișorii“ (la Episcopie), că stintă traşi la angăriele tirgului, lucru ce nu fusese până atunci. Domnuliă
ordină ai lăsa. în nesupărare; apoi dice: „și să fil-în-

găduitori până la Pasce, cândii va, veni părintele aici la

dvorbă, şi atunci să veniţi și vol, şi viți sta la divani.

“Deci. cumii: va

f. 103).

alege

Divanul

aşa va hi.

|

(Cond. II.

|

„ Sfirşitulii. Episcopiei lui Sofronie cade între anii
1676
Și 1678. Anume nu'lăi poti hotărt din lipsa datelo
ri,
De sigurii se sciă că la 1678; April în 26 era
la Huși
Episcopii Calistru.
”
!
VIE. CALISTRU.

- Acesta se vede din cartea domneseă

a lui Duca Vodă,

dată. pe numele acestui Episcopii, prin carea împut
ernicesce a căuta și a aduce la urma lori pe posluș
nicii
și vecinii Episcopiei, ce fugise pe la alte moșii.
(Cond,

II f. 104).

Anul 1679. Din anul următorii 1679, găsimii în documentele vielorii Episcopiei o danie a Monachului Rafail

Tatomir,

din

19 Decembriii,

în carea acesti dănuitoriti

dice, că la darea sufletului a datii în mâna „Sfinţiei
sale - Părintelui nostru Calistea Episcopulii de Huși“ done:viy
-.. :

cu cramă, pentru ca sili pomentsci,

m

„Din documentele Episcopiet se vede, că și în vechinie

administraţia Bisericescă a Eparchiel se făcea prin
Protopopi, prin Preoţi inadinsti orănduiți, sei Și prin persân
e
mirene— carii se trimiteaii spre a inspecta Bisericele
și

starea morală

a clerului și a locuitorilorii.

Aceşti revi-

148 .
sori aveai drită

de a judeca, a certa şi a globi
cei găsiaii abătuţi dela datoriele legii crestine. pe cei
Dar se
vede,

că adeseori întimpinai greutăți și pedici
dela diregătarii domnesci, în eseriţiulii misiunei
lori. De aceea la fie-care deaseminea exeursiunt prin
- Eparchiă
era nevoiă, ca Episcopulii să scoti împuternicire
dela Domniă,
pentru. revisorii si inspectori! sef bisericesci.
Cartea
domnescă, se da împuternicitului Episcopiet
și așa eli începea inspecţiunea sea. Ca probă, 'reproducemii
aci o ast- E
felii

de carte domnâscă

dată la 7 Februariă 1679,

de.
Duca Vodă, Episcopului Calistru, prin
carea, "li imputernicesce a, trimite revisorii în ținutul. Fălciului,
3: „Noi Duca Voevod, Boj. milost. gospodar
zemli Mol„davseoi. Dat'amii cartea, Domnici mele rugătoriului
nosstu sfinţiei sale Calistru Episcopul de Iluși.
și pre: cine

„va trimite, ori Protopopii, ori Popii,
ori slugă, ca să fie

„Yolnici cu cartea Domnici meale a cerca
singe ameste-

„cati. la ținutul Fălciului, și cununii,
şi alte lucruri, ca

„Să aibă a le globi, și ale cerceta, careleși
după deala

„lui, precum scrii şi cărţile altorii Domni,

x

ce ai fostii |

„mal înainte de noi, și nime să nu cuteze a
sta improtiva
„cărţi! Domniet meale. U las, let 7187;
februarie 7. Sam

„Bospodin vele.“ (pecetea). (Condica II f. 105).
a
„Anul 1680. Sub Episcopul Calistru,:
Alexandru 'Ra=
mandi,

fostii postelnicii mate, a dănuitii Episcopiei
moșia
sea Toporulă , aflătore peste Prutii în ţinutul:
Lăpușnei, în -apropiere de Huși. Dania o intăresce
Duca Vodă. (Condica A.f. 89).
a
Anul 1651. Pe timpurile vechi, unulii din
resursele pentru ţinerea Episcopiloră era,
o dare anuală pe toți Preoţii din

Eparchiă, sub nume de Poclonz Vlădicescit, Darea
actsta se
aduna

la Episcopie prin anume; trimiși at Epiecopulul;

E

iad
Poclonul acesta se vede că nu prea convinea Preoțiloi;
căci uneori trebuia. ali scâte cu cărți și ameninţiui domnesci. In acestă. cuprindere se află între documentele Episcopiei o carte domnescă,

din 1681,

Genarie 20, dată

de Duca Vodi Episcopului Calistru, prin carea. împuternicesce pe trimiși Episcopului, de a aduna poclonulă
vlădicescii dela Preoţit din ţinutul Yălciului, şi tot-odată:
"i împuternicesce a face şi cercetări în questiunile de
jurisdicțiunea bisericescă, și pe cei ahătuţi si! aducă la

Episcopiă spre a fi acolo judecaţi. In fine opresce pe funeționarii civili de a se amesteca în questiunile Teservate
autorităţi bisericesti. Reproducemii aici acestă carte doninescă, în întregimea sea,

pas

m„Noi Duca Voevod Boj. Milost. gospodar zenli Mol„davscoi. Datamii cartea Dommici mele părintelui și ru„ălorulul nostru, Svinţiei sale lui Calistru Episcopul
„de Iluși, şi pre cine vatrimite, dmenit Sfințici sale, să
„fie volnică cu cartea Domniei mele, st aibă
a merge la

„Preoții din ţinutulii Fălciului,și st - stringă poclonulii

„Vlădicescii

de pla preoții/, de acelii ținutii, precumi

peste adetiulii, / pentr eta /inia sa încă are destulă
„dare şi cheltuială... Pentiit aceea nime să nui oprească
„ce este poleonulii Svinţici sale. Iară care preotii va sta
„înprotivă, și nuşă va da poclonulă, precumii- este ade„tiulă , bine săs scie că va avea certare de la Domnia

„mea. Aşijderea- să aibă a cerca acolo la acel: ţinută
„pentru sânge amestecatii, și care vor hi petrecând fă-

„tă de leage, pre unii ca acia să aibă -ai duce la sca“„unuli svinţiei sale, șisti certe şi sit globâscă, și după

„cum va veni canonulă pravilit. precumii scrii cărțile
„cele vechi, dupre obieeiii. Asijderea și vol părcălabi, și
alți slujitori ce veți âmbla

acolo: la acelii ținută, să nu
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„vă amesteca! la globele, și la judecăţile ce stntă VI-

„dicesci, că apol nu' veţi păţi bine. Și nime să nu stea
„în potriva cărţii Domnie! mea'e. U las, vlet 7189,
" ghenar 20 (Pecetea) Sam gospodin velel.« (Cond. la

f. 106).

Anul 1683. Intre anit 681 și 1683 se sfirgesee: Episcopia lui Calistru în Huși; căcă la anulii 1683, “gi
“Simii în loculii lui pe Episcopulii Mitrofan; precumii se
vede din cartea lui Duca Vodă, cu data din 7191, gen.

11, dată acestut Episcopii, pentru câți-va sculelnict
(Cond. IL. £. 103). Calistru însă a parelisită; căel în anulă 1688 il găsimă ca Proin' ali Hușilorii
țiindă loculii de Mitropolit după
mortea Mitropolitulut

Toan. (Cond. Docum, „Mitropoliei. f. 969)...
XVII.

MITROFAN

III,

Acesta este unultt din puţinii lerarchi at vechimil nys-

„kre, renumiţi prin învățătura lorit. Spre părere de răi
despre elii avem puţine noțiuni. Se scie până acum, că
elă, ca Ieromonachii, în anulii 1680, a tipărițăi “în lași *

„în grecesce cartea Patriarchului de Ierusalim Dosotheit
despre sântulii mormântii (Isto. biser. a lui Melet. tom,

III, part. IL. f. 200). La anul 16883, ca Episcopii de
Huși, a fostă cel ânteiii conlucrătorii la cedarea 'Te-

salonicului iîn limba, grecă, în Iaşi, şi a altoriii

scriitori ,

[lină moderni (Le Quien. in Oriens christianus, cclesia
Moldoblachica t. 1 pag. 1246—1256), precumă se în-

semni. chiar la sfirșitulii acelei cărți prin. cuvintele:
„Taga îmoxonov

Xovoiov Kuvolov Muryopuvou.“

Anul 1686. Mitrofan

că

îli gisimi

era

încă Episcopii

la

Huși ;

însemnați in documente la acesti anii
10
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impreună cu cei-l-alți “Ietarchi af ţeref, .cu Mitropolitulă Dosotheiii, cu Sava ali Romanului și cu Misail ali Rădăuțilorii, anume în aședemântulit: făcutii de

Constantin Cantemirii neguțătorilorii din Iaşi, la 4 Maiă
(Uricar. par. 2. f. 35).. Dar în curândă Episcopatul lut
în Huși.a incetatii. Nu scimii causa. Le-Quien, vorbind
de Mitrofan, carele pela 1690 se întitula „770uw Xov-

gidu, dice,că

elii „s6ii a abdicatii, sei a fostii respins

de caprițiulii Principelui, lucru ce la Moldoveni audit că
ușorii se face.“ (loculit citatii). Dacă este ertatii în isțorie a presupune, credi că amii giisi causa în evene„inintele politice întâmplate in țeră la anulii 1686, anume
resbeluli Iul Sobieschi contra Tureilorii și ocupaţia Mol-"
dovei de acesta, “la care ocasie s'a compromis răi şi
Mitropolitulii Dosotheii, în câtii a fosti silită a părăsi
țera şi a se retrage în Polonia cu tote odârele Aitropoliei, lucru ce “i a atrasii toti urgia lui Constantin Can-

temir Voevod, până la aceea de a scos și”carie
dE âfuz—
"" visenie dela Pătriarchiă asupra Mitropolitului Dosotheiă.
7

Pâte că și Mitrofan să fi fostii bănuitii ori şi compromis
„în politica polonofilă, și siliti a abdica Episcopatulii. —
Ori-care -ar fi fostă causa depărtării lui Mitrofan de la

Hușt, eli a părăsitii Moldova, și s'a dusii in 'Țera-romă-

nâscă,.

unde Domnul

Şerban Cantacuzin l'a însăreinatii

„cu redacţia Bibliei române, "5 se Tipăria in Bucuresei,
|
şi carea s'a publicatii în anulă 1688, precumii se arată
la sfirșitulii acele! Biblii, unde se dice: „A totii mește- |
gugulii tipografiei și îndreptărit cuvintelor românesc ,

ostenitoriii, de Dumnedei iubitoriuli, Mitrofan Episcopulă -

de Huși. Și s'aii. începută acestă Dumnedeescă lucru în -

luna,

lui Noemvrie,

anulii dela începutulii lumei

7196

(1688), şi s'aii sevirșit în Septemvrie anulii 7197 (1689),
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Ca o scumpă reliquiă a acestut
prea venerabilii [erarchii alti Bisericii române, nu
mă polii opri de:a reproduce și cpilogulii prin care
Mitrofan - se excusă totii
acolo către cetitorit Bibliei rom
âne:
a
„Pre _tiue Pravoslavnice cetitori
ii; - cu umilință te 'rurgâmii, cetindii pre acestă Sfân
tă şi Dumnedeescă' carte,
„unde vel afla“ niscare lunecătură
în lucrul acesta -ală.
„nos
tru, să nu blestimi,

ci. ca un bună, și cu bună,
î„rimă îndreptează, şi nu ne pune
în ponosii, ci eartă,
„că și nol sinteti Oment, asem
inea -pătimașk, ținuți. de
„slaba fire, carea nu lasă nici
pre unii omi a rămânea
„fără greş
ală,

că pre câți ami putută, cu

nâvoință am
„lucrată, și. precum amii aflată
în iSvodă așa ami dată
„Si în tipariă, ce te rugămii,
eartă, ca și tu se dobân„desck ertăciime dela prea pute
rniculă Dumnedeti, ali
„căruia dar ȘI milă, şi noi
îlă vugămi să fie cu tine”
„pururea.
Același

carele

Sel ucenici te râgă.

scrie

mal usii,

Ma

cu toți aj

Da
„Precum dorescă să sosâscă la
vadulu celi cu adi!
„postire, carit sint bătuţi de valuri
întru luciulă mărej,

„așa: ami dorită. și ei să sosesc „la
Sfirșitulă: cărții
„aceștia.
Slavă lui Dumneeii celui ce ni ai
ajutată după început, de am ajunsă Și sevirșit
ulii.

La anul 1690 Mitrofan afostii insărcin
atii cu edarea

Enchiridului, scrisă de Patriarchulă Ieru
salimului” Dosothei

i, contra Luteranilorii Și a Calvinilori.
Numele lui
însemnă așa: Java :rov
Otopriesărou Entavânov now. Xovalo
v Kupiou Mr
Tpopavov. (Le:
Mitrofan în acestă operă se

Quien. loco citato),

|
Totă” în acestii ană, la 10 lunii,
Mitrofan fa ales [i
piscopă de Buzeii, unde a păstorită până
la mortea sea,
carea a urmati în anulii 1702. Mitr
ofan a înființată, tipo-:
grafie în Episcopi

a Buzeului, in carea a tipărită mat
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multe cărți bisericesci, precura : Mineiul, Învățăitură Preoțilorii pe scurtii pentru. cele şeapte taine ale Bisericel r&săritului, etc. (Desert. pentru tipografii: unde se ci-

teză, Condica, Mitropoliei de Bucurescl).
NIX. VARLAAM I.
Urmașul

lut: Mitrofan la scaunulii Hușilorii a fostă

Parlaam I. Nu se pote hotări anume timpulă cândii
eli a începutii a păstori Biserica Hușiloriii; dar la 1690
îi găsimii aici, precum se dovedesce dintr'o daniă, între
redeşii.de Dolhesci, ce o întăresce acestii Episcopii,și
carea are data anulii 7198 (1690), Maut. 3. Sinodiculii
Episcopiei spune că elii era dintre Monachii Monastirel
Secul. Se pare că în anulii 1688 Varlaam a, cumpărat
dela Ifiimia soia Vornicului Golia o redeșiă dela Căbicesci, eră alta o. a primitii dela ea, dani: pentru Sfânta
Monastire. (Cond. B. f. 100).
|
Insemnare. Data zapisului de vendare în Condică
este greșită:: 7176 (1668). Anse pe atunci-nu era
„Varlaam Episcopii, ci Ioan. D6 'acea, probabil am
„pusii data 7196 (1688) ce cade la inceputulii Lis
copiei lui Varlaam.

Cea d'ântăiii și mal mare ocupaţie a lut Varlaam, ca
Episcopii de Huși, a fostă, nu pentru a întări și a
Înbunătăţi Episcopia, pe carca a lăsato mai de totii
în părăsire ; ci pentru

ași

forma a parte

o

monastire

a sea, unde la impregiurări grele să potă avea azil. A-cesta este monastirea, sti mai bine dicândii, schitulii
-Brădicescii, numiti uneo și „Bradulii,* sei „dela brad;
dar adevăratulii nume este: Brădicescii, dela, satulii redeșese cu acest nume,

pe a căruia moșii s'a tăcutii schi-

tulă, dar tare cu incetul, parle prin venă

parte prin
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dănuină a deveniti
cumii se va

întregii proprietate a Schitului,

“ Fiindi “că sântemii

nu

ţa

fi de

pre=

vedea, din cursulii istoriei acestia.

la. numele

prisos

pentru

Brădicescilor, socot, că

archeologia, țerei a arăta.

chiar origina de unde: derivă acesti, numire.
Br udiceșcil se derivă dela Bradiciă, cel

mal

vechiit

proprietarii ce a, existatii pe acelii loci, înainte de anul

1432 „Acâsta se vede dintr” unii uricii vechiii. slavonii, scrisă”

pe pergamentii, ce se piistredi între. documentele Brădi-.
cescilorii, Este dati din anul 1432, de fraţii Domni lie

și Stefan, fii lui Alexandru
lu.

celii Bunii. : lată, reducerea

j „Cu mila lui Dumnedeii Noi Ilie Voevod și fratele ad
„Domnie mele Stefan „Voevod, Domni - ţerei Moldoyer. .

; Facemik cunoscuti şi cu acestă carte a, nostră tuturor
„Celor ce o vor vedea, sei 0 vorii audi. cetinduse. Fiind
„Că acești. adevărați servitori ai noștri. Pan Moisa Dvor-

„nicul de glâtă și fratele lut Pan 'Tador Spătariulii, niaă
„serviti cu “ateptate Și cu credință: dreptu . aceea noi
„vădindui. cu dreptă și credinciăst servire către. nok, X.
„mii miluitii- cu o deosebiti grațiă a nstră şi le ami
„datii în ţara, nostră satuli cu numele Brădiceseil pe
„Crasna,

unde „a

fostii

Albu şi Bradiciu. (*)şi

al-

„tul din pustiă. Deci Brădiceseil ce este din sus de Nicoresci pe Crasna a remasiă să fie a li lui Tador, 6ră celii din...
pustie aliilut Moisa Vorniculii de glâtă, și Tador ne avândii .
feciori, ai datii nepoțilorii se! și strănepoțilorii Și Testre- .
poțilorii lor și toti. nsmului lor nerușuitii * nict-odinidri
în veci. Eră hotarulii acelui sat (să fie) în tste acele vechi
hotare „pe unde din vechiit ati apucatii. ivi hotaruli acelei pustie, este câtit pot să trăescă cinci sate până la
*) Dela „Âlbuk se trag „ălbeseii,&

şi dela

„Bradicii“ — Brădiceseil,
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Sațiii. Eră la acesta este credința Domniet nâstre, celui
ma! susti serisii [lie Voevod, și a lul Stefan Voevod, şi
credința boerilorii noștri. și credința Panulut Vâlcea și a

fiilorii Iul, credința
ilorii luf. Credinţa

Panulul Giurgea Fratovschi, și a fiPanulul Ne grilă și a fiilorii Iul. Cre-

dință Panulnt Cristea Dvorniculti şi a fiilorii lut. Credinţa
Panului Isaia și a fiilor lui. Credinţa, Panului Hudiciu
Drorhiculă și a fiiloră lut. Credinţa Panului Costea Dragoșeviciii, Credinţa Panului Uneleti și a fiilor lui. Cre-

dința Panulut Ștefulii şi-a featelui sea Panulăi Mândrea.

Credinţa Panului Lazor și a fratelui său Panulti Stanciulii.
Crediuţa Panului Dima celt Negru (Cirtinogo) Credința
Panului Dima, Isaescu. Credinţa Panului Bogdan Stolnicul.
Credința Panulut Baciulii și a fratelui sei Panulii Ștefulii. Credinţa Panului Petru spătariulii. Credinţa Panului
Albulii Păharniculii. Credinţa PanuluY Dieneșii Spătariulăi.
şi credința tuturor boerilorii noștri mai și mici. Eră. după
viața nâstră cine va fi Domnii în țera nostră a Moldovet
... stii din fraţii noștri s6ii din semințiea nâstră
va fi cineva, stii pe care Dumnedeii îl va alege a fi,
să nu strice dania și întărirea n6stră. ră pentru mai
multă putere și tărie a celorii mal susii scrise, am po-

runeitii credinciosului boeriii Marelui logofătii a serie, şi
a atârna pecetea nâstră la acestă

carte a nostră .

La Vaslui, în anul 6940 (1432) (5.
Anul

1092. Varlaam se vede că

îndată

stalarea sea la Huşi a înființatii schitul

după în-

Brădiceccii,

prin durarea unet mic Bisericuţe de lemnii, carea există,
(*)
; *

"+

n documentul”

originalii suntii mal multe locuri

eausa rechimei, şi a unorii şterseturi. Dar se
diisă în slavinesce și românesce în condica B.

nediscifrabilt din

păsesce întreg Tepro112, 133. De acâstă -

copiă m'amă servitii la complectarea, Jacuneloră. Observămi âncă, că
veproducătorală 'în Condică a modificatit arbitrarminte unele pasage,
dră pa altelo a;a sărită,
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pănă astădi, afierosită Buney-vestiti a Maicet Domnului ;

căci de la anul 1692 s'au Și începutti daniele redeși
lor

de Brădicesci în folosulii acestui schiti. La 28 Decembriii
„Maria Logofetesa, soţia Teposatului Nicolaii Racovi
ţă, a
chărăziti noii

monastiri fundată, de. Varlaam la, Brădi-

cesci: Siliștea, Brădiceseilorii, cu. tâte veniturile. Repro-

ducemii aici în întregime actul de daniă ali Racoviţoei,
ca monumentii ali antice pietăți române, Sarea, era,
mo-

tivuli fzestrării stabilimentelori religiose:

a Iatăcu bună vrere celui de sus

Dorinului nostrii

„lisus Ohristosăi: carele ai tinsti. bunătatea sa, spre mulți

dintru începutulă lumii învăţindut ste: lucrurile ceale
bune acâla dar puterniculit Dumnedeii iară ai. bine vrut și acmu mal pre “urmă cu mijlocul sfinții
sali iubitoriului de Dumnedeii "și părintelui nostru celui
sufletescii kyr Varlaam, Episcopul. de Huși carilea
cu darulii aceluea iubitorii de Gment Dumuedeii.. fiind

luminată iată sati împlutit de Dumnedecasea răvaă și ai

binevrutii a zidi case şi Biserică lut Dumnedii întru mă-

rire și laudă Sfintei Troiţe, şi. întru numele prea, sfintei
născătârei de Dumnedeii, pururea fecisret Mariel. Care ca

se saii numiti sărbătorea el Biina'vâstire a Maicii Domnului, pentru aceea, iată şi eji “Marie logofetesa a răpă-

satului Nicola! Racoviţii ceaii fostii logrofătii mare vEdînd

acele plăcute lui Dumnedei și 6menilor
“ bune
ii lueruit
Și după cumii iasti obiciaiulii omenilorii în: lumea, acestă,

irecătâre, a întări Și a dărui prâ uni case ca aceaste.
- ca

sint noao

zidite. Iată dar şi ei am bine vrut cu a vez

bună voia iară nu de nevoia, ce mat multă având “și eti

rivnă spre acea, sfântă casă pentru că să mă gisescăși âii

cu părinții mei scrise 12 oltariulă sfintet Biserici aceștia

întru pomenire vecinică iată am dat şi am dăruilii a mea
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dela ărinţi mel, driaptă moşiea£Silistea. care se numesce
Biidicescir cu tote . veniturilea care se află înpregiurii
locii de heleșteii vad de moară locui de prisăcă și cu
tâtă ţatina și moșiea Filiştii acâștiea pentru care lucru +

şi mia! multi vădind că sai zidit Mănăstirea aceasta preloculii Siliștir aceștiea deci iată tute aceste leam dat și
leâm dăruit stinter monastiui ceamii isi mal sus sel fiea
dreaptă moșiea şi dela mine în veci dania pentru pomenirea mea, si a părinţilor ii mei iară cine sar ispiti din ne-

poți saii din fiea, care rudă a mea a strica aceste ce sintii
tocmite de mine să fiea, ne ertatii de mine şi de Dumnedeii
şi se aibă pări înaintea uk Dumnedeii cu Doamna și
stăpâna casei aceaștiea cu Maica, Domnul Christosăi, și
„iată că amdat wmicilea și alte scrisori și mărturii a locului acâ:tuea cu carelea st puată birui și moșteni toate
locurilea carelea sint scrise întru -aotle Și Sati dat aceste
dinainte a mulți boiari mari și a altorii Omeni buni carii

suntă iscăliți mat jus și pentru credinţa iată Și noi am îscăliti: (Cond, B. £. 191).
|
Subscrisă: „Maria. Decembre 28. 7200.
„La finele Testamentului este subseris și scriitoriulii
lut: Theofan Teromonach istoriografos.* Epitetulti de /storiografos ce'și dă acest leromonachii, cred că nu însemnă mal multi de câti: logofătulă Episcopului. Epiteti

imprumutati negreșiti'dela usulii Patriarchiei, unde pintre personele canțelarici se
nematop'rafos.
Din chrisovul lui Mateiii
locul seti, la anulii 1756,
fostii unii mare cutremurii,
sericel Episcopiei,şi a crăpat

Toti

în

acesti

păsesee nel numit : IpomGhica,
se vede,
cândii
și tâtă

ce se va , reproduce la,
că în anulii 1692 a
a cădut turnurile BiBiserica prin pregiur.

ani. la Martie -în! 22,

răde-
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şulii Andrei, și cu fraţi! se chărăzesei „Miinăstiret
Bradul iazulii

f. 19),

celi

bătrân

al Armășenilor“

(cond. B.

Anul 1693. Valaam a luat parte, împreună cu MitropolitulitSava, cu Misail E piscopulitde Roman, cu Lavrentie Episcopul. de Rădăuţi, la adunarea țerei COnvocată de Domnulii Constantin : Duca Voevod, în presența
Patriarchului de Ierusalim Dosoteru, din motivulii tânguirel
lgumenilorii dela Monastirile închinate, în. chestia scutelnicilorii monastiresci (Uricar. part. 2. f. 92—98).
In -acest anii rădeşița Grozava. și cu - fratele seit loan șiș
“su Sanda nepota lor, chărtizeseii Monastirei Brădicescit
paitea lor din moșia Brădicescilor, ce o cumpărase pe
un poloboc de miere.; (Cond. B. f. 5). Deasemenea
alti rădeși Avrentie sin popa Stratul a dănuit monastirei Brădiceseilor pate sea din Mândresci, 6. piimen|
turi (Cond. B. f. 17).
"Anul 1094 La 6 Octombriii Constantin Duca Voevodii di: lut Vărlaam o carte prin carea confirmă Jurisdicția, hisericâscă a E piscopului, anume la persoriele bisericesci; pentru ork. ce greșale,: afară: de omori, să se
judece de Episcopulii -lorii repectivii; “ră nu: la: judecățile mirenesci. Reproducem acestă carte, de ȘI ea.nu €-"

ste de cât o repeţire a celorii. legiuite, sub Vasilie. Vodă,

în acestă materiă. an«:; Milostiu Bojiu Not Constantin Duca voevod gospodar
zerli Moldavseot.
)
Adecă Domnia mea amii dată şi am
„întăritii rugătoriului nostru svinţieY sale. Părintelul Var-.
„laamii Episcopulii de Huși, pentru. rândulii rugătorilorii
noştrii, călugării și cilugăițile, și „preoții Și diaconii, cu

„ficioril şi fătele lor, ŞI cu. nămiţit. și nălmitele lor. a-

„Sijderea și țircovnicii, și cu" toată bitasla lor câți sint
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„clirosulii. sfintei Besearici, De care lucru. Domnia mea
„înţelegândii-pentru greșaleli ce sari face dintre aceşti. de
„mal sus scriși. în toti Eparehia a Episcopiei de Huși.

„Sirguescii și trimită Doiarit şi păreălabir și globnică. și
„alți diregători mirenesci; de trag şiY plobăscii.
și nu
„6ste lucru alesii pentru greşelele acestora unde să se giu-

„dece. Pentru

aceia domnia mea

am

căutată la svânta

„pravilă. a Bestricil. împreună.cu tot svatulii nostru să
„vedem cu ce giudeţii arată să se giudece unii ca aceştia:
„cu mirenescii aii cu. sufletescii. la boiari ai la Vlădici;
„Deol svânta pravilă așea poroncâsce și învață:
. afară
„de morte, ont câte - greșale vorii fi. dintr'acoști de
„Bestrecă. nice unii giudeţii mirenescu să naibi treabă
„al giudeea. numai carele va face morte
, dintreaceştia,
„cu acela va avea treabi Domnia. iară la “alte vint sai
greșeale. la tote să aibă treabă numai vlădicil.: Pentru acea Domnia mea, înpreună cu totii svatulii nostru pO„ronceseii tuturorii împreună boiarilorii celorii mark. şi celorii

„aici părcălabilorii și globnicilor și deșugubinarilor. saii fie
„cine ar fi.
„tocmit cu
„Svinția sa
„a giudeca'
„călugăriţe.

dintru slugile Domniei mele toți să sciți cum sai
svânta pravilă, cu episcopii să albi treabă
Părintele Mitropolituli. şi Episcopil. s% a!bă
cineși întru asa, Eparchie. pre călugări și pre
și pe preoții și diaconi! mirenesci cu ficioril .

„Și fetele lor. şi ţircovnicii pre cumii serie mal susii iară.

„întru eparhia unuia altulii casă nu se amestece.. numal
„cineși întru eparchia sea să giudece și să gplobâscă: ci„neşi după deala lut. iară alte giudețe mirenesci să nu se
„amestece peste această carte a Domnii meale. nime.să
„nul prade nime sănu! globască fără numat părintele
„Episcopulii de Huși. după obiceiul svintet pravile chreş-

ptineșci. Iară carile nu va asculta, și va -călea pravila
„Şi poronca Domnii meale unulii ca “acela se va giudeca
.
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„ca un eălcătoriii-de' lege. “Intalt chipti nu: va fi. A-

„ceasta facem 'scire, uias.

dica If 9),

14 1202,

Octomvre. 6. (Con-

a

N

Varlaam a cumpăratii dela Comisul Andrei partea .
„acestuia din satulii Ichimescit pe Crasna (Cond. B. f.112),

precum și. dela Stratulată Agăriciă partea de moșii din

„Căbicesei şi Bunesci. (Condica B. f. 100). Varlaam se
certă si se împacăcu redeșii pentr o parte de pământ

dela Răspopi:

(Cond. B. f. 41). In același ani Dumi- .

traseu sin Vasilie Bărbosulii dă Brădicescilorii partea, sea

de: moșiă din Botneni, (Cond. B. f. 54). “Este de însem:

nat unit pasagii. din acestii zapisăi. Dănuitoriulii: dice :
„ami fosti dati ăntâiit Piscul, dela Gemineîn susii, ca
să 'se facă Mănăstirea acolo, -ci nati primitii redeșii, şi

cii încă dacă ami vădutii așa că
rădeșii, amii făcută acestii zapisti
loculii unde mi se va .veni,...'ca
moșia Sfintei Măniistiri.« Se vede:

n'ail vrută să primescă,
pe moșia, mea în totii
să fie drâptă ocină și
că redeşii cu dreptuliă

se temea, că Monăstirea o să.le înghită redeșiele.
Anul 1695. Varlaam cumpără o redeşiă dela Lazar

şi soția lui Nastasia din satulă Tălpigenil. (Condica B-

f.. 123). La Avgusti 12 Varlaam cumperi dela Postel-

niculii Iancu 100. pământuri din Buneset cu preţii de
100 lei „bani buni.«. (ibid, £:115).:

a

„.. Anul 1696. Maria, fata Frătiţet Armașu
, “şi
soția
lăi
lui Nania. ușerulii la

1& Septemvriii dăruesce

Brădicescilorii moșiea et : Siliştea Căbicescilorăi.

Schitulu!

Actulă

de daniă este o copiă cu mici modificări, a actulut Lo-

„gofetesei Racoviţă care s'a reprodusti la anulă . 1692.

(Condica, B. f. 102 103).

Ia

it

In acel așii anii Varlaam cumpără dela Constantin. Pilat

partea aceluia din Bunesci și din Căbicesct cu 40

„lei
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bătuț,&
colaiii

(Condica B. f. 1404). Maria Logofetesa, Luk: NiRacoviţă

la

Mart,

15,

dinnoit

mai

chărăzesce

Brădicescilorit partea sea din Respopi la ținutulii Vasluiului
(ibid. f. 39).

„Trei frați redeși: Neculaiii, Stefan și Cirstea , din
Botneni,

la 26 Aprilii- chărăzescii

Brădiceseilorii părţile

lorii de moșii din numitulii sati. Eră Agafia, fata Popii

Istrati din. Botneni, la 23 Iuliii, vinde lui Varlaam partea sea din acelă satii, drepti 30 1. (ibid.- f. 46).

“Anal 1697. Grigorașii feciorulă lui Paxvelii, la 5 Mai
dă Brădiceseilorii

partea. sea din Botneni (f. 51). Matia

Logofetesa, Racoviţă, la 15 Malti a mat dănuiti Brădicescilorii o parte din moşia Respopii. (Cond. B, f. 39).
Dintr'o hotarnică,

fară dată, se vede, că Varlaam a scosi

N

dela Domnia hotarnici, de aii hotăritii redeșiele dănuite
în Respopi. (Condica B. f. 40). Marele Vornicii de ţera
de josii Vasilie Costache qănuesce Brădicescilorii partea
sea de rereșii din Dolhesei. Observâmii, că în actulă de
danii elii numesce acestă Monastire „Brădulescii.« Obi%nuitii pe atunci «a se numia Bradulă, s6ii Monastirea de
la Bradii; și dela Brad—Brădulescă, însemnândii pe petrecătorii în ea, p.6. dela Neamţii—Nemţeni. Dar după ce
tote redeșiele Brădicesciloră, parte prin danii, parte prin
cumpărăturt, ati trecuti 'la Selitii, atunci Schitulit stii
Monastirea Bradului, a, Luati și numirea de Brădicesci.
Marele Vornicii, în actuli de daniă se esprimă așa:
Cu
totii venituli se fie a Sfintei Mănăstiri, pentru
„Sufletul Părinţilorii nostri. să ne pomenească. la Sfân-

„tulii Pomelnicii. Călugării. ce vor fi la Sfânta: Monas„live până cândiio va cruța Dumnedeii pe faţa pămân„tului. Iară carii dintru Călugăut s'arii tâmpla să fie la

„Sfănta Monastire și nu nior pomeni la: Sfântul Pomelnici

ae

CUCU: UZ
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"„acia Călugări să dea saniă de păcatele părinţilor nosptri Înaintea judeţului celui dreptii a Domnului nostru
„lisus' Christosti.“ (Condică B, £. 55).
Pelaghia leremiasa. dăruesce Braduleseiloriîi tii locă
de prisacă cu pometii la 'Tălpigeni. (Condica B. f. 123).

"Anul 1098. Varlaam a asistatii împreună cu Mitro-

politulii Sava, cu Misail Episcopulii de Roman și cu La-

vrentie ali: Rădăuțiloră, Ia: adunarea ţeret, convocată: de

Domnulii Antiochii Cantemir, la carea s'a hotărit a se
închina Monastivea română Căpriana: din" Besarabia, Mo- .

nastiret bulgare Zografulă dela Muntele „Atos (Uricar,

pat. 3. f 270—-214).
La 31 Octomvrie Popa Calistrat şi Diaconul Daniil din

Armășeni dănuescii Brădicesciloră părțile lorii din iazulă

Armășeniloriă, „(Condica B. f. 79). “Preotulii Calistratti (se

vede că totii acela) vinde lui Varlaam cu preţii de'10

lei 'partea' sea de mosii din Nicoresci la Vasluiii (ibid,
f. 23). Logofetesa Maria Racoviţă și în anulii acesta î
dănuiti lui Varlaam pentru Monastirea sea doue. părți de
moșii ale că din Tălpigeni. “(Condica B. f. 124). La 12
Fovraariă Nanie Ușeriuli şi cu soția ta Maria dănuese
Brădicescilorii patra redeşie ale lorii din Botneni și alta

“din Boteni și din Dolhesct,. (Condica B. f.. 45). ră 0.
Tedeşiţă, anume Irina fata lu! Vasilie Gașpar, la 17 'luniii
a dănuiti Episcopiei partea sea "de pantntă din Dolhesci,

"(Condica 'B. f. 47).

„Anul 1699. Varlaam

cumpără 'dela Pavel” A păriei

cu: preț de+20 'lef o parte de moșii: din Bunesci Şi din
Căbicesci. (Condica B. £. 101).: “Deasemine a cumpărată

dela Chenan feciorul Druzii din Bunesât' 0 pârte de PE
mentii din Căbicescă (ibid. f. 102).
Anul 1200.

Varlaam a

cumptratii dela

Toderaşcu!
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nepotul Fulgăi, partea lui din Iazulii Armășenilorii (ibid.
f. 78). La 25 Ianuarii a cumpăratii dela Drăguţa, fata
“Buscăi, partea ci de moșie din Bunesci (ibid. f. 110).
La 1 Fevruariii Ruxanda din Armășeni a dănuitii. Brădicescilorii partea ei din Iazul dela Armăşent (ibid. f.
80). La 22 Pevruarii Varlaam a cumperatii e partede
pământii din Bunesci dela Alexandru feciorulii Buscăi
(ibid. £. 99). La 30:Mart, în Iași, în presența lui Misail Episcopulii de Roman şi alut „Popa Simion“ Igu- |
menulii dela Sfânta Vineri, Stefan feriorulit Iul Paleșit dănuesce Brădicescilorii partea sea de muşiă din Nicoresci,
„ce este pe apa Crasnei, & la ținutulii Vasluiului (ibid,
f. 24). La Maii 9, Fulga, Stratulii Struţi feciorulă Hu:
hulil, 'Toderașcu și Vasilache dăruescii lui Varlaam,
„pentru sunetele loriii, ale părinţilorii și ale moșiloriă
,
partea, lorii din Iazul de la Armășent (ibid. f. 81). La
lunii 9, Dumitrasco Cuza Vornicul dâruesce Brădicescilori 12 stânjint, partea, lut din iazuli Armășenilor (ibid.
f. 80). La 11 Lunii Crucean, feciorulii Vornicului de Budesci, vinde “lui Varlaam ocina (patrimoniuli) sea din Dol-

“hesel și din Boteni (ibid. £. 4).

-

“Anul 1201. La 3 Septemvriii, Dumbravă și cu femeea sea Ştefania, — aii vendutii lut Varlaam 8 stânjint partea, loră din iazulii dela Armășeni în preți de 8
let (ibid. f. 82). La 28 Ianuar Preotulii Ioan 'Tutoveanul -:
'chărăzesce lui Varlaam pentru Brădicesci. redeșia sea
din Botneni. (f. 51). Dela Iorga și. soţia, lui, . Varlaam
cumpără 0 redeşie din Bunesci, şi Căbicesci, (£. 110),
La 16 Aprilii ; surorile Axinia Și Irina dănuesci ' Monastirel Brădicescit partea lori din heleșteulii — Armășe-

nilorii de pe apa Crasna, La 16 Iuliu, trej redeși din
Armășeni vendii luf Varlaam 53 părți din același lază,
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6ră '0 parte! o dănuescii. Dela Nichifori; ginerile. lut

Aleuși, Varlaam cumpără..o redeșii în satul Brădicescil
„cu 13 lei „bant gata.“ (f. 14); ră dela Grozava
, fata
ul Aleuși, cumpăra moșia, ei din Tălpigeni. (f.
124),
Grigorașcu sin Irimiasa se împrumută dela Varlaam
cu
„10 lei bătuţi, și pune amanetii moșia sea dela
Tălpigen, cu condiții că dacă datorniculă: nu va reda banil
la Sfântu Nicolae, moșia să remâni a lut Varlaam.
(£.
125). Se. înțelege.că banii nu s'a răspunsii la termen
,Și Varlaam a remasii stăpini pe acesti amanetii;
că -

altminterea zapisulii sar fi desființatii, Dintre înbunătățirile ficute de Varlaam

a
la Brădicesti

în anul acesta se păstredă pînă astădi o strană ordinară
de
lemnii, pentru Egumeni; ea are săpată acesta, inscripţie:

„Varlaam Episcop Huşschil. Leat 7209: (1704).

“La 5 hui: cumpără dela Vasilie a Tomei 5 Și jumă=

tate stinjin! de moșii din Armășeni. : (CondicaB. f, 82),
La.23 ulii, Nicolai Greculii:și cu fiatele se Stefan
dăruescă prin Varlaam Brădiceseiloră unt loci de. pri-sacă (stupină*) cu totii: feliuli. de pometii. (Cond.B.f. 81),
Anul 1202. Varlaam cumpără de la Nastasia Zberoia,

partea, ei” de moșiă din satul

Brădicesciy,

„drepti -10

le! ban! gata“ (Cond. B. f. 6); deasemenea cumpără dela,
Chenan călugărulii și de la feciorul lut partea loriide
moșiă din Tălpigeni, cu preţă de 9 lei Și jumătate (f. 29).
Maria fata popil Strătulații “din Tăbălăesci dărueșce lui
Varlaam, pentra Brădicesci, partea ei de redeșiă,. din

Tălpigent (f. 30). Patru redeși din Dolhesci: Mardarie
(6)

Apropo de „Locă de Prisacă.« Dintrună zapisii

"-%ede că Îoculn trebuitorii unei risăcă, în vechime din anulă 1700 se
se determina, așa
„sta unii omii întruni punetă, ŞI de acolo arunea
toporul împre=
giură; puncturile unde ajungea toporul hotărati cucircumfe
rința, bi
săcel, Veqi Condica B. f. 77 din dosi
i
,
:

.
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“şi fratele seii Grigoraşii, Arsenie și Ursul, vând părțile
Jo din 'Tălpipreni Monastirei Brădicescilori i, și spun, că şi
mama lor a fost dăruitii monastirei unii loci de prisacă
totii acolo (£. 125). Un 'Teodor a dăruitii Monastirey bră-

dicescii o viă je la Oeniă.

“Anul 1703. 'Toder feciorulit Iuhulei vinde lut Var:
laam partea sea, din iazuli Armășenilorii (f. 76). Preotul
Ilie, cu familiea sea, închină Brădicescilorii Schitul

Po-

jorenii de la ţinutulă Lăpușnei (f. 63) Nastasia, Zbertia,
cu feciorul ef Gheorghiţă, vinde lui Varlaam părţile stle

din moșiele Brădicescii și Tălpigeni, (f. 15; 29). Ioniţă,
feciorulii Ioanci, Ursulii

geșcă, dăruescii
Giurgescă (f. 67

și fratele seii Darie,

din Giur-

Brădiceseilor părţile. lor: din Iazul dela
şi 10). loan,

feciorulii lui Aleușă

din

Tăoșci dăruesce Brădicesciloră partea lui de moșiă din
.
'Tălpipeni (î. 126).
Anul 1204. Varlaam cumpără dela lonașii, nepotuli

jul Lazar Buznea, părți de moșiă în Bunesci şi .Căbicesci. (Condica B. f. 108%). Dela Ioniţă Fulga și dela
“ Stratulatii .Struţu. cumperă părțile lori, din Iazulii Armăgenilorii (£. 76); eră Elena, fata Chirilit îl diinuesce partea sea din același Iazit dela Armăşeni. (f. 77).
Călugărul Ioanichie, și. cu o nepătă a sea, dănuescii

“lut Varlaam pentru Brădice: că o parte din redeşia dela
-Mândresci, ținutuli Vasluiului (£. 17). Pascalii sin Mardarie vinde lui Varlaam partea sea redeșescă din Dolest şi din Botnent (£. 49). Comisuli Andreiii vinde lui
Varlaam ocina sea dela Ichimesci (Î. 112).
Anul 1705. In anul acesta se pomenesce
(%) -In Condica -B. f. 109 este unii zapisii fără dată.
că “Varlaam a

cumptratu o redeşie

din Bunasci

doi gineri şi o fată aj lul Berdilă din Buncsu,

|
de Var-

din carele se vede
şi Câbicesci,

dela
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laam împreună cu ceia-lalţi Ievarchi “(Mitrop. - Misailă ,
Lavrentie alti Romanului și Gedeon alii Rădăuţilorit) în
cartea, adunării obșcesci pentru aședământulii ficutii spre
uşurarea dărilor: a. 6 Monastiri închinate Sfântului Mormentă, în Iași la 12 Septembriti, 7213 (1705), în dilele

Iu Michai Racoviţii (Urie. part. 2. £,.104—111).

Călugărulii loanie'je feciorulii. lui Merăuță Hărceiii
chărăzesce .Brădiceseilorii o altă. parte:de redeșie . din
Mindresci și alta din Dinţeni (£. 18). Teodor şi Chiriac,

Postolachi și Vasilie
— toţi din familia Burghele, —.vândii

lui Varlaam partea lor din Dolhesci, 20- pământuri, (5)
câte unii zloți: bătutii, prețulii unui * pământ (f. 52).
Stefan, nepotul _Băeșcei vinde: lut Varlaam - 40.4 pămân-

turi din Dolhesei. (f. 52) Vasilie feciorul Nechitei din Botnent, vinde lui Varlaam redeşia sea din acel sati care era

situati pe apa Crasnei “(£. 55). Chirila cu. soția lul şi
„cu feciorul seit: Apostol, vendi. lui Varlaam: redeșia lor
din Dolheset (f. 47). Anisia, -nepâta Şorupului, dinuesce Brădicescilor partea et din Tălpigent.(£. 27). Nastasia, fata, lui Grigorie
- Bermezii, și cu fraţii ej, dănuescii Brădicescilor o livadă cu pomi, locii de prisacă (£. 1 5).
Gherghina Dimulsa vinde lui Varlaam 30 pământuri
din Botneni şi Dolkesci. (£. 53). Ilinca fata lut. Sacotea,
din Orzesci și cu soțulii sei Siefan dinuescii Brădicescilorii părțile. lori de moșii din Orzesci, din Ichimesel Și
Frenţesci. (Cond. B. f. 113). Dela Evstratie Vrabie a
cumpăr
16 stânjini
atdin lazulii Giurgescilorii. Reproducemii aici zapisulii de vendare,

din care se vede seru-

pulositatea. lut Varlaam și circumspecța în afacerile cu
C)

„Pămentii.« Este termen de măsorişte; însemnă o întindere de pământ
20 pași, soentitii pasulii de 6 palme. Pământulii în sensulii acesta,
se mai numea şi „Delniţăi“, dicere slavonă, ce înse— mnă,
împărţitura

„de

Cond. B.£ 6060),

:

62
redeșii, şi mai alesii cu acesti Vrabie, . carele se vede
că avea plicere să înșele pe Varlaam.

sia Adică ei Evstraţie Vrabie seriii și mărturisescii cu
acestii adevăratii zapisii almeii la mâna Sfinţiei sale Părintelui Varlaam Episcopului de Huși. Precum că cidând
ei la unii grcit marea cu Tohilat. Și neavândit cu ce
mă plăti de dânsul, avendii ei a mea dreptă ocină și
moşii la sati la Giurgesci. Mamii rugații părintelut ca
st o cumpere să'mi plătesc capul. Și ne vrendii Părintele să o cumpere dicândii că mâne potmâne de a veni
vremea si Dbiruescii eii: pre Tonilat,

întoreii. eră cit, mam

cândii-va oi vrea să

apucatii de of şi birui pre Tohilat .

cândii-va şi ceeaș scote dela dânsul alii me
iar vânarea

oi întorce
.

să fie în veci vândare

st fie,

și danie(*) ear de

să fii afurisitii și blestemată

de Domnulii

Christost și de 318 oteţi, or! eii ori rodul mei. Dect
amii vândutii 16 stinjint din iazul Giurgescilorii și Sfinţia sa plata deplinii miait făcută dinaintea a mulţi OmenY
bnni; Preoţi, Boeri și megiași*(**) ete. (Cond. B. f. 73).
Cu tote asigurările lu Vrabie,

elii în urmă, Şail căleati

jurământulii, şi a trebuitii prin judecată Domnâscă a'lă
sili să și ţină înscrisulăi. (Vezi anulii 1707).

Anul 1765. Vasilie Boţulii, cu soția sea Sanda, vend

lui Varlaam pentru 50 le! o redeșie a Joriă din Tălpigenk; și în altii rândit, totii pentru 50 let îi mat vindă
o altă bucati de pămentii totii din acelii sati. (Condica

B. 27, 28).
(*)

e)

Andronachi și cu soția lut vendă lui Var-

Dicerea „Danie“ este pusă

că moșia făcea mai

de Varlaam,

cu scopi, şi ne dă a înțelege

multi de câtii banii dați Ja nevoia lui Vrabie.

Prin ea se jua pretextul de a putea în urmă ataca, vendarea ca
silită, or%- aj sui prețulă, fiind prisosuhi socotit ca danie şi chărăzire,
Vicerea nMegeaşi“ este slavonă dela “Mejăt: hntarulii stă linia ce
esparte done diferite posesiuni, Megiași dar se numescă aceia
ce

posedii pământuri recine, despărțita unele de altele prin „Mejă.&
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laam 15 pământuri partea loră din Dolhesci
(f. 43).
Tudor și Antochie dăruescii prin Varlaam
Brădicescilorii
partea lori din jazuli Giurgescilorii şi
din Ciortesci

(£. 74).

|

Totii în acestii ană Varlaam, impreună
cu. ceia-lalţi
Ierarchi şi” cu Boerif, la Marţ 23, daii
o carte de măr-

turie Domnului Antiochii 'Cantimir pentru
cumpărarea unei

Părți de pămăntăi dela uni redeşăi din Chircani.
Deși acestii

documentă nu privesce de a dreptul pe
Episcopiă
dar pentru interesulă seii istoricu și filologic,
îlii repro-

ducemii aici întoema dupre cum mmi l'a comunicatii
Dom-.

nulit Generali A. Mavrodin, carele il posede între
do-

cumentele
ului,

moșiei sale Plotonesci! dela ținutul

a „Se ubo Mi() Misail

Fălci-

|

Archiepiscopii i Mitropolită Su-

„Cevschii, i Lavrentie Episcopi

Romanschil,

i Gedeon E-

„piscopi Radovschii, i Varlaam Episcopi Huşil,
i Anntochie Jora vel logofătii, i Ion Buhuș biv vel logofăt,
i

„Neculaiii Costin vel vornieii Dolne! Zemli(2), i Iordachi
„Ruset biv vel Dvornicii, i Lupul Costachi vel vornieti

„Borne

Zemli(3), i Ion Neculcea vel Spătarii, i Savin

„tel Bani,

i Dimitrie Mavrodi

biv vel ceşnicii(4),

i Ilie

„Cantacuzino vel visternicii, i Ion Sturza vel stolnici,

„Pavel

Ursuleţă vel clucerii,

i Gavril Costin

i

vel sul-

„giariă , i Pavăl Rugină, vel jitnicerii, i Stefan Luca

„Viori visternică, i Vasilie Pliaşcag. logofăti(5), i Ne-

„culaiii Buta, i Georgieș, i Razniţi vornicit globnil. Seriem

„Și dămii seire cu acestii zapisii. de mărturiă la, cinstita

„mâna MărieX sale

Domnului nostru Ion Antiochii Cons-

„tantin Voevod, precum să se scie că ati venită înaintea
-

(1) plată deck ol.“ (2) erei de josti, (3) 'Țerel de suet, (4) Fostii ma
re păbarnică. (5) Trei, alii treilea logofătă.

-
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„nâstră
. Iftodi fesiorulă lut Gavrilă, nepotii şi strenepotti
„lu! Berevoi din satii din Chircani dela, ţinutul Fălciului
„de nime nevoiti, nicea asupritii, și ati vendutii a lui

„dreaptă ocină și moșia, unii bătrâni şi jumătate -din sat
„din Chircant

Mărie! sale Domnului nostru Antiochii Voe-

„od drepti cindeet ler bătuţi. Carea acestă moșie, sco„țendu-se vândetăre, sai socotiti ântăiii cu porunca Mă„rieă sale Vodă, de saii hotăriti de Tochilati și de Ar„chirie Pivniceriulii de Huși şi de Gliţinco,: 6ment bătrâni,
„Şi împreună:cu Amyrosie egumenulii de la monastirea
„Selisceni.'Și s'aii alesii un bătrânii și jumetate, partea
„lui Iftodie, care mat :susii scriemii, care cuprinda giu-

„mătate din Chireani. Si întru acesti unii bătrânii și giu„mătate. sait aflatii 60 de pământuri, și pimentulii câte
„de 30 de pași (*) în frunte, “precum arată şi mărturia,
„Hotarnieilorii , care s'aii pomeniti mai susii. Și acestă
„moşie se hotărasce din susii cu Timirlenii, iară din jos
cu Lungenit, carea și acestă moșie este cumptrati de
„reposatu părintele Mărie Sale, lui Vodă. Ion Constantin
„Voevod, mai din nainte vreame. Deci şi not vădândii în„voeala, și- deplina plată la: mâna lul Iftodi,. feciorul lui
„Gavril și Strănepotuli lut Berevor:: iară noi încă amii
„făcutii acestii zapisii de mărturie, ca. săi fie Măriei
„Sale Iu Vodă dreaptă ocină și moşie în veci. Și sai
„datii și uricul celii vechiu dela bătrânul Ștefan Voevod
„care aii fostii întăritura lui Berevoi. Și Pentru credință
„amii și iscălitii cu toţii, ca să se scie,

„Uricariulăi amii scrisă acesti AP.
„las vlet 3214 (1106), Mart2
(1)

De aicea se , vede că întinderea

și eii Axentie

Da, masi =). u

unul pămenti nu era pe totii loculii

„de o potriră, Vel nota din urmă, pag, 161,

e) Ca să se scie,
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„„Urmedă iscăliturile Mitropolitului, Episcopiloră
tuturorit boerilorii pomeniţi mal susti.

„Anul 1307

şi ale

Varlaam cumpără cu 13 let pinţile re-

deşesct ale lul Toader Grueanulă din Botneni şi din Dol-

hesci (Cond. B. f. 53); 6ră dela Postolachi, și dela, fe-

meea lui Severina, cumpără cu 30 „let bătuți“ partea lor

de redeșie din Dolhesci (f. 54). Dela Kenan Călugărulă

pentru

o vacă. cu. vițel,

cumpără o redeşie din

satulă

Nicorescii (f. 23). Varlaam se judecă la Domnul Antiochă Cântemir cu rădeșii din Banesci pentru a patra
parte din acel sati ce o cumpărase eli dela Janculii
Postelniculii feciorul lui Darie. Redeșit s'aii tânguiti la
Domnie că vândătoriulii arii fi. vendutit Episcopului mai
multi de .câtii era partea lu. La judecată ati fostii eitaţi -atâtă

Varlaam

cât și Postelniculă. Iancu, și at dat

r&mași pe pâritori. Dreptul de proprietatea, lu Varlaam
pe acea - cumpărătură

s'a întărită

prin cartea

domnescă

dela 15 Ianuariii (f. 93, 94). Pttrașcucu soția sea Ghinia vândii lui Varlaam o partea loră de moșie.
din Dol-

hesci drepti 6 vedre(*) de miere

(f. 44).

Rădeşii d€

multe uri. erati siliți de. mari nevo! a'și vinde pământu-.
rile. Citămii aici unii casti, din carele se vede, că uă

biată, redeșiță văduvă, spre. a plăti o datoriă de 7 le! la
unii Turcii, carele o ecsecuta, dă părţile de redeșiă ale
& şi ale bărbatului sei din Dolhesci, Episcopului Varlaam

carele "1 a datii 7 lei, casă seape de Turcu. Reprodu„cemii aici acestii .zapisii, cârele ne dă o lumină atât
despre inima lui Varlaam, câtii și despre arbitrarităţile
Tureilorii prin ţeră:

m „Adică ei Irina, soțulit reposatulul Mardarie din Dol(*) „In copie se dice:-„şese devri de meri.« Credă că este: greştlă.

:
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phesci, scrii şi mărturisescii

en acestă

adevărată: seri-

„S6re a mea, precum fiind datoră Mardarie soțulii mei

„cu 7 let lut Mustafa Turcului, și viindă 'Tarculii m'aii
„luati pre mine de -grumazi, si m& ducă la casa lui ;
„ci ei mami rugată sfinție! sale Părintelut Episcopului
„de Hușt, să dea acesti7 et pentru mine, și părintele
„vădendi că mă duce Turcul ati dată bani! pentru mine
„Și eh mamă apucat înainte a mulți Gmeni buni să
„Plătescii sfințiet sale cu ce oii avea la casa mea. Iară
„ne avândă cu ce plăti, ami disă să'și ea sfinţia sa moșia
„din Dolhesei, partea lui Mardarie şi partea mea, Și la
„ac6stă scrisdre s'aă întimplati mulți Gment buni, anume
„Tănase Nişu şi Georgie ot Hușiși alţi, și pentru ere„dinţă aă pusti și Turculă muhurulii(1). și ei Irina am:

„pusi degitulii, să fie sfinție sale de credință. vlet 7215

„(1707). (Condica B. f. 45).
Acesti metodi de a face moșii mare, prin luarea pă-

„meEntulul uner văduve la ocasiunt de mare strîmtorare
,
nu aduce onâre unul crestini, cu atâta mat alesi unui

“Episcopt. Varlaam ne arată prin acesta uni characterii
de omii pr€ interesati, și fără charitate. Eli putea
să
scape văduva de silnicia “Turcului, fără at lua pămentul
el de hrană, dacă ară î avutit consciință de chitimarea
sea, și sentimente umane,
|

Fraţii Tâder și Vlasie vândă lui Varlaam partea lori

din Iazuli dela Giurgesct;

că David fecioruli lui D*-

mianii ii vinde partea sea din Iazul Giurgeseiloriă.
(f. 6"). Ilinca, fata Măriţii Săcătoea, face danie lui Var-

laam partea sea din azulii Giurgesciloră (f. 74), -

|

Varlaam se judecă la Antiochă Cantimir cu Istratie Vrabie
pentru 16 stinjini Lazu din Giurgesei, pe caril Vrabie,
(2)

Pecetea,

167
la o nevoe a sea iaii vândută lut Varlaam, dela care nu
se putea lua altiiminterea bani. - Vrabie însă gândia să
înșele pe Varlaam, adică si nu! dea nici bani îndărepti,
nic partea din lazi ; dar sa amigili. Varlaam “i ia intentată procesi.

“La judecată, înaintea Divanului presedutit de Domnul
Antiochii Cantimiră, Vrabie a trebuitii să cedeze. Varlaam spre a se asigura, după ce a căstigatii procesulii
şa scosii clrisov domnescă, prin care se intăresce stăpinirea lui Varlaam asupra lazului, partea dela Vrabie,
îtă și pe alte redeșie cumpărate sâi dăruite dela alţi
redeşi. (Condica B. f 7], 72).

!

“Tiron. feciorulă lut Gavriil Agăriciă, vinde lu Varlaam partea, sea de pământi din Bunesci (f. 101). Ieromonachuli Calistru dă, Brădicescilorii părţile sele de
moșie din Tălpigeni, Mindresei, Todiresci,: Tioseil (f. 19).
Monachulă Daniil dâruesce Brădicescilorii redeșia sea din
Dolhesci (f. 4%).
|
„La Mart 15, “dot fra! din Dolhesci, Gligoraşeu şi
Mardarie , vendti lui Varlaam

ocina lorii dela

DolhescY

și Botnenk pe 26 vedre de miere, din care celi dânteiii
Tea, 14 vedre şi celii de al doile 12. Zapisuli arată și
motivulii vânderei : „amii luati bani pe miere dela părintele, și ne avendii noi să dâmii miere la vreme, niam
rugatii părintelui de ai primiti acestă: moșie și niatt dat
acestă miere, și niaii făcutii plată de plinii în mânile
nostre. & (Condica B. f. 50). Aici iarăși se vede spiritul
speculanti alii lut Varlaam. Eli specnla cu mierea, ca
şi Turcil; da arvont, pe “miere de timpuriti pe lă „redeși,
„Și cândii.nu o puteai ei respunde la timpii plătiaii cu
moșisrele lori.
„ Michaiii Zerulii Armașuli, la 20 Iuliii, vinde lui Var-
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laam ocină sea din satuli Giurgescilorii. (Cond. B. f. 70).

Anul 1708. Varlaamă scâte chrisovii domnescii de

la Michaiii Racoviţă, de viacinică și neturburată

stăpâni-

re a Brădicescilorii pe mai multe din cumpărăturile și
daniele parţiali ficute până acumde către redeși în mo-

șia 'Tălpigenii de la ţinutul Făleiului (Cond. B. f. 19

și 20.)

|

Cu data din 8 Aprilii se găsesce o carte de la Mi-

chaiit Racoviţă, prin carea se

întăresce

viacinica

robii

a unui Ciganii, ce de bună voii s'a datii robi Brădicesciloră. Ea merită a fi reprodusă pentru bizara'Y cuprindere,
m »lon Michaiii Racoviţă Vocvoda Boj. mil. gosp. Zem.

Mold. Adică ati veniti dinaintea nostră. si denaintea tu-

turoriia lori nostri moldovenesc boeri, a mari şi mici,

cinstită rugătoviulii nostru Sfinţia, sa părintele IKyr Var-

laam Episcopulii ot Iluși. Şi niz aretatăi unii zapisii de
mărturie— iscălitii de preoţi și.de alți Omeni buni: de
Negulii Giganuli. seriindii și mărturisind cu acel a-

deveratii zapisiia lu la mâna Sfinţii sale Părintelut......

precumii fiindi elă

Cigani din ţera românescă
— și ro-

binduli Tătarii. din ţera Iul
— at făcutii la robiă câţi

va ani: și făcâudu'i Dumnedeii calea de ati -scăpatii

din

robia păgâniloră. Și nimerindi la. Sfinția sa Părintele E-

piscopuli de Ilușt
— ati slujiti vro patru cinei. ani, Și
pre urmă de bună voia sa S'aii dati! rob îmăinăstirei Sfin-

ției sale Brădicescilor
— și după ce s'a căsătoritii s'a dat
Sfinţiei sale. deprcun cu femea lui Sanda. Moldovencă.
Și cu copii lorii și cu toţi nepoţii și strenepoţii lori. Ca

să fie în viaci robi Sfintei monastiri

Deci şi Domnia mea dei amii vedutii

Brădicescilori
—.
acclii

zapis a-

devăraţii amii credutii. Intru aceia şi de la Domnia mea
mami milostivită și ami dati 'și amii întărită pre cel.
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Giganii de mai sasi muimiti. ...

și cu fecioiii lor

Şi cu toți nepoţii lorii. Ca să fie și de la Domnia mea

Sfintii monastiri Brădicesciloriă "drepţi robi în viaci și miluirea și uricu cu totii venituli stătătoriii în viaci de
viaci. Pentru aceia şi voi giudi! de Ciganii cei domnescă
şi de Giganii cei boeresci toți să aveţiai da buni pace acestul Gipanii, întru nimicii să nu vă amestecați la
densulii ali învălui sati ali trage la ceva. Capoi veţi fi de mare

certare

de la Domnia

mea...

:.

7916,

April 8“ (Cond. III. f. 3.)
"Insemnare. Causa, pentru carea acesti Cigrană
de :bună voii se dă robii, trebue a o căuta în po„Sițiunea de atunci a Ciganilorii. . Ciganulii fugariii,
“fără stăpână, era lipsiti de ori-ce proteeţiune, și
"espusii la cele mai brutale schingiuri și jacui din
partea, judilorii, și a servitoriloră Iatmiiniei, carii”
âmblaii într'adinsi, căutând

Cigani fugari, și % seri- |

iati între Giganii Domnesci (Cond. III. f. 43.)

La 7 Maii Varlaam scote de la Michaii Racoviţă uă
carte de scutelă pentru văcarii sei
poi scote hotarnici domneșci de

(Cond. III f. 1.)

A-

la același Domn, anume:

pe Gavriil Vel-păharniculii, pe Bejan Iludiciu Vornicii
Globnii, pe Postolaki Coșesculii și pe Axintie Uricariulii:
de “%-aii allesii tote redeşiele cumpărate stii diinuite, de:
la Dolhesci'și Botneni, Și apoi pentru siguranţă capătăși
chrysovii domnescii, la 12 Iulit (f. 60—62). Tot atunci
delimitezăcu hotarnică domneşci pământurile ce le avea
cumpărate și dănuite, de la redeșii din Buneşck şi -Căbiceșci, şiși sete chrysovii domnesc pentru stăpănirea
lori, de la Michaiti Racoviţă,

Popa Ilii feciorulii lui Ostachi

la 20 ulii

(f. 95—98).

dănueşce 'luf Varlam o

parte de moșii, din satulii Brătenii, pe apa Lăpuşnei
(£. 65). Ștefană Fratiţa biv-Sărdarii vinde “lui Varlaam
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5 pămenturt din Căbiceșci pe Crasna, câte uni zlotă
pământulă (f. 103)). “Varlaam la 22 Iulii seste chrysovii
domnesc de la Mihai Racovită, întăritoriti posesiunel
selle pe părţile cumpărate și dănnite din iazulu de la
Giurgeșci (f. 72, 73.)
|
dAnulă 1709. La Noemvriii 29 Irina Mărdăresa. dăruesce lu! Varlaam uă redeșie a sea din Mirdăresei; eră
alte doue părți de moșii le cedeză dreptă plată -a 17
lei, cu carit datoria lur Varlaam (Cond. B. F. 18). La
8 Ianuarie, Stefan Frătiţă, cu feciorit ser și cu Kenan și
cu Popa Stratulat Agariciii, Chărăzeseu lui Varlaam pentru Brădiceșcei 7 pământuri şi jumătate din Siliștea Căbi-

cescil, ce remăsese ne cumperate de Varlaam. Satulti
acesta, precumii se vede din zapisă, era alăturea de Bu-

nesci (f. 98),
In luna lu! Ianuarii se finesce episcopatulă lui Var. laam, precum voi vedea mal dep arte. Presimţind că nu va
fi. îndelung pe scaunul Episcopie, Varlaam încă din anul trecută s'a asigurată prin chrisâv6 domnesci peniru proprietăţile ce făcuse Brădicescilori. Varlaamii a paretisit și s'a retrasă la Brădicescl, unde a trăiţ până la
anulii 1711. Cel puţini de la acesti anii în documente

nn se inal pomenesce de cl.

Acolo petrecândă, totii din cândă în când mat cumpera câte o redeșiă, sâii uă priimea danie, d. e. la 15

Fevruariti acestaşi anii, cumpără de la Ion sin Gaşpar
din Dolhesci u redeșii. La 3 Septembrie 1711 Varlaam a cumpiratii de la Dumbravă și de la soţia Iul
Stefana o rețeșiă în Armășent. Zapisul este scrisă la
Prădicesci, de un Cogălniceanu.
|
Varlaam cât a fostii Episcopi s'a Sirguită numa! cu

igte chipurile a se înbogăţi pe sine indirectă , Sub :nu-
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mele Monastiret Brădicezcăi; cră Episcopia a lăsat'o în de
istovii pirăsire și pustiire, arsă, prădată și ruinată, care

k-a atrasi publică desaprobare, - precumă se va vedea
mal jos. Darii nici la. Brădicesci n'a remasti de la elti

nimică afară de o miserabilă bisericuţă de lemnti. Nu se

bucura de opinia de omă dreptă, și nedreptățile lui în
questiunile de judecăţi ce i se recomenda de lu Domniă,
aii silită pe Doninulă ântiochii Cantimir, carele iubia
judecata dreaptă, să facă lut Varlaam o dojană publică,
forte atăcătâre; săY dică la unii Divanăi, înaintea tuturorit
Boeriloră mari şi mic:

„Popo!

ce nu judeci drepti, _efnd

Îy vină ckaţile mele? ȚI-oi rade pletele“ ! Atacult afost
aȘă CE nare fa GA Varlaam a eșită din Divanii plângândi şi blestemândă pe Domnulii celă mâniatii (Let. t. Il.
f. 62). Neîngrijirea lui Varlaam de Episcopiă, îndată după paretisirea lul a fostii. oficial denunțață prin chrisovulii
dată de Mihai Racoviţă pentru ajutor inţele făcute Epis-

copiet de Huşi. Că cine a fostă și Episcopii, dice, ehri-

sovulii, vai grijii pe sgiuri dinsa nimica.“ VedI acesti chrisovă reprodusti mai . josii. Varlaamii, “chiar
şi după mârte, şa, atrasă desaprobarea Bisericey, prin
aceea, că prin testamentuli seii a voitii să sustr agă cu

totul Monistirea sea de sub ascultarea Chiriarehiet Bisericesci, şi o a încredințatii une! rude a sea,(%) Gavriil Miclescu. Dar testamentul acesta ca nelegalii,s'a desf
țatii. de sinoduli Archicreilor, precumă se va vedea,
anulă 1713.
Varlaam cu dreptul se pote numi „rezeafagii; clii

spre a îmbogăți Brădirescil set, prin feliusite căt a des=
poiatii de pimîntuni câteva, sate redeșeșei de prin pregiur:

(%)

CA Varlaam era rudă eu atei
“tradiţională,

Miclescu,
Sa

amă auqitii din spunere
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Brădicescit, Dolhescii, Bunescil, Botnenii,

Giurgescil,:
Ar-

mășenii, ete. din care mulți locuitori aii trebuitii să se
strămute pe alte redeșii,: “dacă le vorii fi mal avutii, sei
se remănă vecini, adică : clăcași.
|
NN,

SAVA

II.

Succesorulii lui Varlaam în Episcopatăa fostă Savva II,
pe care Sinodicul Episcopiei îlă deduce dintre: monachii
Monastirei Pingăraţii. Eli fu alesi la Episcopatii în luna
lu anuariit 4709, „cu totii soborulii sfintei Biserici“ şi
„cu totii sfatul Domnescit,* precum se vede din cartea
Domnului Michaiit Racoviţă din 19 Ianuariă, prin care
însciințiză pe Huşeni de aleger ea noului Episcopii, și le
ordină ali asculta; precum și din altă carte cătră Protopopulti de Soroca, prin carea, însciințându'lii de alegerea, noului Episcopă, îl ordonă de a aduce la Episcopii
pe toți Preoţii din acelui ținutii, ca săi vadă și săi: esaminede. Se înțelege că asemine cărți se voriă fi datii la
toți Protopo, i! din ținuturile supuse Eparchiei Hușilor. Reproducemii aici aceste doue cărți domnesci, ca de mare
interesti istoricii, căci ne arată între altele rânduelele ce
păziai Domnil vechi la instalarea Episcopilorii, 'Toti-odată ele ne arată că Episcopii se alegeau de Soborulii
Bisericel și de sfatul domnescii, de și uneori Domnil se
esprimii în scurti, că ci ati numiti pe cutare Episcopii:
sei că sai milostivitii și ai miluiti cu scaunul E-

piscopiei; precum d. e. dice Vasilie Vodă, de Episcopatul lui Gedeon (vedi anulii 1645).
|

„Ion Michaiii Racoviţă 'Voevoda Boj Milost. gospodar
“acm Moldavscoi. Serena Domnia mea la toți orășanii
„din Tirgu

de

Huși,

ve dămti scire tuturorăi.

Iată că
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„Dorânia mea ami socolitii cu “toti Soboruli Sfintei
„Besiarecii de am pusi acolo Episcopi la Huși, prea
„cinstiti rugătoriulă nostru prea, sfinția sa părintele kyr
„Sava. Pentru aceia, dacă veţi vedea cartea Domniei
„mele. Ear vol cu toții Orăşanit să aveţi alti asculta în-

„tru tote obiceaeli ceale vechi. ca prea un Archiereii. A„Șijdeari şi pentru Omenik, caril vor hi fost de a sfinteY Episcopil.
„Și vor hi r&șchiraţi pintre voi.și pen alte Briaslea, şi
„pentre viari. sai domnesc
— sai pentre boiareșci. saii
„fiiaştea unde vor hi. Să aibă ai stringia la sfânta Epis„copie
— și vorii avia milă de la Domnia mea — Iară voi

„încă menit sfinte! Episcopii să nu'Y amestecați la nevoeli
„vostria. Nicia la cheltuiali vâstrea. ce să aveţi a! feri
„după cum ai fostă obiciaiulii ceal vechii — și mai de„nainte vostră — pre cum aii fostă alți tîrgove (i — așia
„Să ţineţi şi vol. și să fiți ascultători. pe cum vă porun„Cimii— că de a vini vro jalobila Domnia mea, să sciți
„bini că unii ca aciia vor fi de mare certari dela Dom„Dia mea.. (Iscălitura domnescă și pecetea). U Ias 16
1217,

Genar.19.*

pe lon Michaiii Racoviţă Voevod Boj..Milost. gospodar
„zeruli. Moldavscol. Seriem Domniă "mea ăi Tugătorilă
„nostru. Protopopul..de ţinutul.Sorocei. careli iasti supt

„ascultare Piscopii Hușilor. îți facemii stire. iată că hini
„vrând Domnia mea. i impreună cu tot Sfatul Domniei
„meale,: an socolitii și am les de am pus acolo la Pis„copie .“Hușilor pre Svinţia Sa kyr Sava..să

fie

Piscop.

„pentru aceea dacă vii vedea caztea Domniel meale, să
„cauţi și să dal scire tuturor preuţilor, câţi or fi acolo
„la cel ţinut. supt ascultari Piscopii. să vă sculați. și să

„meargeți.. cu toții acolo.. la Svinţia sa. la Piscopii. ca
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„Să vadă şi să! cerci. pentru

vrednieie

„carele nu va fi vrednici de cinul

prepțăsci,

ai

preoțescii — să aibă

„al judeca. după cum va scrie Svânta pravilă. Deci nu„mal să te scoli. cu toți Preoții si mearg! acolo. Acesta

„scriem. U las l& 7217 genar 20 (Iscălit. Domnescă și

„Pecetea).“
|
Di
Observâmii, că în cartea cea d'ânteii, Michaiii Racoviţă

dice că a ales pe Savva la Episcopiă: cu totii Soborul
Sfintei Biserici; ră in cea de a doia dice că l'a ales
„Împreun“ cu totii sfatulii Domniet.* De aici conchidem
că alegerea lui Savwva s'a facuti prin o adunare compusă
din Archiereit și din Boiarii ţere!, cari! compunea sfatul Domnescii.
" Sawva a găsită Episcopia de Huşi în cea mai miserabilă stare, stii mat bine, în cea de istovii părăsire :
„arsă, prădată. fără ogradă , fără casă. fără chili,“ cu
unit cuventii — ne avândă nimica „nică pe din lăuntru,

nici pe din afară.“ Căci, dupre cum am vădutii iat sus,
Varlaam a îngrijitii numa! a mări moşia Brădiceseilorii.
De acea Savva, îndată a espusii la Domnik starea [piscopiei și a cerutii aiuloriii pentru restaurarea et. Domnulă Miebaiii Racoviţă , pe lângă alte ajutâre ce at pututii face dela sine, a convocati sfatulii țerit spre a se
consulta despre modulii, cum sar putea ma! multă ajuta
Episcopia. Dar din causa multelor nevof ce eraii pe
țeră, Domnulii și sfatuli sei n'ait putută aY face altă
ajntoriii de câtii ai acorda 20 de scutelniet dupre aşedementuli făcută Monastirilori închinate. la Ierusalimii ,
caril să fiă spre serviţiii şi a cărora Goștină și Desetină
să fii în folosul Episcopiet. Cartea Divanului este tâtă
cuprinsă în uriculi lu Racoviţă, ge se reproduce -ma!
psi afară de începutulă ei, în care se arată persânele
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din care atunci se compunea sfatul sâi divanulii Dom.
nescii. In interesul istoriei țeri, reproducemii aick începutulii acestei cârți, si „miărturie: de starea: Episcopiei :
e „Se. ubo Mi(1) Gedeon Archiepiscopii și Mitropolită
Sucey schil. i Pachomie Episcopii romanschit. i Caliztru Episcopii Radovschit. i Savva Episcopii Huşschiy. i Antochie
Jora vel logofătă. Ion Buhuși biv-velii logofătii. Lupulii
Costachi vel vornic Nijnei 7eruli (2) i Manolachi Ruset
vel vornicii Vișnei Zenli(3). Dumitrașcu Racoviţă Hatman
i Părcălabii Succvschil. Neculaiii Ruset vel Postelnicii.
Deadiulii vel Spătariă. Cuze biv vel Spătarii. Savin Banulă. Ion Sturdea vel Păharnicii. Gavriil biv vel Pătarnicii. Neculaiii Dașot vel Visternicii. Ştefan Ruset vel Stolnicii.. Constantin Costachi vel Comis. Pavel Rugină vel
Jitniciarii. Constantin Zbiera Vtori Logofăiii. Ștefan Luca

3. Logofăt. Şi alți Boian! și Mazili(4) din curtea Mărie!

Sale lui Vodă. facemii şeire cu acesti mărturie a nâstră

ete... . . (Condica 1 f. 15). 'Totii restulii cărţii întră în

"următoriulii „uricăi datii la acestă ocasie de Domnulă Mickaiii Racoviţă : (Originaluli se află in aceeași Condici,

f. 15. eră copie în Cond. A. f. 69)..

|

x „Bojiiu Milostiiu: Ion Michaiti Racoviţă Voevod gospodar zemli Moldavscot. Bine vrendi Domnia mea, a urma
bunelor și feric itelorii lucruri. ce ai făcutăși ai Iuerat
alți fericiţ! şi r&posaţi Donin! ceai fostii mainte de no),
de ai miluităi și ai întărită Sfintele Monastir. cu vinitart
din viniturile domnescf. volnici fiindii ca nisce stipânitori
acestut pământii a Moldavel. ca să le Timiie în: urma
(1)

„lată deci noi. (2) Ţerei de josii. (3) Țerei
de susii.. (4) Mazili se
numiaă boerii scoși din funcțiuni, sâă boerie. In
acestă caite boeril se
despartă în doue

categorii : „boiari cu boeriă , şi boiari mazili de
țeră.“ cel mazili, după ce eşiati din slujbe, îşi făceaă
viața la țâră pe
“la moșiele loră, :

,

”
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veacinica pomenirea. Socotindii dar și Domnia mea tmpreună cu totii sfatulii nostru. Pentru Sfânta Episcopia Hușilorii. fiind arsă și prădată, și cădută Ja mare slăbiciunea.

de nepă.şi risodle ce aii fostii într'acestă, țeră din .zavistie diavolului. cât aii remas numai peatra. nici case
nicia ogradă, nici chilii. şi mal alesii ne avândii nimică
nici din luntru, nici pe din afară. Că cine ati fosti şi
Episcopii m'aii grijitii pre. giur densă nimicii. Deci acmu

puindusă, altii Episcopii, și fiind cam slibșiorii(1)..
Domnia mea m'am milostivitii, şi Pam agiutoriti ditruniali din
cât niaii fostii putinţa. și iam ficutii și acestii testământii

mal vârtos pentru poslușnici carea cu agiutoriul lui Dum= nedeii, şi cu blagoslovenia a patru a, ţerii ndstre Sfinţi
Archierei. Sfinţia sa, Părintele kyr Gedeon, Archiepiscopul și
Mitropolitulii Suciavei. -și kyr Pachomie Episcopul ot Roman.
Și kyr Calistru Episcopul ot Rădăuţi. și kyr Sava Episcopul ot Huși și cu toți boierii Moldovei a mari și a mici.
Bine amii voitii preacumi să cade, și precum placia Iul
Dumnedeii cu dreptate. am. făcutii aședarea casă aibăa
ținea, Sfânta Episcopii ot. Iluși. Poslușnici cu numeri
fiește cândi 20 de dmeni. din vecinit Sfintei Episcopii(2) .
“Și dintralţi âmeni streini pină la această somă. După
testementulii -pe cum fini și Sfinţiali mănăstiri Ierusalimului cu ruptă. Și aceasta amii socoliti pentru nevoili
jerei. la ce neputinţă aii remasii în dileli nâstre să dea

cu ruptă câte 3 ugri de omii intrună anti vistirii. și a-

cești bani săi dea pe 4 cifertuni. Iară alti nict mat
multi nică mai puţini peste anii să nu dea. nict la bir,
nici la rinduiali. nici la chăntil. nici la pecetluituri. nică

la fumăritii.. nică Sulgiii. nici Ilişii. nici la, alteori câte

(1)

Sărăcuţit,

(2)

Din Coloniștii aședaţi pe moșiele Episcopiel,
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ar mai eși, şi Sarti izvodi pre altă țzră. Iară aceași
poslușnici a Sfinzer Episcopi! la nimică să nul amestice
. nimia. Și aceasta am făcutii ca doar arii milui Dumnedeii, să ajungă Sfânta Episcopie la statuii sei cial may:
de mainte. ca doar sar putea chivernisi cu acel posluş[.. pentru toati triabilea, ceari trebui pe giur Sfânta Episcape Aşijdiari m'amti milostivitii Domnia mea, și
pentru desiatina de stupi. și pentru gorștina, de ai. și de
- mascuri. prea câte bucatea vorii avea aciaşti poslușnici
de mai susii pomeniți. Câţi vor fi anume" la izvodulii
de ruptă la visterie, aședaţi. prea toți să aibă oi goştini
şi ale lua desiatina, Episcopulii carili va fi la Sfânta
Episcopia. Iar goștinarii și deseatnicitde țerăsă naibă treabă.

căci Domnia mea amii estatii acestti viniti ca să fie de

agiutorii la Sfânta Episcopie? Așijdiari într'acești poslușnici a Sfintei Episcopii. nică unii fiali de globnict să
nu întria. nică vornic. nici părcălabi. nici păcharniculii

„2-le. nică alţi Omeni domnesci nici boiaresci nici săi giudece nici săi globască. fără, numai Părintele Episcopul ,
să le fie cercătoriă și giudecătorii să certe pre cei vinovați. Osebitii de să va întimpla vro greşală mari,. cum
moarte de omii saii furtișagii. Carea se cuvine a să cauta

cu divanulii domneseii. Așejdiari dela acești pomeniţi pos-

"lușnici. nimea si nu aibă a lua cat de olacii. sai pod„Yodk. nicia conacia. nicia alte angeriice ară fi prea alti

țeră. ce să fie de tote in paci. fir câtii pe cum sai legalii mai susi câte 3 ugri de omii intrunii ani. Și nici

0 dală in veci altă darea să n'aibă a da nici mal mult
nici mai puţinii pe cum saii disii mai susii* Intru aceea

dari și in urma nostră, cine va fi miluiti cu domnia
țerii nsstrea Moldovei de Milostivulii Dumne?eii. poltim

cu glasi de rugă, să nu strici această a nâstră puțină:
12
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„milâ şi aședare. nicia să. afle pricină din timplărili vrea-

milorii, ca să.clătească a
“Sfânta Episcopia la lipsă.
și rușinea și blăstămiă.
„noi sprea toţi. căci
: şi

nstră
Și va
sprea
noi în

aședarea. Ca să nu cadă
cădea pe urmă păcat, .
fara nostrâ. și sprea
această. dată în multe

„greutăţi, şi. datoriine aflâmii. Iară încă și pentru chivernisala Sfintei : Episcopii aşea- amii legatii* “Iar cine sar
ispiti să strice, și are vrea:să clătească, ori multă. oră
puținii. această tocmelă. și întări ură Sfinter Episcopil.
ori acmu. sait după alte vreami. ori Domnii. ori dintru
Archierel. - ori din Boeari. saii și carili ari sfătui sprea
stricarea, să adaugă ori multi ori puţinii“ unii ca aceia

să fie trecleți(1) și blestemaţi de 'Tatălă. şi de Fiul, şi
Sfântulii Duchii. și-de Matca Preacista. (2) şi de patru
Evangeliştii. şi să fie legaţi și afurisiţi de 318. Părinți,
din cetate Nikeci. și de tus șepte. sihră a: toată lumea.
şi. de smearenia nâstră Archiereilorii, carii niam numită

mai sus, și niam. iscălitii

mai josii.

Parte

să: aibă

cu

Iuda și cu trecleatulii Ariia. Iarăîn viaţa lut s% dobândească cutreamurulii lut Cain. și sugrumaria Iudet vândetoriulii de Christosti.. și ingerulii 1ui Dumnedeii sălii go-

nească,. în tote dile viiaței lori. și totii prilejulii(3) lorii
să arQă în focii. Iară după moarte lori st moștenescă

foculi cial nestinsu. şi viermii cei. ne adormiţi. în veaci-

nică muncă. Amin. u Ias, vleato 7217 vtorago. gospod„stra.*(4) Subscris: Michaiti Racoviţă Voevodii, Gedeon
Mitropolit; Pachomie Fise. de Romanși Calistru Epis,

de Rădăuţi.

(1)
-

De treci oră

tlestenaţi: dicere shusă, . (2 ), Bicere slavi, îusemhă

mPrecurata.“

(3) Dicere slavă. însemnă: cireumstare, ce stă îm-

„= „PIojură cera; aici: avere,

stare.

(4) A doua Domnie:
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„Insemnaraa I-a. Din acestă chrisovii se vede respectulii ce aveati. bătrânii noştrii cătră instituţiunile
Teligiose, precumii și datoria,ce le impunea, simțulii

„ră chreștinescăi, de a le ţine în bună stare, ca pe
"nisce
locașuri” consacrate la nemurire şi la fapte
plăc
“lui ut
Dumnee
deii; a ctrora părăsire şi delăsare
fară ajutoriulit trebuinciosii devine ptcatii, aduce ru:
șine pentru ţeră și. urgia, Iul Dumnedeii asupra: celorii ce le lasă.în părăsire.
E
i
Insemnarea 2-a. Asupra. „multelor greutăți și
datorii“, în care se afla țâra sub Michaiii Racoviţă,
eată ce cetimii în chronicele nâstre:

făcuse și cheltuială la” Portă,

„Michaiti Vodi

la luatulă Domniet și

“era cu datoria cea veche a visteriei. împărătesei, “şi

silea să le plătească; ci ati începutii nevoi a seste
„grele în ţâră, şi aii scosi chăntii, și pre chăntit năpăști, două rânduri de năpăști; și aii scosi de varii
pecetluituri cu iscăliturile boiariloră, să dea totii o„mult câte unii leii. Omenir se bucura că este UȘOră

dajdia, și eșia la pecetluituri ; iar- ă
mat * pre urmă

„dupe ce'iaii' scrisii. pe Omeni. și ai dati: iablele
la -.
visterieali
, mai scosii să -dea câte .5 lei de pece„ tlmităă, cu dedese pecetluituri, . MaX. adausati şi. câte
„doi bani de vadra de vinii vădrăritii, să dea țăranii,
dar nu boierii. Făcutaii și alttt obiceiii
noii, care nu
mai fusese în țcră, asupra, boeriniei și mazilimel, și
a Monastirilorii stingere,

stupi și.de mascuri, câte

de

ai

datii

desetină

de

2 potronici—ţerenesc e“

“(Letop. t. II £. 318. La fila: 63 Și 64 același tomă,

„se descrimai.
ă.pe largii dabilele cele grele ce îm-,
pusese, țerei Racoviţă, și resultatele cele funeste pentru locuitori.)
|
|
|
Anul 1710. In acestă ani Sava mijlocesce la noul

Domnii Nicolai Mavrocordată, și la 8 Fevruar dob'ndesce
întăritura dinnoi a.celorii cuprinse in.curisovuli de „mai
susii în folosul Episcopiei (cond. 1. f, 19.) La.4 Maiii

Nicolai Mavrocordatii recomandă în cercetarea „Vlăd
icăţ
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de Huși“ tânguirea lui Georgie Buciumaşii

asupra “Îir-

goveţilorii de' Huși, carii îi. remăsese datoricu 4 lei de

Ja vendarea unui cal:-Datii E nu numay -nuY plătescă datotia;-baîncă-"li”aii”scosii pe dinsu datorii cu o rămă-

Şiță, şi Lai ecsecutată încât a fostă siliti a lua de la
Turci 6 orțicu camătă. Banii aceștia elă i a dată Iul

Dragomirii

Simanulă ; însă s'a aflati că acesta nu Ya

dati la rămășiță. Deaseminea,

că Ion Babiciii -Simanulă

"i aluat nisce' grâii dintr'o gropă,. „și ati fostii merţa atuucea 12 orţi,“ Domnuli dice: „Să socotesci Svinţia ta
şi săli judeci cu Ilușianii, precuniii a hi. drepti .... și
săi așei și precumii vei afla Svinţia la mai direpti să
facă mărturie să dal la mâna cui sa vini. ca de sori
trage aici să avemii scire.“ (Cond. III. f. 9).
|
Totii atunci Sava sete de la Domnii uă carte cătră

»Boiarinulă Radul biv pabarnici,“ ca să îndatorească pe

Hușeni ași tocmi „păstorii la vite, . ca să nu mat strice
țarina. părintelui, că apoi orii plăti indoiti.“ (ibid. £. 10.)
Anul 1511. Inlocuinăii la Domniă Dimitrie Cantemir
pe Mavrocordat, Episcopulă Sava cere, și la .G Ianuariă
dobindesce și de la acestii Domnii întărire aședămentului
pentru cei 20 de scutelnici (Cond. 1. f. 19.)
In acest an,templânduse nenorocita alianţă a lui Dimitrie Cantemir cu Petru celii Mare, a venitii asupra ţerei o mare
urgiă din partea Turciloră invingători. Atunci și. Episcopia de Iluși, situată în apropiere de Stănilesci, unde a
urmalit Dălălia, a fostii dinnoii arsi si prădată de 'Tătară. Vrea să „dică, totii ce ati fostii ficulii Sava, până a-

cumii, spre restaurarea Episcopiei, crăsă sa nimicit. Și

„el

dinnoii

a începută a

cere mila

domnesc,

după li-

niscirea turburărilorii și aședarea Domniei.

Anul 1712. Domnulă celă noi Nicolai Mavrocordat,
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mișcati de tânguirile Episcopului : Savva, la 31. Maiă
scutesce de dări către visterie 20: 6ment,: ca. să
remâni numai de serviţiulii Episcopiei. Cartea domnescă
se esprimă 'aşa:. „Milostivitumamti Domnia mea. pentru
sfânta : Episcopii de Iluşi, carea: la vremele de resedlă

forte s'a prădatii de: “Tătărt, şi fiind rămasă la 'mare
slăbiciune, câți nică Gment de poslușaniene avendii, ca
să: posluștscă, ce arii fi trebele Episcopiei, ete. (Cond: A.
f. 12.) Acelaşi Domni Mavrocordată, spre a ajuta Episcopia a se restaura din căderea ei, la 26 Avgustit îi chărăzăsce din loculii domnesti

partea -numită

Pleşea;. cu

toții venitulii — unii loci în laturea Ilușilorii despre re-:
săritii dela medădi spre medi-ndpte. Iată cum se espri-.
mă cartea, domnesci pentru acâstă danii: „Adică Domnia'mea ami socotiti pentru Sfânta Episcopie din tîrgii.
din Ilușă, carea ,. fiindii la aceste vremi de resedlă, ati
arso: Tătarii şi ai desbrăcato de tute ceai avutii, și ai remasii la mare slăbăciune.. Deci, vădândii

Domnia mea

Slăbăciuneaci la ceaii remas, și fiindii acolo o bucată de '
locii domnescii ce să chiamă Pleșe, în mijloculă altorii
moșii a Episcopiei: Iată: Domnia mea m'am milostivitii,

dintr'a nostri, osebită milă, și am datii acestă bucată:de
locii sfintei Monastivi Episcopiei, cu totii venitulii.ce se
află acolo,

ca

să fie și de

la Domnia

mea

miluire

neclătită în vecă. .:.... .* (Cond. A. f. 103).
Sava înpreună, cn Mitropolitul Gedeon, . cu Pachomie
Episcopuliide Roman, și cu Calistru Episcopulit de. Ră-

dăuţi assistă, la adunarea țerei, convocatăde Nicolai Mavrocordatii Voevudii pentru desființarea desetinci şi a gror-

tine, impuse de Michaiă Racoviţă Clerului şi Boeriloră,
contra vechilorii aşerțeminte ale țerei. (Uricar, tom. 5, fi

248—249,
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Sava cere și dobindesee de la Mavrocordat: scutelă”

de dini la 6 argați (4 Decemvrie,) 'și apoi la 12 vieri

al Episcopiei (April 25) (Cond. III. £f. 13. 16).

Anul 1713. Varlaam fostulă Episcopii de Huși, prin -

unii testamentii: contrarii legilorii și canânelorii bisericesci, a voitii a sustrage Monăstirea Brădicescii de sub
autoritatea bisericâscă , şi a trecuti drepturile stle de

fundatorii către fostulii mare Vornicii Gavriil Mielesculă.

Acesta după mintea lui Varlaam, în puterea' acelur 'țestamentii fraudulosi, s'a fostii instituitii stăpânii ali
acelei Monastiri și deplin di-posator de averea ei. Sava arată
tote aceste Mitropolitului, carele convâcă Episcopii și ini
în tratație acestă questiă. „Găsescii testamentulă lui Varlaamii illegalii și pretenţiele Miclesculut, ce se baza
pe

acel testamentii, netemeinice ; desființază testamentulii și
hotărăscii, ca Monastirea

Brădiceseii,

carea este

fondată

Și înzestrată de Varlaam în puterea autorităţii și a midIc-

celorii Episcopier de Iluși, să rămân pe totădeaiua mi.

tohit ali acei Episcopii. —

Reproducemii aică cartea Mi-

tropolitului și a Episcopilorii, prin carea se desființ(ză'
testameutulii lui Varlaam, şi se daii Bridiceseii în stă-

e

pănirea Episcopiei:
|
„Gedeon eu mila lut Dumnedeii Archiepiscopă și Mi-

“tropolitii Sucevei, și a totă Moldo-Vlachia,
prea cinstită:
Și Fesarchă, din preună eu de: Dumnedeii iubitorii
ky
Pachomie Episcopul de Roman și kyr Calistru
Episco-

pulii de Rădăuţi, facemii scire tuturorii
cut se cade a sci;

pentru
coscii,
făcută,
piscopii
ca Ore

sfânta și Dumnedeiasca Monastire, anume Bradice este în ținutul Făleiului, carea este zidită și
de pomenitulii răposatulii Varlaam, ce ati fostii Ela Iluși, care întâmplânduse moartea Episcopului,
care socoteală ati fostă luatii acea monastire D-luy
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Gavril: Miclescu biv vel vornici, ca să fie supt asculta-.
ree Dumisale, și fiinduY pe mână, așa cum ati. vruţii ati
făcutii cu tăte lucrurile acet case. Deci aşa pre rândii şi
cu amănuntul cercândi să aflămi cu: adevărată, de ace
monastire este dată de răposatulii Episcopii D-sale Vor-nicului Gavriil. Şi așa cu Dumnedeescii giudeţii, cu mare.
dreptate și cu prea bune. dovedi și credincisse mărturii,
la arătarea, tuturor s'aii dovedită, că fără cale, cu mes-

terșugii ai fostii Iuatii vorniculii Bridireșcii. Pentru care
lucru cu drept giudeții și cu Sfânta și .Dumnedeasea.:
pravilă, împreună cu totii sfatulii nostrii, socotimii şi giudecămii,

că

nu

este

cu

cale a ținea vorniculii Gavriil.

Brădicescit, fiindii şi. chipii mirenescii nu trebue. a, fi stă-.
pânii sait mat mare Sfinter. Biserici,. ci prea .cu mare:
dreptate iaste, acia, Monastire să fie a Episcopiei de Huși.
Căci acelii Episcopi,

de și aii făcutii acesti lucru,

iar

„puterea, toată,. nevoinţa, şi agiutoralii ai fostii de la acel
scaunii,

de care vădendii şi unit testamentii,

care sai

făcutii cu gresală de Episcopulit “Varlaam,. seriindă şi
blestemândii, ca să se ţie acea Miinăstire singură, să nu:
fie închinată nicăiure, luatulam asupra nostră a Bisericii,

Şi am stricatii acea socoteală; cet vădindii în pământul:
nostru minunate , Monastiri,. și. acum Timâindi mat de
toti la pustiire: dar încă aceasta videmii, 'că singură:
nu se va, putea ţinea întru întimplările vremilorii aces-tora. Iată dară socotitamii, și amii dati acea mănăstire
Brădicescil îîn sama întru Ohristosti iubiții fratelut nostru.
kyr Sava Episcopul de Iluși,. ca să o ţie și să o, chivernisescă întru tote lucrurile şi cu tote moșiile Și ce ar avea, tof-dea- -una. cu Episcopia” si. se ţie. Și pre care arii
alege Dumnedeii a .fi Episcopii acelui scaunii la Huși,
acela să aibă. fârte cu nevoință a căuta de tâte lucrurile.
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acel case, și așa în veci să fie totii supt ascultarea F-:

piscopiei. Deci de acmu înainte: cine sar ispiti să strice

buna tocmală și aşedarea acesta, unulii ca -acela. ori în

urma nostră Archiereii, saii cine ar hi, să fie blestemată

de Domnulii

Dumnedeii și de Maica Precista, Și de 12

Apostoli și de 318 oteți de la Nikeea, și de, toţi: Sfinţii,
și dela smerenia nostri să fie afurisită -și neertati în

viacii, și dati anatemei. ci de acmn înainte Vorniculi
şi altă seminţie a Dumisale să nu mai aibă treabă cu a-

cea Mănăstire,

nici: cu

lucrurile

et.

și după

a

nâstră

socoteli, să aibă fratele Episcopul a'șă face -şi dresu!
domnescii,

ca să fie acea Mănăstire a Episcopiei neclă-

tită și ne ruşuită în, viaci.

De

aceasta

scriem.

U: Ias,

let 7221, Noemvrie 2.% Urmeză iscăliturile: „Gedeonii
Mitropolit ulii Moldovlachiei“ apoi totii înainte, ceva mai
josii: „Pachomie Episcopii Romanului;“ în rânduli ali
doilea, sub Pachomie „Calistru Episcopii Rădovechie

Episcopia de Iluși,

prin stăruința lut Sava Și prin a-.

jatorulii Domnului Nicolai Mavrocordatii, în
cepulit a se restabili din pustiirea la carea
dusă în timpuli resbelului Rușilor cu Turci
Sa acoperitii Biserica și s'a reparat ca din

culii casele și îngrăditura,

curinda în-.
a fostii rela Stănileșcinoii, s'a fă-

precumii . se va vedea din

ehrysovulii Domnescii, ce se va reproduce la anul

mătoriii.

|

NAT,

Anul 1514.

IORESTU,

La shrșitulii anului trecuti 1713, scă

la începutul anului 1714,
de loman

ur-

Sava a trecutii la Episcopia

în loculii lut Pachomie;

cră la Huși fu alesii

n
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Toresti(*). Sinodicult Episcopiei ni spune; că orestii a
fostii. cu metania dela:Seculi. Judecândii spunerea Stareţului Gerasim în 'istorie ce face -elii Monăstirilorii Neam-

țulă şi. Seculă, că dela anulii 1691 pînă la 1714 a fost
Fgumenii la Secul lorestiăi, iară dela acestii anii s'a. ales

altulii; putemii încheia.că Iorestii noulii Episcopii al Huşilorii
.nu âste -altulii decâtii fostulii Egumenii

de care se vorbesce în Istoria lui Gerasim.

ali Secului,

(Istor. Mo-

nastirei Neamţului și. a Secului f. 6).

S

„Se vele că: după cererea noului Episcop, Doninul Nicolait: Mavrucordat. dinnoii întăresce Episcopiei aședementul
pentru cci 20 -sentelnică, făcutii sub Michaiii Racoviţă.
Findii

că în chrisovulii seit: Mavrocordat,

între altele

spune şi de întâmplările Episcopiei în timpul resbelului
trecutii, precum și de ajutoriuliicea, făcntii. elit la restaurarea ei, reproducemit” aici-o pante din el:
«=.

„Facemii scire cu această

carte a Domniei meale tu-

turorii cut se cade a sei pentru Sfânta Episcopie a Huşilorii , fâmplânduse: la vremea răscolei, la velet 7219
(1741), carea fiindii înprejma oștirilorii aii arso de pradă,
câtii “ai rămasii

numai piatra

în jerişte(* ),

şi venindii

Domnia mea la Moldova cu a douadomniă și înțelegend
cum este Sfânta Episcopie arsă și pustiă, m'amii umiliti
(*) In actul de danie ce tico mânăstirer Nemțului Lagofetisa Elena,
soția Logofătului Nicolai Costin, la 1714, Mart. 1, se aminteseii ea.
martură tus patru levarehii țerei, între carii celă de Iluşi se numesc”
» “Theodosie Episcopi Ilusschil.“ însă 'acestii nume nu se află trecutii
nicl în diptichel&” Epistopier, nici în vre unulii din documentele Episcopiei nu se amintesee de elii. Din contra doenmentele în acestii timp
ne arată Episcopii la Iluși pe lorest. înaiute de 1 Marte, anume li

- 28 Decembre. (Veqi mai josii cartea

lui Nicolaii Mavrocordatii, dată

pe numele luf Iorestă la 28 Decembre). 'Trebue dar șă îneleemii că
„cu gteșelă este reproidusit în condica. Documentelorit Mitropoliei, în
“Festamentulii menționatit; numele Episcopului” Theodogie, în locii de
„Iorest. (Condiea Docum. Mitr. f. 920).

(%%) mJeriştek
„4 2,1, 283),

se numesee 1oculă devastatii de incendit. (veţi Leto:
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”

din totii cugetul nostru, și amit socotiti împreună cu
totii sfatulii nostru ca să nu rimie acelii scaunăla Tă-

sipă, și ca st nu se stingă pomana Domnilorii celor bă-

trânk și ctitorilor celorii vechi. Şi așa Iuândii dela Dum-

nedeii ajutorii, din tâtă osirdin ndstră niamit apucat și

o amii tocmitii ca de iznâvă. cu acoperemântii și cu “de

„altele ce aii trebuitii pregiurii Sfânta Episcopie, cu case:

“și cu îngrăditulii pin pregiurii, şi cu ce ati trebuit, cum

pe din lâuntru așa și pe din afară. Urmeză apoi confirmarea milelorii din ehrisovulii lui Racoviţă pentru pos-:
lușnică. (Cartea este dată la 28 Decembre; originalulii în
Cond. I f. 21. Copie—Cond. A. f. 12—73).
.
Apropo de prada ce sa făcut pe la Iluși şi vecină:
tate, la rescola lut Cantimir, cetimă în Letopiseţul Con-:
timpuranului Niculcea : „Deci până în sară în acea “di
de Duminecă. totii vinea 'Tureii virtosii din jos și se aședase pe coastă Ia. dialii; iară 'Tătărimea totii trecea în
susii- spre IIuși drepti pradă pe la bejenii(%), ca lupii,
cum arii trece nisce locuste, așa trecea de mulţi
(Let.

tom. II. f. 355). Și înaltă loci:

„Iară de focurile Tur-

cilorii și a Tătavilorii era cuprinsă totă costișa, pînă sub
pădure, totii câmpul acela până în Iluși* (f. 356). 'Deasemine spune, că după acelii rezbeli țera era stricat
ă
reii „de Tătaui, de Museall și de tălhăriti: (£.- 376).
|
Totii atunci,

la 28 Decemvrie,

Nicolaiii Mavrocordatii

a datii voiă lut lovesti aş găsi 9 cmeni, streini și ai
angaja la serviţiulii Episcopiei, anume: trei. argaţi, 1
plugarii,-1 vieriii, 1 vicari, 1 păcurariii (cioban);
1
hergheligiti şi 1 porcarii; și îi seutesce de tâte dările
şi
angiiriele (Cond. III. f. 21). Iorest se amintesee ca Epis()

„Bejenil.“ Diecre

slavă „fugariii, fugă“ aici însemnă: locurile unde se aseunsese cel ce îngise de prin sate,
de frică,
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copii Iuşilorăi, impreună cu Gedeon Mitropolitul, cu Sava:
Episcopulii de Roman și cu Calistru. Episcopulii de Ră:

diuți, în chrisovulti Domnului Nicolaii Mavrocordatii, dat
la 20 Decemvriiă. pentru desființarea, dabilei pe vii, nu

mită : Pogonărituli (Urie. part. 1. f. 42—45),
la 3 Tali Nicolai Mavrocordatu recomândă Episcopului Lorestii.a cerceta chestia furării unur: calit de la unii
rădeșii din Cărlioaţi.
Anul 1715. lor estii ficândăi: cercetarea recomendati
lut de Domnii

în anulii trecuti,

la 2 Septemvrie-a datii

suplicantului. următorea: mărturie de cele ce a constatat:
a „LOTestii Fpiscopulii de Iluși ficutamii scrisorea nostri la
mâna lui_Ion_Romascu armasulti precumii aii veniti cu
cinstită cartea Măriei Sale lui. Neculai Vodă. la noi sii
aibă judecată. pentru „unii calii ce ini furati Vasili. fe-:
ciorulii lu! Savin Polet de la Ciligaţi. deci dovedin-.
dusă. cu bună dovadă. precumii._ jati în rat el calulă. lut .
Ionii Romașcu.

deci

iată și marturi săIT adusii Romașcu: :

pre Timuș vorniculii . din Girla VItdici (5). și pre AMichaiii Sandulă Vorniculii de Stănileșci. și pre ali âmeni buni. de prin preginrii. Carii acești Gmeni aii seiut. și aii preţuitii calulii lut Romașeu. pentru. caii: preţuitii. calul. drepti. 30 de lei. căci ai fostii calii buni.
pe cum ai dati sami. aceşti. omeni huni. precum . ai .
fostii calulă buni. Deci Ion Romașcu. naii găsitii nimică
să ia de la aceli tălharii. fir câtă. s'aii găsitii.. nisee
moșie. de pre partea mânesa. la Cârligaţi. şi la valea:
lui Gâscă. și prea fure unde va hi. ca. așa iaste. și poronca, Mării sale lui. Vodă. să. se popreascii acele: moșii.”
cu. totii venituli, până iar plăti calulii, și noi am ficută
(%)

Uni

satit pe Prutii, eare astădi nu mai cesistă „ Stricat”. fiind

timpul

resbelulul ruseseii de la 1711.

„.

din
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acestă mărturie la mâna lut Ion Romașeii. 'ca sii aibă

credință. vlet. 7293. Sept. 2 lorest Episcopii Hușschir. «

(Cond. II. f. 95.)

|

“Insemnare. De pe subsciere înțelegremiică măr
„ turia este scrisă chiar de Iorestii. precumii. stiluli
- aŞa și chiarii serisârea este. de totii prostă, şi ne
arată că. lorestii era slabii cărturariă.
In acestii anii, în luna lul Iunie, a veniti

în Moldovă

Samuil Patriarehul de Alexandria, pentru a stringe milă,
Spre a putea plăti datoriele Patriarehici.
,
„Acestă Patriarehiă până atunci nu avea vre-un Venitii statornic din Moldova. Nicolaiti Mavi 'ocordalii a hotăritit să închine acei Patriarchii vre o monastire de ale

ere. Sa întemplatii toema atunci a se trata un procesii

ală Monastirei Iangu pentru diue moșii, Bălţetescii și
Mânjescii, pe care cu nedreptuli și le însușise Visterniccsa lui Ilie Cantacuzino, Nicolai. Vodă a convocati Divanuli în presența Patriarehulut Samuili, a MitropolituJul Gedeon, a proin Mitropolitului Sava și a Episcopilorii
ţerei, între carii trebue să fi fosti și Lorestii al uşilor;

după trătare, găsindu-se pretenţiunile Visterieesei ne întemecte, s'aii re'ntorsii proprietăţile Monastirei; eră apoi
Monăstirea

cu totă

averea ef o ati

închinată,

cu

co-

mună învoire, Patriarchiei de Alexandria (Letop. tom. II.

Î. 185—187).

Anul 1510. la acest an a urmat certă între lorest E-

piscopul IIușilor şi Ioanichie Proilavul sc Mitropolitul Brăj-

lei, din causa hotarelor Eparehielor acestor doue scaune.
Certa era. pentru nisce sate mărginașe, anume: Dubă-

sarii, ce sunt pe malul stingii ali Nistrului, Sultan. -Cişlasi, și Musaip- Cișlasi,(*)

G)

ce

era

Despre posiţia și utigina acestui
î. 207—209,

sati,

pe hotarulă Moldovei
vei. Uriearulii,

partea

UI,
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despre Bugeagii. Dubăsari, de şi .afară de hotaruli Mol:
--dovei, prin urmare şi de Eparchia Huşilorii, dar, ca lo:
cuită de Români și ca mai apropiatii de Huși, decâtă de
Brăila,

locuitorilorii

le vinea

multi

mai

lesnea se a-

dresa la, Episcopul de Huși, în questianile bisericesci,
și Episcopul de Huși nu voia a!
reclama Dubăsari numai pe temeiii,

respinge.

Proilavulii

că tote locurile o-

cupate de Turci, atâtii pe marginea Dunării, câtă şi în- luntruli Beserabiei, precumii şi acele de peste Nistru,
trebue să fie sub ascultarea unui Epipiscopii “totii din
olaturile turcesci, Celelalte due. sate, fiindi pe hotari
între Moldova, şi posesiunile turceşti de la Sudulii Besarabiei, se. credeati îndritii ale posede și o parte şi alla.
Huşianulii în puterea dreptului istorică; căci 6re cândii
totii Bugeaguli era de 'Eparchia lui; celalalt
— în pute»
rea stăpânirei turcesci. Ioanichie a veniti în Iași şi s'a
tânguitii Domnului Mavrocordatit asupra lui Torestit în
acestă questie. Mavrocordatăi a datii casulii în tratarea

Patriarchului Samuil. Patriarchulă, în presența Sfatului ţerGE şi-a PITțiloră litigante,

debatindi questia,, - a găsitii

cu cale, că Dubăsarit, nefiindii din hotarul Moldovei, să

remână pe viitorii sul, jurisdicţia Episcopului de Brăila,
fără a se mai amesteca Episcopulii de Iluşi în trebele
bisericeşcă de acolo, nici a da Mini, nică bine-cuvintare. [ară celelalte doue sate să. remânăi sub ascultavea Epişeopului de Iluși, cum ai fostii și până acumii,
Cu acestă. hotărire împăcânduse a mândâue părțile, șail
dafti înserisuri unulii altuia, Episcopulii de Huși şi Mitropolitulii de Brăila,

adeverite de . Palriarchulii

şi de Episcopii liliganţi.

Samuil

De pe inserisulii dalti de Epis-

copulii Iorestii Mitropolitului de Brăila în acestă questie ,

se păstrezi în Archiva Episcopiei de Huși due copil:
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“una, adeverită,. pentru întocma, de Grigorie - Proin
Archie-

piscopă Achridon, de Neofitos Uggrovlachias, și de
Metodie
Episcopulăde Buzeti. Alta—o copie de pe cea
d'ântiiă,

în „carea se dice,

ci copia cea d'ânttii s'a trimisi de

Mitropolitulii Brăilei, adeverită de personele de
mai sus +
că este întocma; ea are data 7953. (1745), !

De aici putem deduce; că Dubăsarir earășise adresati,
pe
la acest an, la Iușt în questiunt bisericesck; pentru
care

Mitropolitul de Brăila a renoitii amintirea drepturilor
sele
asupra Dubăsariloriă.
Reproducem aici acel inscris dupre copia Mântăi
i, ce se
păstredă, împreună cu a doua copiă, în Cond.
III. f. 30—31,
„Deasupra ei este adeverirea Patriarchului
Samuil,

în

Papas

ke

limba grecă, cu litere eyrilice : „Alexandrias

patriarchis Samuil epiveyei.«

|

„+ “„Smeritulii Orestii Episcopul de Iluşi,
-facemii seire
cu acâstii cante a Episcopiei năstre: precum
fiindii noi

- megiași cu prea o sfinţituli Mitropolit de
Brăila

kyr

Ioanichie, ami cădutii la pricini cu Sfinţia Sa
pentru satele care sântă' între hotară. Dubasarit earil
suntii de
cea. parte “de Nistru, și pentru Sullan-Câșlasi,
și Mustip-Câșlasi, caril sânti pe hotarulii Moldovei:
Deci

venindii Sfinția Sa Părintele Ioanichie aici la Iașii
ai

eșită la Măria Sa Iluminatul nostru Domni Nicol
ai Alexandru Voevod și Măria Sa niait poruncitii să merge
mii
la fericitulii Părintele Papa şi Patriarchii dela
Alexandria
kyr Samuil, ca să ne indreptâmii, și mergândii
înaintea
Slinţiei Sale fiindii âcolo și Dumnealorii Doiari
t cei mari,
şi luândune seama Sfinţia Sa Părintele Patriarchu
li neam
aședatii fiăţesce și cu pace intracestasi chipii,
cum pen-

inu Dubăsari să lipsesc de suptii ascultarea 4
Episcopiel de Jlusi, și să remâe supti asciiltarea
a Mitropo-
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„iei de Brăila ne fiindii pe hotarulă Moldovei, nici st le
“ dămii Mirulii nică Blagoslovenie. Iară pentru Sultan-Căslast şi pentru Muzaip Cășlasi ca să fie totii suptii ascultarea Hușilori pe cum ati fostii și până acum, Și așa,
amă primită amândoi pre acestă aședare de împărţelă,

şi cu mulțumită. „Şi pentru adeverulii amii dati dela noi

această mărturii cu iscălitura nostră, și amii

luati și

„not altă, măstărie dela Sfinţia Sa Părintele Mitropolitulii
ot Brăila ca să se scie. u.Ias vleţ 7224 Sept. 29.*

(Pecete): Orestit Episcopi Hușschil.

0. “Archiepiscopos proin. Achridon Grigorios.
“ Ungrovlachias , Neofitos fefeoi, di. tori Loov ata=
paddaiirov, a
A
Methodie Episcop. Buzeii.
i
La 10; Martie Michaiti Racoviţă, ce urmase în Dom=.
niă, renoesce lui Iorestii cartea, de scuteli dela Mayrocordatii pentru cei 9 Omeni streini angajați în servițiulii:
Episcopiei. (Condica, IIL. f. 27).
Anul 1720. Viele remase dela Varlaam în stipinirea.
Monastirei Brădicescilorti ,. remăsese în părăginire, -pre-

„cum și Monastirea venise la

o mare , desolaţiă,

din

cauza negrijirii Călugărilori de acolo şi a lipsei de disciplină. Iorest cere la Mitropolitulă Gedeon a se da Episcopiei. acele. vii. Mitropolitul, consultânduse cu - Episcopil

Georgie ali Romanului şi Calistru al Rădăuţitorii, la

14 Februarii încheiă unii act, prin care viele acele se
dat în stăpânirea Epi
“piscopiei, Vorbindi de Călugării de
Brădicesci, actulti se esprimă așa: „lată acmu la ve„derea. tuturorit este, ori din -nesocot teala Călugărilorii, sai
de avutii

strimbătate intre dânșii , ne ascultând unir. de.

„alţii, iată ai remasă Mint stirea așa de toti la pustiire,

„câtă ei nu sânţii vrednici peri iaţa pri “ (Docum. vielor),
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In acest anii lorestii se tânpuesce la Domnul Michaii
Racoviţă, că mai mulţi dintre locuitori! de pe moșieleEpiscopieă, cari! ai vit, le lasă în părăsire an! îndelun-

gaţi — dela 15 până la 30—iîncâi nu aduc nici un folosi, şi dacă Episcopul dă vr'o una de acele vit părăginite culva să le lucrede, rudele foștiloră stăpâni după
ce le vădii aduse în stare bună, se scâlă cu pretențiă de.
elironomi,

Prin cartea sea de la 1 Maii, Domnulii botăresce, ca

tote viele ce vorii mal reminea, paragină, în curgere de
trel ani, afară de cele boeresci, Episeopulii să aibă
drită a le da altora, ca cu modulii acesta proprietatea

să nu remână ne productivă (Cond. III. f. 38.)
,
La Mai în 11 Lorestii dobândesce de la: Racoviţă 0
carte domniscă, prin carea se îndrituesce a Și găsi 12
umeui, pe carii promite a) trece între ruptaşi, ca să le

fii dările mai uşore. Reproducemii aici acestă carte, în
„ntevesuli areheologicii ali țerei.
* „Lon Michaii Rătoviţă Voevoda Bojiiu Milostiiu Gospodar Zemli Moldavscoi. “ Datamii cartea Domniei meale.
cinstiti „rugătorului nostru— Sfinţiei Sale Părintelui kyr
“Orest Episcopulii ot Hușii. și Ispravnicului seii(1) ca si

fie volnică cu carte Domnici meali—a chiema Gmeni străin.

din olatul Turcesc, și dintr'alte părți de locii—saii micar

și Omeni de țară. carii sânt instreinaţi din ţară de unan,

și din cei mat de demultii.
slușnici sfintei Episcopii. și
de la Domnia mea până in
un bani nu vorii da. ară

până
acei
șese
după

în 12 6meni. să fiepoOmeni. vorii avea odihuă
luue—-nemăruia măcar
cia se va plini cisla(2)

cărții. îi vom (ocmi cu rupta. întrun ană. si forte peiușor. după putinţa loră. ca pe nisce Gmeni streini ca să
(1)

Yechilului, plenipotentului.

(2) „Cislu“ suvonesce însemnă: numeri,
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poti a sluji și la trebile sfintei Ipiscopit. și acei bant.
vorii da pe ciferturi. și nime din tocmela lori nul va:
seste. nici cu altă țară la nimică nu voră fi amestecați.
nici bucateli pentru alţii nu li se vori trage. și de nime
nu vor hi călcaţi. căci Sfinţia Sa Părinteali. li va purta
de grijia lorii. de cătră Domnia mea. Dreptii aceea dară.
vădindii carte Domniei miali. să veniţi pe cartea Domniei miali. și să vă apucaţi. st fiţi poslușnici Sfintei Episcopil. și pe cum vă fipăduimii. si sciți cu bună încredințari. că vom sta la'cuventii. de veţi avea mil. cu tocmal
ȘI cu 'așegări. întărită dela Domnia, mea—precum scriem
mai susii. Drept'aceea dară. poruncimii. și la boiari, şi
la toţi slujitorii vădind cartea Domniei meali, toți să vă
feriți de acești poslușnici. precum scriemii mat sus. Că
cine sarii ispiti a le face vre un vali. orf câtit de pulinii peste carte Domniei meali. unii catia vorii fi de
“mari certari de la Domnia mea, într'altii chipii n'a hi—
aceasta seriemii. U las I&t. 7228 (1720) Mat ti.
(Iscălitura Domnescă și pecetea). (Cond. 1. £. 40.
Anat 1323. Dumitraşcu Bărhosul în anul 1691 fcuse daniă partea, sea din moșia Corlatele-pe Crasna,—
logofătului. 3le Michaiii și soţiei scle Sanda; însă mat pe

urmă ne mulțiminduse de purtarea, logofătului,

a dati

acea, moșie danie lui Varlaam Episcopul Iușilorii şi ctitorul Brădirescilorii. Insă, aciulii de dania cea dântăii a
remasii în mânele Logofătului Michaiii. De. aicea a urmatii, că acea moșie se pretinda acum și de călugării
de. la Brădicesci, și de clironomit lut Michaiii. Procesulii

sa curmati la Domniă prin caztea. dată de Michaii Racoviță la 12 Iulii, în favârea Monăstirei Brădicescit. Re-

producemii aici acdstă carte , pentru că din ea se vede

13
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«atătii modulii de procedură al judecății domnesci, câtii și
circumspecţia lui Varlaam în daraverile cu redeșii.
„Nol Mihaiti Racoviţă Voevod Boj. Milos. Gospod. zemli.
Moldav. Adică sati pâriti de faţă înaintea Domniei meale
și a tot sfatul nostru, rugătoril nostrii călugării, de la
Sfânta mănăstire, Brădicescit, cu Ioniţă sin Lucăcie Clucerde, pentru o moșiă Corlatele de pe Crasna, totă partea
lui Dumitrașco feciorul lui Vasilie Birbosul Și a femei
sale Dochii arătândii Ioniţă sin Lucăcisi,

unii zapisii, de

tâtă partea lorii, de moșiă dinti'ace Siliște,

de mai susii

dania de la acelii Dumitrașco Bărbosulti , Şi de la fe-'
meea sa Dochia, din vlet 7199 și cu iscăliturile a mulţi
boeri mană și mici, scriind şi mărturisind, într'acelă
zapisi, pe cum Dumitrașco sin Vasili Bărbosul și cu
femeea sa Dochia de buni voia “lori, ai dati danie:

numită, și cu vad de maâră în Dolhasca, și din totii 10-

cul,

ai dată luf Michaiti ce ati fost logofătii al treile,

“și jupănesei sale Sandii, şi pe acel zapis acmu Ioniţă
sin Lucăelde, trage ca sășt stăpânească moșia iară Călugărit, dela Miinăstirea Brădiceseit aşe dederi samă, că
adevărații,

acel

Dumitrașco,

ali fostii datii danie,

sin Vasili Birbosulii inteiti

acea moșia lui Michiili Logoftt :

dar apoi, pe urmă acel, Dumitrașco sin Vasili, Bărhosulii de iznovă, ati ficutii altă danie de ati datii totii
acea

moșiă răposatului Viădicăi Varlaam, carelea ai fostii
a
colo la Brădicesci, precum niaii aretatii Călugării, şi zapisii de Danii,

dela Dumitrașco

sin Vasilie Bărbosulă ,

făculii mat pe urmă, de câtit zapisuli ce ati fostă dati,

lui Michail Logofetii : seriindă și mărturisindti : intracel

zapisti, cum acelti Dumitrașco, Bărbosulii, mat înainte
ai

fostii dati acea moșie de mat susii, numită, lut Miehăil

Logofetulii, dar apoi pe urmii neavând, nict o socolință,

1953
dela Michăil Logofitulii: ai socotiti Şi ai
datii acea
„moșie de mat sus numiti, toată, parte lui
și a fămei
sali căti se va alege, -ati datti Sfinţii sali Părintelui
Vlădiciă lui Varlaam, pentru multă socotinți și grijă
având
despre Sfinția sa. Și după zapisii de danii ce neaii
arătatii,

Călugărit,

dela acelii Dumitrașco Bărhosuli
,. încă
i _

niaii mai arătatii și o mărturii dela Popa
doleni, care Preuti iai fostii Duhovnicii,
Dumitrașco Bărbosulii, și sau templatiă,
Dumitrașco, și totii intracestii chipit ati

Tofan din Poacelui omii luY
la morte: alui
mărturisită la

moarte lui, cum că mai înainte
aiă fosti dati lut Micnăil

logofătulii acea moșia iară apoi pe urmă neavândă el
nici o socotință, despre Michăilă sati socotiti de ai dati
acea moșii Părintelui Varlaam, pentru căci Sfinţia sa la
imbrăcatii, și la orijitii, și multă socotință aă avută,
Pentru aceea daca amii vădutii că dania Monastirei este.
maj pe urmă, și adeverinduse că este adevărata daniă pe zapis

de daniă și pe mărturia ce ni aj arătatii, ami socotit Domnie

me,

împreună

cu totii sfatulii nostru, ci celce di vol-

„nică este, :a lua iar înapot, ce aflândusti, sait dati, acea
moșia dania mai pe urmă Minăstirei, așa amii judecatii
ca să lii. Călugări! moșia cu totii venitul pe câtii le
scrie zapisuli iară Luciicioia Ciuceroia și fii Dumisali, să

nu se amestice, că iam dati rămași din totă judeca'a,

și le saii luatii și zapisulii, acel ceaii avutii de dania de
la mâna lorii, că dania acea de pe urmă să ţine în sa-

Mă,

Și do această piră, să nu se mat pirască, peste

cartea Domnii mele,

59—60), .

vlet 7231. Iuliu

„-

12.« (Cond. B. f,

“Anul 1725 Din acestă anii, Noemvrie 2 se găsesce

o carte a Domnului Racoviţă,

prin carea insăreineză
pe

Episcopul Iorestii și pe Cirste limandi

vtori păharnică

196
de a cerceta o certă releșâscă dela Cirligaţi. (Docun.
Cirligațilorii). La 28 Lunii Iorestii, împreună cu Calistru
ali Rădăuţilorii, assistă ca marturi la actul de danie
ce a făcutii Mitropoliei Monachia Seraphima Silionesa.
(Condica, Documentelorii Mitropoliei f. 884—835).
Anul 1797. La, începutul anului acestuia tâmna,

Grigorie

Ghica a suceesii în Domniă lui Michaiti Raco-

viță. Iorestii se râgă Domnului celui noii ai. confirma și
elii așeemântulii dati de Racoviţă pentru .viele lăsate
în paragină. Ghica convocă Divanulii și renoesce acelii
aședementii prin cartea sea din 23 Ianuariii, (Cond. III.
f. 48). Episcopatulii lui Iorestit încurândii după acesta

sa, finită; căci în anulit următorii se găsesce unii altulii
pe scaunulii Iușilorii. Iorestii pre câtă cunosc până
cum,

nu se vede să fi trecuti dela

a-

Iluşi la altă: Epis-

copie. De unde putemii închia, că sci a muritii în Huși,
SE a paretisităi,
,
|
NAIL,

La

GEDEON

1,

Anul 1725. Lui Iovestii a suceesii Gedeon ali II-le,
20 Maii îlii găsimii asistândii la o învoclă fiteută

între nisce redeși 9 din Leosci (Docum. Leoscilor). Gedeon,
precum se vede din Sinodiculii Episcopiei, a fostii cu metania din Monastirea Secului. Actsta o adeveresce și Sta„rețulii Gerasim, în Istoria sea, despre Monastirile. Neamţul
şi Secului (fila 6, din dosii).

dubii 4329. In hotărirea dată de Mitropolitul Gedeon și eu Episcopii în questia supunerii Monăstirei Bră-

dicescilorii la Episcopia de Iluși, se dice la finitii, că Episcopulii,

pe temeiulii acelei hotăriri bisericesc , să şi

şeotă chrysovii Domnescii.

Inst unii aseminea, chiysovii
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nu Se gisesce “între documentele Episcopiei pânt la anul .
acesta. Episcopulii Gedeon se vede, că întimpina 6re care
oposiţiuni din partea călugărilorii—
rude ale lui Varlaam,
din Ministirea Brădieescii , carii tindeaii a dispune de
averea ei, ca de a lori,

în puterea dritului

de clironomi ai lui Varlaam.

imaginari

Acesta a siliti pe Gedeon

a cere la Domnulii Ghica Vodă carte

domneseă,

întări-

ture drepturilorii Episcopiei asupra acelei Monastiri, și la
22 Aprilii dobândesce o asemninea carte, a căriea cuprindere este 1) că Varlaam a fost lăsatii acea moniistiie,
după morte: sea, în stăpînirea, Gre-cărorii călugărași din
neamul sei, la care stăpânire s'uii amestecată și alte
persone, și aşa s'aii prăpăditi și răisipită totii

avutul. a

cet Monistirt. 2); Domnul pentru aceea o dă în sîma Episcopului Gedeon, ca să „fii Mitocii ali Episcopiei. Insă
pe călugării din nemulii Int Varlaam să nu” alunpe: ci
săi adăpostiscă acolo și de acum înainte, (Cond. B. f. 7).
Anul 1332. O pante de redeși de la Bunesci pretind
de la Brădicescă nisce redeșii cumpăratede Varlaam Episcopul de Iluși, în Bunesci. Cârta s'a tratati la Domniă. Nicanor Egumenul Brădicescilori a aritații cărţile
de cumpirătură și de întărituri domnesti, și de judecăţi,
prin care s'a constatatii nu odati drepturile lui Varlaam
asupra acelorii redeşii în mirime de 105 piimenturi. Redeșii ati remasii învinşt. Grigorie Ghica prin cartea .sea
din 9 Octomvriii, deseriind procesul acesta, confirmă, din,
noii dreptulii Brădicescilorii asupra acelorii pământuri din
Bunesci. (Cond. B. f. 94, 95),
Toti âtunei Nicanor s'a mai. judecatii cu redeșii Brădicesci din Vrăbieni, carii pretindeaii o jumătate din -satulit Brădicescii. Insă Nicanor a aretatii ispisocul dom=nescii, prin care sa constatat că totă acea pare de loci
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era sei cumpărată de Vâriaam,

seu

fleșt. Judecata crășia datii dreptate

dănuiti lut de re-

Egumenului.

Vedi.

cartea Iul Grigorie Ghica, dată tot la 9 Octomvriii.
(Cond.

A. î. 8.9.)
Anul 1733.

|
d
Grigorie Ghica Voevod, în anulă de pe

urmă ali Domniei,

negreșitii, că după mijlocirea lu Ge-

deon, la 4 April renoesce aședemântul Episeopiei
pentru
poslușnict, și totăodati arată că Fpiscopia
încă nu se

restaurase cu desevirșire din sărăcia la carea o
adusese
prădele din trecutii. Iată cuvintele chrysovulur:

wi „Însciințare facemii cu acesti carte
a Domniei miale
tuturorii cui să cade a sei pentru sfânta Episc
opie a Ilușilorii că iată acestă Episcopiă fiindii la
acela loci înprejma oștilorii în vreamile de răsedle mat
în trecuţii ani
precumii înțelegemii aii fosti arsi de prădi
câtii aii fostă
remasii numai peatra Și Domniă claii fostii
nainte de not
vedindii acestii seaunii la Tisipă și ca să
uu “se stingă
pomana Domnilor celor bătrâni și ctitorilorit
celorit vechi

ai făcut șaii tocmit de isuivă cele caii trebuit
cumii și

Domnia mea am întărită cu celi ce maii dati
mâna —
Dar încă nică până acmu în starea ci precu
m ai fostii
mai înaite matii veniti având multe irchuințel
e că Ce vtdindii Domnia mea neajunsurile sfinter Ipisc
opil, ȘI pen”
ru întărirea — ei Pentru-ca să avemii
și not, vecinica
pomenire și ușurința păcatelor nostre
Am socotiti. și
după testamentură vechi de milă cfai avut şi
dela alţi
Domni“... (Uurmeză așerjemântulii pentru scute
lnici, “ca
şi în cele de mat înainte. Originalu Cond.
1. f, 23. copia: Cond. A. f£. 73, 74).
îi
„Insemnare, Arderea Episcopiei, de
carea aici
se amintesce,

1711. Domnii,

este

acea de sub Dimitrie Cantimir,

de care se dice aici că ati _restitu-
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ati Episcopia după ardere. sintii: Nicolaiti Mayrocordatii și Michaiii Racoviţă în 3-a Domniă.
Gedeon se jeluesee lui Ghica, asupra, dregătorilorii din
Iluși, că tragi la dările domnesci pe scutelnicii Episcopiei. La 7 Apriliii Domnulii dă ordinii de a se lăsa în
pace scutelaicii Episcopiei. Schimbinduse Domnia, Gedeon capătă la 6 Maiii o carte domnescă: de la noul
Domnii Constantin Mavrocordatii, prin carea se îndrituesce a'și acuce 10 Gmeni streini şi îl scutesee de dări
(Cond. III. £ 49, 51).
Anul 1334. Constantin Masrocordatii,

a

la 9 Ianuarii,

în vederea sărăciei Episcopiei,îi chărădesce anualii pentru tot-dea- -ina câte 4 ocă untdelemnii și o litri de thămîiă, de la vama cea mare domnescă (Cond. III. £. 53).
In Condic 1. £. 24, 95, se păstredi unii chrysovii
din acesti ini cu data 30 Maiii, prin care Domnulii
Constantin . Navrocordatii scutesce pe preoţi de dabilele
terei. Estragemii cuprinderea întregului chrysovii, ca. dovadă despre privirile forte favorabile ale acestut Domnii
asupra treoției, și tot-o-dată prea creștine, din puneti
de vede dogmatieii, și morală.
1). Dimnulii C. Mayzocordatii îîncepe chrysovulii seii

cu întlținea morală a servirei preoțesci. Acestă, înălţime

eli o prvesce, din partea dogmatică, ca o consacrare
spre sețirea lui Dumnedeii cea mâre si înaltă, prin carea se joduce și se susține ehrestinismulii ; ea mijlocire
între Dunnedeii și 6meni; ca apropiere între cele ceresci
Și cele p mintesci:(*) „De vremea, ce ceata cea de cinste
a preoție, dice clii, ca unii lucru cc iaste chărăditii și
plăcut ul Dumnedeit. și prin rostul împăratului, ȘI pruo%)

ț
Chrisoulii se începe cu obictnuitulă titlu domnesel : „Nol Constantin
Nicolai Voevod Bojio Milnstiio gospodar zeii Moldar. scol. Tată dar...

|
i
l
i
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toculut. să. cinstesce dicândi : multi ami cinstiti pre cel
cei iubescă tu Domne. Pentru că după adevără. acește:

suntit. cet ce să apropie. de lumina ce neaproșiati. adeci
preoții lut Dumnedeii. care celi mai de taint sfinta în-

vrednicindusi.

a întra. şi sfinteli. celi fără de singe. a

Jertvi. și mai vărtosii că totii nărodulii chreșținescii prin
Sfinteli lori rug. cătră Mântuitoriulii nostru :alcătuescii”

Și în tote dilele necontenitii. pre cel multi mibstivă Dun-

nedeii: cătră ertarea greșielilor nâstrea a îmi lindi. sintăi
rugători. și .mijlocitori«
pi
2). De la acestă mărime a servirei, ce fii Preoţii în
omenire, Domnulii Mavrocordatii deduce închăre generală
că și chreștinit suntii datori î păstra cătră preoți unii
simţii de recunoscință și a le răsplăti dre-cum prin bine„- înceri, și prin accea a“ pune în posițiune, & ei în totul
să fie devotați înaltei și mântuitârei chimin h lori, peniru progresulă chreștinătăţii și al lumii întrezi,
„Ce dară pe unii. carii s'aii învrednicitii. lacestii slujbe. cum să nu se cadă după dreptate. ca pt vise6 slujitori af lut iubiţi și tanelorit sfintelorii nostre Bsericesci
poslușnici. cu totii feliulii de cinste. cu daruri, Îi cu
fa-.

ceri de bine săi cerotimii.

şi sti odihnimit? $ în totii

chipulă să purtămii grije. pentru a lor buni stalet
Pertru ca fiind că apărați. de cătră tote lumescild împrejmuiră. să se afle întru ne supărarea. Şi cn totuli să
se
apropiia lângi _viulii Dumnedăulii. și să slujasci cu
ferbintea, și sirguitoriii duchii. regînduse pentru jacea.
și
sufleteasca mântuire. a tuturorii pravoslavnieiloni chreș-

tin. și pentru

pace a toti lumenE. e

Ip

.

3). Din acestă consideraţiune și Domnulii Costantinii
Mavrocordat s'a îndemnatii a scuti de greutate; dăjdie-
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lori pe Preoţi și Diacont, care dăjdie le plătiati er pâni
atuncă la vistirie de due ori pe ani, împreună cu lăcuitori! birnici. Arată ci acesti disposiţiune se fiicuse și
de cătră reposatulii părintele seii, Domnul Nicolaiti Mavrocordatii,
+ carele și dăduse cebrisovii în acesti casă,
Dar se vede că nu se aplicase până aenmii, cici Domnulii Constantin vorbesce despre acâstă scutire ca despre
0 măsură nfiuă a sea, pre carea discoperindu o Mitropolitului, Episeopiloră şi Boerilorii, toţi o aii aprobatii și
Sati bucurati de ca, „Ce dară și Domnia mea den vreme ce cu mila luă Pumnedeti și sorțulii oblăduirit pra- voslavnicii

țerei acestia

ami luată —

socotindii tote a-

ceste. dupre! cum însuși Dumnedei ....
(5) cu
Sfântu darul seit. Pentru ccta preoțesci.. carele să află.
şi să va află. în toti de Dumnedeii fericiti țara aceasta.
Și pentru câți cinste și evlavie are întru ei

a»
sunt).

Cu darulii sei. (Căci ai ui. Dumnedeii Slujitori
Amii socotiti chemândii cătră ajutorii mâna ce

dintrun nălțime, Ca cu agiutorință. și obstasci facere

de binesăi miluescii. de suptii greulii dăjdiloră scoţindu'i,
pentru că acru necuviosu iaste, şi, mai vărtos nedreptui..
cinulii preoțescii să fie supusii djdilori i. Și supăraţi de.
mâna mirenilorii. cerşindule dăjdi pre anii. cărora mai
multii după dreptate. si cade. dela noi st tea, dup cum
și Sfânta Scriptură, dice. iară nu să și dea. Aceasta dară:
ca unii lucru plăcutit lui Dumnedeii, şi iubită, pentru că
cinstea

cc 'să face.

cătră

cei de Dumnedeă

iubiți. cătră

însuși stipânuli să, face, și pentru aceste cu dreptate a
Andi. și reposatulă pururea întru pomenire Părintele
Domnii

Si

&)

mâle.

Nicolae Alixandru

Voevoda,

cinulii Preo-

Aici ehrisovulii este arșii, „Această arsătură a nimieitii câteva cuvinte

în done. linii,

x
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țescii, cu chrysovit de dajde iati fostii iertati. care această socotâlă îndati cramii descoperit'o atâta Sfinţiei sale.
Părintelui

Mitropolitului.

ali nostru pre cinstitu duhov-

nicescu Părinte, câtă și (de Dumnedeii iubitii(*) orilorii,

Episcopii ținuturilor.

și tuturorii

cinstițilori. și credin-

cioşilorii boiarilori Domnii meale, nu numai că ai lindat
acestii lucru plăcută lui Dumnedeii. şi toți bucurânduse,

ce încă și. după cum să cadea, ca cu ună glasii ai mulțămită. cunoscândă lucru foarte cu cale. ca preoții şi
Slujitorit lui Dumnedei. de suptii jugulii dăjdeloră
. visteriisă se mântutsci* Pentru aceea dară pre acesti
ali
nostru domneseii chrysovu. aședăndii hotărîmit,'ca
de a-

X

cumii înainte ceata bisericească din toată (âra Moldovla=-

chie. carei da: de daori întruni ani dajde la visterie. să

fie de totii nesupărați. Atâta preoții. câtii Şi ierodiaconii,
|.

nici-de-cumii. si nu se bintucscă cerșindule! dajde. ci să

fie slobodi de biri în veci: ca să poată ruga pre Dum-

nedei celii milostivii și să slujască lut. cu osârdie.

pre

bine cunoscândii. şi aceasta. că ce această milt. şi către
dinșii. facere de bine. îi are îndatoriți a, se ruga totă-

ppdea-una,

și necontenitii. pentru această de Dumnedeii.

păzită ț6ră. pentru noi. și pentru toţi boiarit. şi. nărodulii

acesta“ Pentru accea dară amii cugetatii aciasta. ca după

cum noi de ce mai susii numită dajde. pe dânșit iamii
ertatii. așe şi că cătră Dumnedeii mal cu căldură. rugândusă. iartare greșalilori nâstre dela mila imperatuluk:
cerescii. să, clară resplătindă facerit de bine. +

4). Domnulii C. Mavrocordatii arată calităţile morale,

cu care trebue a fi înzăstraţi preoții, și întoarce Iuarea=

aminte a Mitropolitului și a Episcopilorit ca să nu chiro-

tonisască de câtii persine vrednice de acestă înaltă chiă(*)

ȘI aici este o spărtură, cuvintele din parintesii se

presupună,

mate,

„203

fără hativi saii alte motive lturali, prin care se

înjosesce Preoţia ; amenințindu'i pentru urmare contrară
.
cu înfricoșata, judecată a tu Dumnedeii. :
„Și voimii dară. şi noi (ca preoții) cu cinste, și. fără
de prihană să petreacii i, pildă ficânduse celoralalţi. întru
bune fapte. furi de pregetii. și sirguitorisă fie cătră să-.
vărșire

tuturorii

din orașii

)isericesciloră

slujbe,

nestr&mutînduse.

în oraşii. și a sta în locuri fără biserici.

ca să

fie îndestulaţi. [e la lăcașile şi orașele lori. îndireptândii
euvântulit adevevului, că și poruncimii Domnia mea. și
aceasta, ca nu fiiaște cum să se chirotoneasci preoții.,
ce când sori. .... „€) i trebue atuncia să se chirotonească. însă dupti porunca Sfintei pravile. hisericesei.
Socotindii ca să fie vrednică întru viaţă cinstită. fără defilmare. să scie carte st fie slujiți. și pedepsiţi întru
bună petrecerea. pentru că curați trebue să, fie cei cesă
apropie di cele prea curate. şi această -purtarea de griji
să aibă. pre sfințitulit AMitropoliti. carele după vremi să
va întempla a fi, împreună cu'iubitorii de Dumnedeit E
piscopil ținnturilorii, carii în totii chipulii sii se nevoeascii.

Socotindii că ochiulii. lui Dumnedeii celi neadormitii , ia

aminte. și tote cele ascunse le vedea, * și ase după cuni.
v

mai susii

amii disii, când

să

va cădea,

să preoțescă,

pre cc vrednici, însă nu cu hatăzi. sati cu alti, feliti
de pricini, după graiulii Dumnegeescii. ce dice. la Sfânta
Evangelie., nu daţi Sfinta: cătnilorii. nică yărsați mirgăritariulii vostru înainte porcilorii, ce deșertândia mirală.
cel

Sfântii

în vasă

curte.

ca. 0 bună mirezmă,

să

aducă cătră viulă Dummedeii adeci curați fără prichani,
şi cu totii: feliuli de fapte bune împodobiţi. Ca priimidii.
Dumnedeii Sfinteli lorii Slujbe să trimiță din lăcașulii lui
(*)

Spănturti

204

celti Sfântă întru orașulii acesta și întru tâtă ţara. și

tuturorii hoiarilorii și supușiloră pace.

și totii binele de-

Săverșitii, și cet mal mari ai Disericei. la tâte aceste așe
se urme(ă, sciindii cu adevărații. că la dua înfeicoșa-

tului gindeţi. de voră face întraltii chipii vor da sami
înainte nefă țaruicului gindecătorii, și stăpânului nostru ,
„15, 11s,* Pre curatului ArchiereitE.
| 5). In fine Domnul C. Mavrocordatii, adresânduse
câtre fiitorii Domni ai țerii, îi îndâmnă

ca să nu strice

acestă disposiţiune a sea pentru sentirea de birii a tag-

mel preoțesci, ci mat vîrtosii să o pizăscă cu nestriimutare în veci, pentru a'și atrage Dine- cuvântarea lui Dum-

nedeii asuprăle, și a scăpa de
lorăi ce arii cuteza a impune
țimel: „Ce dară pentru acesti
nedeii poftimii Domnia mea și

osînda amenințătoare cedinnoii birii asupra, preolueru plăcutii lut Dumpre Doninit cel caref în

urma, nostri ori veni în scaunulit

țerei aceștie, precum

noi chrysâvele. care amii grăsitii făcute,

de cei înainte.

pravoslavnicii Domni, le ami înoitii. şi nestrămutate le
anii păzit. așa şi Domnia lori găsind acesti chrysov

alii nostru. de această milă. a cinului preoțescii. îndemnâmii. și poftimii. ca tâte câte să cuprindii întrânsulă,
“să le întărescă. și săle adevereze neîngăduindii. nick întruniă chipii. a să strica. și a să părăsi mila aceasta?
ce mal virtosă. cu cugetii ph icutii lui Dumnedeii, să se
silească la această facere de Dine, cătră preuţi să remâiă

în veck neclătită,

și nestrămutatii,

si nu să calce

acestii lucru plăcută lut Dumnedeiit ce dară întărind aceste după cum sai dist mai susii, ne îndoitii în veci.
vorii avea pre blândii.: pre stăpânulii Christus, și pre
ai lui poslașnici fierbinţi mijlocitori. Și câtră densulii rugitori, și stăpînia-lorii va fi pacinică,

și neclițiti.

Iară
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de vorii urma într'alti chipii (care Dumnedeii si ferâscă
să nu să înlămple) și iarăşi de. iznovî pe preoți suptii:
sarcina birului îi voră supune, și necăjindu” le vor cere

dajde. Atunci ei suspinăndi vorii striga. către Stăpânulii
Christos. şi ascultândui pre dânșii. să va mâhni (că at
lui slujitori sânții) și cine va, suferi pentru că, înfricoșatii
lucru iaste.

a întra cineva.

în mâna Domnului,

precum

dice prea Sfântulii Pavelii Apostolulii. di cet ce să ating
de Dumnedeii* Pentru acea carăși poftimii. şi rugămii cu

dragoste Dumnedeeasct şi creștineasci. ca, nimene dintru
cel din urma nâstri. Domni să nu să abati a strămuta.
aceste. care no. cu mila lut, Dumnedeii bine le amii orânduită. pentru care sait făcutii. şi sai întăritti acesti
ali nostru Domnescii chrysovi, în anul alii doile. ali

Domniii nostre” u'Ias vlet 7242. (1734) Mai 30.«
- (IScălitura domnescii.. Pecetea).

Insemnare. Din chiisovulii lut Grigorie Ghica
datii în a treia Domnii pentru sedle, aflăm că
până la ântăia lui Domniă Preoţii plăteii pe: anti la

vistirie câte patru galbeni. Ghică ati redusii darea

lori la unii galbenit”pE anti, și aceea—pentru
ţine»
rea, scdlelorii: Constântin Mavvocordatii prin .chrysovulii de mai siisiia. seutitii pe Preuţi şi de acea

dare,

puindii ţinerea, scdleloriă în sarcina funcţiona=

rilorii. Insă Ghica
-în a treia Domni, vădândii că bo-

„eril se supăra.de- acea dare, și sedlele se .paralizaii din lipsa,de mijlâce,. iarăși a pusi dajdea pe
Preuţi şi Diaconi câte unii galbeni pe anii pentru .

ținerea Scdlelorii (Uri. part. IL. f. 59. 60.)

„In anulii acesta 1734 se finesce Episcopatuli Iul Gedeon la Iluși. Din Istoria Montistirei Neamţulii și Seculii
se vede că acestii Episcopii a făicutii Schitul Sichăstria
4
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Secului (f. 6.) Gedeon a trecuti la altă, Episcopie;
în anul 1736 îli găsimii la Romanii. |

căci

XXIII. VARLAAM Ul,
„Lui Gedeon a succes la Episcopat Varlaam II-le
dintre
monachii Monastirit Nemţului, după arătarea Sinodiculu
r..
Se pare că elă a fosti Egrumenii la Monastirea Nemţului
Cel puţinii între Igumenii acei monastiri se Băsesce
un
/arlaam, carele a igumeniti de la 1716 până la 1720.
Dacă, acesti igumenii este tot o personă cu Varlaam al Hușilor: atunci trebue a presupune, că elii a totită cala
15
ani ca ex-Egumenii, până ce sa făcutii Episcopii la Iuși,

„Anul 1735.

Mavrocordatii,

In o caste domntsei

dati din acesti anii,

a lut Constantin

Genarie

30,

pentru

0 danie, se dice, că a venitii la Divanii Sfinția sea
kyr
Varlaam Episeopulit.de Iluși. Insă Episcopatulii lut
Varlaam în Iluși a fostii forte scutit; căci toti în
acestii
anii, la 6 Martie, Varlaam se giisesce subserisit ca
Episcopii de Rădăuţi, în actul prin care Betzade Grigo
raşii
închină Mitropoliei Monastirea Mavromolulit din
Galaţi. Iară
împreună cu: clii adeveresce acel actii Episc
opulă de .

Ronian. Gedeon, şi acelii de Huși Theophili,

lui Varlaam (Cond. Mavromol. £. 6, 7.)
NAIV,

suecesorulii

TIIEQFILU,

„Scaunul Episcopalu de Ilusi sa ocupatii de 'Theofilii,

a căruia metanie, dupre Sinodici, este Monastirea Nemţu
lui. Combinândi arătarea starețului Gerasim în
Istoria
Monastirilorii Nemţuli și Seculi(£. 3), că la 1195
Theo-

Îl era stareţii Ia Monastirea Nemţului. putemii deduce

|
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că 'Pheofilii, care la 1735 sia alesti Episcopii la Huși

este același ce fusese stareții stii igumenii la Nemţii. Cum.
că Theofilii era Episcopi la Huși în 1735, se vede din
documentulă

citati ma!

susă,

unde

la G Mart,

acestii

Episcopii este subscrisi ca marturii; deaseminea dintro adeverinţă din acesti anti, dată la 19 Iunii, în carea Martin Ungurul din Iluși arată că a primiti de la
„Svinţia sa: Părintele Theofilit Episcopul de Huși 38 de
„el bani noi“, pentru o viă ce o vânduse elit -Mitropoli-tului (Cond. III. £. 54.
|
|
Anul 1736. Domnulii Grigerie Ghica recomândă luf..

Theofilii cercetarea unei certe radeșesci de la Bunesci.
(Documentele Bunescilorii).
|
E
„Anul 1327. Theofilii seste de la Ghica Vodă o carte

Pentru apărarea scutelnicilorit.
din Creţesci de tdte dirile,„numai la vremea chirțiilorii să dea câte unii galbeni
de omii.“ se porunceșce hoerilorii ZlotașiaY lăsa în pace, :
precumii și Vel-căpitanului de Fălciii, Păreălabilori Și

Globnicilorii (Cond. III. £. 56),
Anul 1339 și 1240.

Me

Ie

Moldavia sa ocupatii de oștile

rusesci. Prade căzăcesci, înrcesci şi tătăresci în țeră.
- Cu acestă ocasie dinnoii's'a prădatii Episcopia de avere
până şi de odăjdiele bisericesci, precum se va vedea mat .

josii. în anulii 1740 'Tătarii ai prădată şi Sehitulti: Bră-

„dicescii, și ai luatii până și e rysâve, atâtii de ale. Monăstirei, câtu şi de ale Episcopiei, ce - erati asigurate
acolo.
|
E
Anul 141. După închiarea păcii Și. retragerea.
oştilori „streine, Episcopulă -Theofili, deseriindă lut Vodă
Ghica starea de miseriă, la carea prădăciunile de mai .
Susii aă redusii Episcopia, cere mila Și. ajutoriulii lui, și

„mai alesi cere a i se da alti chrysovii penteu milele ce
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ficuse elii cu Episcopia, fiindii că acel dinainte lait răpilăi Tătarii ce ai prădatii Schitul Bridiceseit,: Domnulti
Ghica, la 19 Septemvrie,

dă chrysovulii sei, în care des-

criindii suferințele Episcopiei, îi confirmă dreptulii pentru 20 scutelnici și pentru scutirea de dabile a o sumă de vite ce ar avea- Episcopia. Reproducemii aici a- -

cesti chrysovii,

ca documentii istoricii ;

tâmplate în țâră în timpul ocupațiunii

1739 și 1740.

pentru cele în-

rusesci

|

din anil

mes NOI Grigorie Ghica Voevod, Bojiiu Milostiiu gospodar
zemli Moldavscot. însciințare facemit tuturor cut se cade

a sci de vreame ce Svintele AMonastiri, Și Bisiarici ce

sântii zădite de fericiţii Domni și de alţi iubitori de lăcașuri
Dumnedeesci,

nu potii a să chivernisi: făra mila Domni-

lorii: și mal virtosii,

că și însuși Dumnedeii Ziditoriul

„a toată făptura așia aii tocmitii pentru Svintele Besiarici,
prin carele să săvârșeseii, Svintele rugi să nu să chivernisâscă cu altii mijlocii: fără numai cu milostenie

Pravoslavnicilori Chreştint: Dreptii aceia dară precumii

cu alte

Mănăstiri, multe mile, amii făcut:

cum

arată

chrysovele ndstre socotitamii și pentru Svânta Episcopie
a Ilușilorii care Episcopie și mai dinainte vreame fiindii
Și mal slabă: de vinitulii ct, de câtii alte lpiscopii : și
mal virtosii că acmu în vreamile acestori turhuriări ciaii
fostii : saii intemplatii de sait predatii. de toate bucatele:
Și de tâte odăjdiile Bisiaricei. de oștile ce saii. petrecutii
pe acolo în susi și în giosii. fiind drumii mare 'Turdă,

Tătari. Căzacă și alte limbt și remâindi Episcopie de tot,

neput.nduse chivernisi: nică întruni chipii. ea să. să
pătă, rădica să ajungă, la stare ce să cade — am fostă

făcutii. Domnia mea. milă: șamă întărită cu unii cury-

sovii ali nostru: ca să aibă Srânla Episcopi
a scuti
e o

209
samă de bucate,să nu de nemicăpe bucatele acâle ca
dintru aceli bucati: să facă apiutorință : de chiverniselă.
să cuprindă: ceali trebuitoari. Dară acmu niati jeluitii
Sfinţia Sa cinstitii părintele și rugătoriulă nostru kyr 'Theofil Episcopulii de Huși precum și acelii chrysov : âlii nos- |
tru iarăși acmu mal pe urmă — în trecutulii anii —
S'aii robitii de Tătară. denpreună cu altele căaii fostii mai
remasii. dela Mănăstire dela Brădicesci — și rugândusă
Svinţia Sa Părintele Episcopulii : ca să nu redicămii a-

ceeași milă. ciaii fostii avutii Episcopie dela noi ce'ca
să facemii iară mila aceea. namii îngăduit Domnia mea
a să părăsi mila nostră deasupra Svintei
Episcopii și
sciindii noi că să află la mare lipsă intru tâte celi tre-

buitore. dreptii aceea, iarăși niam milostivitii Domnia mea
cătră Svânta Episcopiea, și iată că din osăbită mila n6siră. "iamii datii acesti chrysov: cu carile să aibăa scuti
purure la vreame văcăritului 100 vaci, cu boi: și 30
de cai, cu iape, șila vreame desiatinei și a goștenei 500

matce -de desiatină: și 500 oi de goștină. pe aceste bucate pe tote nică unii banii. să nu de, pentru că i ami
iartații Domnia mea, ca, să fie de chiverniseala, Episcopii,
Așijdere: și pentru 20 liudi (), ciar afla Svinţia Sa Părintele Episcopulu, 6ment streini fără biră : și fără gilceavă —'ca să fie” poslușnici. la Episcopiea, iarăși m'am
milostivitii. Domnia mea. şi iamii iertată pre acel ment.
ca să albă a da numai câte 1 ugru. la vreame chărtielori. iară cu altele să nu să supere nici cu ciferturi,
nici. cu chile, nici. cu ialoviță. nici cu bol împărătesc,
nici. cu miiare nici cu untii, nici cu podvodi. nici cu coace, nici cu altele cu nici: unii felii. intru -țoti să aibă

bună pace —
()

pentru ca să fie numai

pLiudi“ Slavinesce însemnă: „oameni,“

de poslușanie
14
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- Svintel Episcopi. şi dreptii aceea poruncimii Domnia mea.
și Dumilorii vostre boiari și voou. slujitont; carăi viți îm-

„bla ori cu ce felii de slujbe la ținutulii Fălciiului.

toți

„Să aveţi a urma pentru acesti bucati. și pentru posluşnici. precum ami hotăritii mal susti. nime nici câtii de

puținii suptrare să nu daţi.

mai „multă vali.

că carei sar ispitia face

unei ca aceia vor fi de mare certare,

„Așijdere și după a nâstră viaţi. și Domnia în Urma n0s-

„Wă. pre cine va milui

Domnul

Dumnedeii. cu domnia

aceştei ţeri: ori din fii noștri or din neamuli. nostru—
sait dintr'altii neamii streini pohtimii pre luminaţit Domni

ca să nu surpe aceștă milă. și intăritură a nostră precumit nici noi namii stricati daniile. și miluirele altorti

luminaţi Domni — ce mal virtosti le amii întărit,“ Așe
„Si Domnia lori vădendă acesti chrysovti a Domnii meale,
de acestă milă: ii rugimit cu dragoste Dumnediiiască.
ca să a%bă a da și a milui,și a întări pentru a loră
veacinica pomenire acesta scriemil. vleat 7249. Sept. 12.«
(Condica I. £. 26. reprodus și în Condica A. f, 74, 75).
Insemnare. Due pasage din. acesti chrysov cu
deosebire: atragii atenţiunea : 1) „acmu în vremea
„acestori tuburi căai fosti,“ 2) „fiindii drumă
„mare“ pentru trecerea ostilorii în susti și în giosti.
1) Prin ecspresiunile cele d ântăiii chrysovulii negreșitii face aludiune la resbelulă declaratii Porței
olomane de Rusia, și intrarea oștiloră rusesc în
Moldova sub generalul Minieh,

în anulă

1739. Ru-

ȘiI aii bătutii pe 'Turet aprope de Chotinii, Şi acestă

cetate a capitulații. De acolo Generalulii
a ocupatii Iașii. unde parte din boeri, și
lorii Mitropolitulit Antonie, sati dati în
siek. Insă Domnul Ghica, după ce mai ântăiă

la vesbelii cu Turcii în contra Rușilori,

a venită și
în fruntea
partea: Roaluat parte |
s'a retras

peste Duniire. Deaseminea și cea mal mare parle
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a Moldovenilor sta, înti'uă prudenti rezervă, aducânduși aminte de funestele urmări ale alianței cu

Rușii din timpuli lui Cantemirii. Acesta a, infuriat

pe Generalulii Minichii, in câții a datii ordini să se
prade. țera. Cu 6stea, ruscscă erai și doi fii ai lui

Antiochii Cantemir,

Dumitrașco și Constantin,

carit

aspiraii la Domnia țeri! prin cucerirea ei de Rosia.

„Acestia, se întreceaii în prădarea țerii. Beizadea Du-

„milraşcu, cu rangulă de Maiorii, a prădatii ţera de
susii; eră fratele seii, Beizadea Constantin, in rangu de Brigadiră, a prădatii ţera de giosii. Toti
despre acestii din 'urmă ne spune chronicarulii 'Ni„culcea, că a fostii: ronduitii de Minichii cu 6stea la
Huși, ca să stea în calea Tătarilori. După încheia„Tea păcii, Beizadea Constantin s'a dusi la lași,

ca

» să se consulte asupra purcederii oștilorii din . țeră;
dar la Huși a lăsată de strajă o parte de soldaţi.
In lipsa lui ai năvălitii Tătari! şi at ueisii mal

multii de trei sute de soldaţi Ruși (Let. II. £. 447—

453, Șincai t: IIL. f. 295). In aceste vălmășele a

fosti prădată Episcopia

de Huși,

precum

allude

,
chrysovulii lui Ghica.
„ 2). Calea ostirilorii tureesci și tătăresci, în res-

belele cu Polonii și Rușii, la Chotin și la Cameniţă,

„era pe valea Prutului, - ce se incepe din giosi de
__ Galaţi şi trece în susii pe aprâpe de Huși. In actstă cale, părți din urdiele cele nedesciplicate ale
Turcilori, Tătarilori, etc. se abăteai pe la Huși,
și prădaă totii ce nu apucase sâii nu putuse 6menil
ascunde. Din tradiţie se spune, că predele, mat alesii ale Tătarilorii, eraii așa de desse și fără de
veste la Huși, în cât Episcopil ţineaii deapururea
ună observatorii in clopotniță; și preste Prută aveai
„ Omeni puși înadinsii, ca să dea semnală îndată ce
„oră simţi de năvălirea 'Tătarilorii. Dându-se -semnalulii sciuti, se da alarmă.cu tragerea, clopotului,
Și atunci locuitorii din Huși," unit se retrăgeai în
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pădure cu ceea ce aveaii, alțiise puneaii în posiţiume de apărare. Iluşii erati încungiurați de codri

mari. Episcopii, în aseminea incursiuni barbare , se

aciiaii, cu lucrurile cele mat însemnate, la Brădicesci, Insă dela-un timpi 'Tătarit ati. nemeritii şi
Brădicescit,. precum vedemit din ehrysovulii de
mai susii.

In acesti anti 1741 Domnulti Constantin Macrocordatii,
în a doua sea Domniă, în aseremântulii seii de. adminis-

irare a țerei, intre altele, pune 6re-care regule Şi admiministraţiei biserisesci (Uricar. part. 4. f, 396—408).
Ecstragemii din eli pasagiulii privitoriti la administraţia
bisericescă, fiind-că. privesce și pe Episcopia de Huşi.
s* „La Mitropolie și la trei Episcopii, carii vorii fi să Yea
cinulii preoţesc, până nu să va face nu numai Diaconii, să pădescă câtiva vreme, și să se inveţe de obrade
învățate care vorii îi rânduite

de

la

păstorii

norodului,

nu numai cele trebuincidse ale pravoslavici, care are trebuință mare fiește care creștini ale sci, ci şi cele ce
sântii ale acestui sfântii cinii preoțescii, adică, cum Şi în

ce felii să cade a, cârmui pre creștinii, fit lorii cei su-

fletesci.
La Mitropolie și li Episcopii și la toate Monastivile
sait hotăritii să fie Dascali și copil la învățătură, fiește
care după putinţa sa.
|
Mitropolitulit și Episcopii la Eparehiele lorii pe la tirguri și pe la sate mari să așede preoți de ispravă, să

înveţă copii și întieași dati să! înveţe ruga și credinţa,

adică cele 12 punturi ale chreștintăţit ce să cuprindiă
la Veroio, adică cred întru unulii Dumnedeii , și cele 7
taine ale Bisericei,

si cele privitre la Dumnedei,

și a-

ceste, nefiindii osteneală multă sii le învețe pe “ințelesă,

se li se de,.... și săY invețe a serie,
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Călugări să nu sadă nici de cum pela alte Ioewmi pin
„casăle lorii, ci toți pela Monastire să şadă.

„Călugării nici decumi să nu se facă fără .scirea Mitropolitului.
Și de vreme ce Oilugtrii lisinduse de ale lumei, să
st ducă la Monastiri ca săşi păzască ruga .......
ei să nu fie văcari,

ai prisicati, ail păcurari,

Și alte

ca aceste.

Egumenii fără cale să nu S& schimbe, ci să fie până
la mortea sa, dar cândii va avea vro pricină, cu mare
cercare să se dovedescă şi înserisii dânduse, să se lipSască.
|
a
Egumenii dela nimene altul să nu se aleagă, ci cu
scrisoare dela. Călugării Mănăstivei aceea să se aleagă
a fi
Egumeni, dar cândii nu.se va afla cu bună dovadă omii
vrednici din Monastirea lorii, atunci să se aleagăde aiure.
A fieşte cărue venitii şi cheltudlă la vremea sa să se
arăte în serisii la - soborulii Mănăstirei și fiindii cu cale
priimiții să se

iscălească, cu

toţii, de vreme

ce toți at

parte la adaosulii şi folosulii Mănăstire.“ (pag. 400—402).
Anul 1542. La 23 Ghenarie Theofil capătă dela noul
Domnii Constantin Mavrocordatii

unii chrysovii, prin-care

se confirmă tote driturile Episcopiet date de Domnii cei
mai dinainte pe Moşiele ei; anume: Episcopulii să pue
Vornici prin satele sele; Gmenii să asculte de Episcopie,
ori de ce treptă şi breslă arfi cei ce locuescii pe acele
moșii; Episcopulii să ia dejmă din tote dupre vechinlii obiceiii ; Omenii: pe cariiY aii apucat banii stegului- pe
acele moșii nu aii' voiă a se strimnta. (Cond. 1. £. 64).
Anul 143. Theofil ia parte împreună .cu. Mitropolitulii Nichifor, cu Gedeon Episcopulii de Romanii .și

cu Varlaam

Fpiscopulii. de Rădăuţi, la .Divanulă

ţi-
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nuti în Iași,

salim

Partenie,

la ocadia

venire! Patriarehului

de

Ieru-

şi la care se face unii. noi aşede-

mentii de scutelă Monastirilori

Sfântului Mormântă,

și

i se reînchină patru Monastiri : Probota, Tazliulă, Cașinul

şi Soveja, pe care Patriarehulii. Dosotheiti renun
țase a
purta grijă de ele, pentru că erai sărace; dar
acum se

restabilise sub Igumeni români din (ră. 'Tote acest
e sânt

eospuse cu deamănuntulii în chrysovulă lut
Constantin
Mayrocordati, dati Ia acestă ocasie: (Uriear.
part. I-a,

f. 49—55)

Domnulii C. Mavrocordat însăreineză pe Theofi
l, împreună cu vel Cipitanulii de Codru, şi cu Ispra
vniculi .
ținutului Făleiulut a pune la cale o “certă
redeşescă. '
Cu

finituli anului acestuia , seii. în celă
următorii, se

finesce și Episcopatulii lut Theofil la Huși.
Eli a, trecut

“la altă Episcopie; etică după anul 1742

îlă găsimit' tre=

cutii în lista Episcopilorii de Roman, unde a
episcopitii
până la 1747. Ca Episcopii de Romanii,
dupre arătarea .
Stareţului Gerasim, în Istoria Monastirilorii Neamţ
ulii și .
Seculi (f..3), a făcută zidiulă înpregiurulit
Monastirei

Nemţului și unii rând de chilii. La Iluși s'a alesii
:
ANY.

IEROTIIEIU.

Zerotheiii, după. arătarea Sinodicului,

era eu metania,

dela Putna. Eli la 27 luliă, anul 1744
era deja.E. .
piscopii, precum se vede din cartea domnescă
a lut Ioan
Mavrocordat, ce porti acesta dată, și este
scâsă de acestii Episcopii, pentru apărarea de înpresurare a
Moșiei.
Toporulii, proprietate a Episcopiei (Documen
tele ToporuIul). Totă în acestă anii, la Avgust

17, s'aă scosi

dela

Domnie hotarnici pentru „moșia Căcăcerii, —
toti la ți-
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nutuli Lipușnei, unde este și 'Toporulii. (Cond. A. £. 102):
Anul 1745. La 10 Tanuari Domnulii Ioan Mavro- .
cordată dă Episcopiei dritii aşi căuta și aduce 10 Omen
din ţerele: vecine, pentru servi iţiulă “Episcopiei, și îX seutesce de banii pecețilorii, de şi „peceţi să vor da și acestora, ca şi la altă ţară, dar banii peecţilorii li se vor

ridica dela visteria. (Condica III. î. 66).

La 24 Aprilii Ierotheiii sete carte domnescă dela a-”
celași Domni, prin carea se înputernicesce Episcopia a
lua dejmă din viele ce se aflaii pe proprietatea ef; eră |
vedrarilorii se ordină-a nu se amesteca. (Condica TILL. £
67). La lunii 2, capătă mărturii dela Ispravniculit de ” Făleiiii întru unit procesii ce avea Episcopia cu redeșii
de Bunescă. (Documentele Buneseilorii). La 10 uniti a
cerutii şi a dobânditii dela Domniă a se orândui Ștefanii .
Ruset Ispravniculli de Vasluiti — cercetătoriti la faţa l0cului în procesulii ce intentase Episcopiei nisce redesi
“pentru 100 de' pământuri din Bunesci, cumpărate de Varlaam. Ispravniculii a păsitii stăpânirea Episcopiei basată
pe documente puternice, și s'a pronunțatii contra preten-

ţiunei redeșilorii. (Condica BD. £. 117, 118).
Anul 1740. Lerotheiii sedte de la Ioan Mavrocordat
carte împutennicitâre de a face cerectare stii revidiune
prin ținuturile Eparehiei. Acesti felih de cărţi” erai neapărate în ecsereițiulii. revisorului, care dupre obiceiulii timpului de atunci pedepsia pe culpabili, îi globia, îi închidea.
Se înțelege, că avea nevoii de autorisaţiune domnescă, spre a nu întimpina „oposiţiune “mal alesii pe la
sate boerescă și monastiresei;. Reprodueem și acestă carte domnescă carea ne arată mai îndetail sfera indecăţ Disc”
ricesci, și “modulti eumii se ecsercita ca: pe atunci.
NOI Ioan Nicolat Voevod Boj.- Milost.: gospodar Zerli

216
Moldavseol: Datam carte Domniei mele

cinstit părintelu

și rugătorului nostru Svinţii. Sale kyr- Erothej, Episcopul
de. Huși, - și pe, cine va, trimite, st fie volnicii. cu carte

Domnii. mele.a. cerea. în Eparchiele Svinţii Sale.

călugări și călugtirițe și pentru Preuți și Diaconi

Pentru:

mire-

neasci — și pentru feciori holter sii fetele lorii mare și

totii elirosulii Besearecii care
' sintii.
i necăsiitoriți
— și ia- .
Tăși să maj. cerce pentru cumătrii și cuscril Și cununii.
Și pentru sânge amestecat, şi pentru ec! ce Șăd ne cunu- nați și pentru toate care să faci afară de leage și din
văţătura Sfintei pravile — și pe unde -s'ari afla greșele
ca aceste, or pe la Mănăstiri ort pin sate domnesci ori
boereset, ori călugăresci pre toţi să aibă ar. gindeca, și

a% certa.

şi a! canoni pe fiește care cu sfânta pravilă

[ară alți nime să n'aibă treabă cu "unii ca aceștie ce scrie
mai susii. nici ai giudeca nici af. plobi. nici boerii. nică
ispravnicii de pre la ținuturi. nici părcălabi nici șugubinari, nici slugi boeresci. nici nemesnici părcălăbesci. Ce
numai Sfinția sa Episcopulii va ave treabă cu dânșii — .
de vreame că pentru unit ca aceștie poruncesce Sfânta
pravili se nu se giudice cu giudeţii mirenescu. Ce să se
giudece cu giudeţii sufletescii. Fără numat de sari timpla
morte de omii sait furtușagii aceste st vor ctiuta eu giu-

decata Divanului domnescii. și nime să nu ste înpotriva
cărții Domnii meale. Victo 7254. (Cond. III. £. 68). .

Călugărul Luchian din Armiișent diruesce Episcopiei
4 pogoane de viă, cu casă și. livadă și cu partea lut din
câmpii, ce i se va veni la împărțelă cu alții (Cond. B.

f. 83).

|

Luchian asigură dania sea în următuriulii modii : „lar
care sar scula din neamul meii, sait sar ispiti să
stricea,

acestă danie să fie ne ertat de Domnulii Dumnedeii , şi
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de Maica Precistă, și de 12. apostoli, și de 318 părinţi
caril ati fostii la Sfântulii Soborii la Nikea și de Sfinţii
părinți carii or fi Episcopi la Sfânta Episcopia. Iușilori.
Așijderea, şi de un păcătosii ca mine să fie ne ertatii la

Sfântulii giudeți. Piatra, herul să se strice iar trupul:
acelue. sti. rămie întregii, să dobândească cutremurul lui
Cain, să aibă parte cu Daftan şi Aviron, iar carea ar.

întări acestă danie mea să fie ertaţi și blagosloviţi,

de

toţi Svinţit părinți și de. mine păcitosuli, și la acestă danie saii întîmplatii mulţi 6meni. de cinste carii mai giosii
S'aii iscăliti.: anume Părintelea Nicanulă Egumenulii ot
- Brădicesci și Protopopulă Vasilachi ot.Iluși....“ Serma„nulă. Luchian! Eli s6 temea numai de rude; dar nu ar
fi pututii crede, că va veni.timpulii, cândii.în genere 6menil nu vor mai respecta, daniele făcute de bătrâni în
folosulii stabilimentelorii- religiose.
Anul 1i4î. Se recomândi de la Domniă lut Ierotheiii în mai multe. rânduri a cerceta questiuni de neuniri între redeși. Episcopulii cerceteză, și dă mărturii .
de cele constatate, pentru înaintarea proceselor la. Divanulii domnescii. In una din aceste mărturii pentru hota- .
rulii. Volosenilori,. lerotheiit aşa se eesprimă despre sine:
„Chemândii înaintea Smerenici nostre. . ... . ai măr-.
turisitii. înaintea Smerenick nostre.“
Monachul Nicodim, fiatele lui Lucian, dăruesce Episcopie,

prin Terotheii, redeşia lui din Armășeni. Intre alţi martari să aduce și „Erei Ioan Șerban protopopii.* (îbid.).
Anul 1548. Intre documentele cu data din anulii acesta se găsesce unii zapisti prin care unii loan face.

danie la Schitulii Creţescil, partea sea din Siliștea Crețescit. Acesti Schitii se afla pe moșia numită cu același
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nume, În zapisă se dice ci Schitul era inchinat Epis

copiei, şi se amintesce numele lui lerotheiii.
|
Ierotheiă a, luati parte, împreună eu Mitropolitul Ni-

chiforii, cu Iacov Episcopulă Rădiuţilorăi şi eu Ioanichie
Episcopul

Romanului,

anii de Domnul

la adunarea convocată

Grigorie Ghica,

în acesti

la carea s'a făcută a-.

şedimentii pentru scslele din Moldova, precu
mii arată .
chrysovuli acestul Domni, cu data 7256, Decem
brii 25 |
„(Vedi Uriear. part. [. fi 58—64*).. Findă că
regularea
făcută atunci pentru sedle privesce și pe Episc
opii, socotimă a nu fi de prisosă a cita aici pasagiulii pentr
u
scolele Episcopale. Dupii ce legiuesce pentru sclele
din .
Iași; chrysovulii dice: „Insă socotinluse că unele.
(inutari fiindii depărtate, nu poti ajunge toţi locuitorii cu
copil! lori la scdlele dela lași, și mal vîrtosăi cei strac
i
fără putință, și pentru casă cuprindă să se împiirtișe
sci,
toți de acestă, milă, saii socotitii la trei Episcopi a ţeriă
să se mal așede tre! scâle slavenesci şi romănesci,
la
trei Episcopi, la Roman și la Rădăuţi și la Iuşi. pentr
u
care să aibă purtare de griji Sfinţiile sale Episcopit
a

găsi dascăl! învețaţi la slavenie, ori și la românie, orf
din cel-eșiţi din șcdlele dela Eși, ori dintr'alţ
și să-aii,șede la fiește care Episcopie câte uă șodlă de învățătura
copiilorii, și acei trei dascăli dela acele tret șeole'
să fie
datori a; se sili cu învățătura, copiilorii, atâtii cu Sirbia
câtii și cu România, și leafa lori sait rinduiti
câte 80

lei de dascălii pe ani, care bani st iea pe giumt
tate
Ja Sfântulii Georgie, şi pe giumttate la Sfântu
lii Dimitrie,

însă Sfinția Sa Părintele Mitropolitulii să dea acei
ban
din banii Preoțilorii, ce arati mai susă,

()

la mâna

Epis-

Observămă, că Uricariulii din greșelă seinbă
numele Iul „Terotheiiie
în pDorotheiii
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copilor, și Episcopii să plătească dascălilor, şi acei dascăli
să aibă şi scutelă de birul vistiriei, nici unban să nu dei,

numai să păzască slujba lori, grijinduse de învățătura
copiilorii, şi earăși Sfinţiile Sale Episcopii să facă necontenită cercetare scblelorii, adese luândule seama,

cum în- |

vață copiii și la ce să sporescii, ca şi dascălii să se silească, şi copiii să se procopsescă cu învățătura.“ (f. 51,
62). Pentru întreţinerea sedlelorii chrysov ulă impune dare
Preoțilorii şi Diaconilorit câte unii galbeni pe ană, carii
bani adunânduse la Mitropolie, de acolo să, se dea pela
sedle, atâtii cele din capitală, câtii şi dela Episcopii.
Presupunem că şi în timpurile ma! dinainte trebue să
fi fostii ședle pe la Episcopii, celă puţinii pentru cartea |
hisericescă, fără care clerul şi Biserica nu pote exista;
pentru care găsimii acesti felii de școle cu multi mat
înainte, chiar pe la Sate. Caracterulii. piosii al Moldove-

nilorii le împunea a face, „precâtii “Biserici și Monastiti
pre atăt

ŞT școle, pati înzestrarea lori cu preuți buni

şi cu cântăreți. Chiar not am apucatii, înainte de înființarea ședlelorii publice de: astidi, multe de aseminea
se6le bisericeşci pe la satele hoeresci, : făcute şi întreți.
nute cu cheltueala Boerilorii proprietari. Fii însumi, după
ce am eșitii din seminariti la 1841, am fostii învățătorii

la o scâli, sătâscă boerescă, la Șerhesci. în Jinutultt Nem-i.
țului. Proprietariuli Iancu Canţacuzin
uzin zidise nisee încăper
forte bune lângă Biserică. Avea

dela elit masa, salarii -

de 600-leY și 100 prăjint pământii de aratii. Și fără con- .
cursuli Boerilorii Preoţii. de pe.-la sate,

și cu unit din

locuitori formaii pentru copii lor unii felii de şedle pro-

visorie, mai alesii pentru timpurilede iarnă. Angajati pe
iarnă, cu o mică plată câte unii călugării sc şi mireni:

ună felii de dascăli ambulanți, carii îmblaii din loci în
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loci; unde se puteai tocmipe iarnă a învăţa copil. In
copilăriă și ei am învățată la uni dascali de aceştia—
unit bătrânii anume Nicolai, serbii de nâmii ;
elit era

totii-o-dată. și legătoriii de cărți, dară și forte bețivii, şi

bătea răi.

Indecomunii cu învățarea copiilor

pe Iă

sate și orașe se ocupati servitorii bisericesci inferiori :

ponomarii, ceteţii, cântăreții. Pentru aceea aceste serviri
bisericeşci în -gura poporului aii devenitii sinonime cu

profesiunea de dascali,

adică învățătorii,

până. în dilele

nâstre.
„Ceea ce este fără de nici o îndoțlă, de la timpur
ile
aceste Ia Episcopia de Iluşi tot-dea-una a ființatii șcâlă;
precumit se vede din planulii. acestei Episcopik;
făcutii de
Iorestii Dan ce aii fostă -Dichiu sub Episcopulii
următoriii, în care se arată la No. 15 casa de Șe6lă, înprejma Episcopiei despre resăritii. Acolo totii-dea-un
a a e6sistatii șeâla, precum ţinii minte chiar contimporanii,
până

la incendiul din anuli 1847, când împreună cu orașul

a arsii și casele cele de șcdlă.
mai mulți ani,

Ele aii remasii în ruină

fiind-că s'au cumperatii de cărmuire alte

case de școli. Acum casele acele vechi de ȘCOL:ai de-

veniti proprietate a ID). Anastasie Condrea, care
le-a re-

parat, și trăesce în ele,

La lunie 18, Ierotheii se tinguesce lui Consta
ntin Ma-vrocordat. Voevod, asupra tirgoveţilorii de IIuși,
ct contra cărţilorii domnesci de scutelă, int cat de olaci
de la

poslușnicii Episcopiei. Vodă ordonă a se lăsa posluș
niciy

în nesupărare (Cond. III. f, 77).
„Anul 1349. In acestă ani Ierotheit a luati
pante,
împreună cu Mitropolitulii Nichifor și cu Iacov
Episcopul
de Roman, la adunarea țerii, ce s'a făcut sub
Constantin Mavrocordat în Iaşi— în questia vecinilorii,
Acestă
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adunare s'a ținutii la 6 ale

septemână după Pasee.

lui Aprilie,

Jot în a doua

Fiindii cu toţii adunaţi,

cleru,

boeri și alte stări, în Monastirea 'Triierarchilorii la o pro-

cesiune cu sfintele Moşte ale Pre Cuviosei Paraschivei,
„Sali făcutii întrebăciune pentru pricina vecinilorii și toţi .
aii respunsii, că vecinii nu suntii robi.“ S'a, hotăritii relaţiunile. vecinilorii cătră proprietari, și acea hotărire: s'a
supusii la sancţionarea Domnului Constantin Mavrocordatii.
Hotărirea s'a iscălitii de Mitropolitulii,: de Episcopi, de Egumeni, de boeri, şi alţit (Archiva rom..Ediţiaa 2-a 1860.

f. 94—99 -sâii Magazin Istor. î. 2. f. 288—291).
Insemnare. Cu nedreptii unii din scriitorii moderni
„ însuşescii lui Constantin Mavrocordatii epitetulii de
„disrobitoriii “ali țeranilovi. .'Ţeranii în Moldova,
nici-o-dată n'aii fostii robi. Unii dintre proprietari,
ce e dreptulii abusaii de drepturile lorit asupra locuitorilorii aședaţi pe moşiele lori. Asupriţi! s'aii
tânguitii la Domniă,

şi Mavrocordatii, înformânduse

de adevăratele drituri ale: proprietarilorii şi ale țeranilorii,. aii mărginitii abuswile, prin promulgarea
hotărirei adunărei amintite mai susii.
|
„dnul 1550. La 13 Noemvyr. Ierotheiii, împreună cu
Ioanichie Episcopul Romanului, cu boiarii, cu Egumenii

Monastirilorii ţerei, „și cu celalaltii cinii bisericescii,* “a
luatii parte la adunarea ce a alesii la seaunulii Mitropolie pe Iacovii, pronumitii Putnennli, Episcopul -Rădăuțilorii, în urma paretisului Mitropolitului Nicifor Grecul
(Condica sântă, a .Mitop. Moldov.)
a
Un loan dănuesce schitului din Creţesci cu hramul Sfântue

lui Nicolaiii, partea redeșescă a doi fraţi din Roşiori (Docum,
Folescilor). La, 17 Ianuarie Ierotheiii capttă ordinii domnescii
cătră tirgoveții de Huși, de a purta, ei greutăţile olacului, eră

nu a le Lisa pe Episcopie (Cond, 11,1; 79), Acestă carte
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este reprodusă în urmă, în axticolulii „dabile Şi angă„Ti“ la No. 4. La 20 April Ierotheiii capătăde la Con„Stantin: Racoviţă o carte de renvirea dreptului, datii Episcopiei asupra vielorii păragine (Cond. III. f. 82). Din
„0 mărturie dată, din acestii anii Iuliii 25, de dot Monachi
„de la. Brădicesci și de un Serpie de la Bunesci, se vede,
că Egumenulii Brădieescilorii Rafail, după mântea lui
Varlaam, găsindă uni zapisă de datorie de 20 lei a lui
Constantin Frătiţa din Răspopl cătră Episcopii, în urmarea suplicii date de Egumehii la Miehaiii Racoviţă, s'a,
dispăgubitii cu 20 pământuri de pe valea Brădicesciloriă,
care s'aii adaosii la proprietatea Monistiref (Cond. B. f, 9).
lerotheii se tânguesce Domnului Constantin Racoviţă asupra Tacului Frătiţa, căt păscuesce iazulii de la Brădicesci ; capătă carte domnescă de apărarea iazului cu .
„data 27 Tulii. (Cond. B. f. 78).
|

„Anul 1751. La Avgustăi 4 Domnulă

Constantin Ce-

hanii Racoviţă seutesee unii Ziud; (omii) streini,

pentru

serviciulă Schitului Cosăuţit de la ţinutulti Sorocel (Cond.
III. £. 86).
a
Anul 1752. Septemv. 6. Capătă de la Domnulii Con-

stantin Racoviţă înputernicire de a lua câte 2 lei de casă

de la nisce locuitori ce se aședase în Huși pe loculti E-

piscopici și nu voia a da Episcopiei

nici

ună ajutoriă.

(Cond. III. f. 97.) Preotulii Gavriil Hirţu de la Cârligaţi,

cu fratele stii Darie și cu Ioan sin Goescul, face danie
Episcopiei partea, lori uni Bătrdnii(*) anume Frătiescii,
din moșia Dobrenil la gura Lăpușnei. După ce actuli
de daniă descrie hotarele acelei părți de moșiă dice:
„)
"

Pământurile vedeșesci se inpărțiaii dupre bătrâni
familieloră, din caril se trăgeaii redeșil şi dela cari» adică după capi)
e! clironormisise pămenturile ce posedaă,
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„Deci noi amii datii partea nâstră bitrânulii frătiescii
“Shatei şi Dumnedeescii Episcopil Hușulul, pentru ca să
ne. fie nouă pomană, și pentru sufletele părinţilorii nostri
„Și moşilorii noștri, +şi în urmă să fie pomană şi filoră .
“noștri și nepoţiloră noștri și strenepoțilorii noșiri în veci
“și amii dati pomană de a nostră bună voe ca, sâ, fie la
Sfânta Episcopie,
E
căci ami avutii și noi milă dela Sfinţia
Sa (dela, Lerotbeiii) pentru unii schitii care'lii avem la
Cârligaţi (Condica A. f. 96).
La
14 Ianuariii Ierotheiti capăt imputernicire dela
Vodă a nuni Staroste de bresle în Huşi, pe temeiulii ve-

“chilorii aședăminte, care dai acesti drită Episcopilorii.
Reproducemii aică cartea domnească :
- „Noi Constantin Michail Cehan Racoviţă Voevoda. Boj.
Milost. gospodar zemli Moldavseot.
De vreame ce ai nostri cinstiți părinți şi vugători
numiții
Archierei, după testamentuvile vechi. ai avutii acia volniciă a pune Staroste -de bresle la. tirgurile pe unde sintă Episcopi cumii și aici în Iasi pune
Sfinţia Sa Părintele]Mitropolitul. Care rânduială se pă_zesce și până astădi atâta în Iași. câtii şi. la, Târgulti
" Romanului și la Huși, Iată dară după alegire Sfinţii sale
Părintelui Episcopului de Huși. pe cine va socoti a, fi
omii ca acela de ispravă. vrednici de Stiirostiă ii volnicimă şi Domnia

mea cu

carte

aceasta Ssăși

păzască

rândueala sa după testamentulii breslelor — și tote să
urmeze după obiceiuli. vechii — şi altulii nime să nu

se amestece. VIG7260; "Ghenae 11.% (Cond. II. t. 91);

„Intru

o carte a lui Constantin

Racoviţă

dela 25 Ia-

nuariii se dice: „De vreme ce Sfânta Episcopie a Hușilorii fiind

lipsită de Cigani,

și însciințândune Domnia

mea pentru cinstiti părintele și rugătoriulii nostru Svinţia
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-

Sa kyr Ierotheiti Episcopul de Husi, că unii Cigani anume . Saya omii streini cu Ciganea lui cădindii de cătăva vreme acolo la Episcopie. Iată că, Domnia mea m'am
milostivitii și amii dată danie Sfintei Episcopii pe acestii
Sava Cigranu cu Giganca şi cu toți copii! lorii, ca să fie
drepți Șerbi a, Svintei Episcopi, “ (Condica III. f. 88).:
In acestii anii, la Mai 10, Ierotheiă, slXbitii de betrânețe, paretisesce dela Episcopiă.. Reproducemiă aici
chiar paretisulii,, sit dimisia lut, după cum se păstrădă
în condica cea sântă a Mitropoliet.
= „Smeritulăi Jerotheiii cu mila lut Dumnedeii Episcopi
Hușului.
„Căutând și socotind se pociii cunâsce, ce este omuli,
Și altii n'ami socotită, nică ami cunoscutii, fără câtii
prafil și cenușă,

şi amii întrebatii și de Eclisiastulă, și

acea socoteală, mia adeverită.
cotitii să nu

morii,

ducii la pocaianie,

Drept aceasta amii s0-

ci să înviezii, şi amii socotitii să mă

fiindă

cuprime

de

slăbiciune şi ne-

putinţă. “Amii închinatii omoforulit pre Sfântulă Prestolii,
Și paterița întru mânele prea luminatului şi de Dumne„dei “încoronatului Și- prea înălțatului Donanii Io Constantin
Michail Cehan Racoviţă Voevod, cu mila lut Dumnedeii
Domnii ţerei Moldovei,

Și cu scirea şi blagoslovenia Sfin-

ţieă Sale Părintelui Ayr Iacov Mitropolitului, şi a toti
Sfinţitului Soborii, și cu voia a totii blagorodniculut Senat

a Măriei Sale Domnului,

toți. Și mă rogii

Și mila lui Dumnedeii

a totii norodulii

Chreștinescti

să fie cu

Pravos-

laynicii să mă erte, și Dumnedeii sii erte pre toți. Amin.

“vlet 7260, Maii 10.
(Subserisii) Ierotheiti Episcopii lluși.&-

Observimii : 1) Se vede că era o formulă de
paretis pentru Episcopi; căci paretisulii acesta este
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“intoema

din cuvântă

în cuvântii

cu

acel

alt

lut

Calistru Episcopulii de Rădăuţi, paretisitii în 1729%),
„2). In paretisulii acesta se deosebescii. due fe„iu de prerogative întrunite în persâna Episcopului:
una —davubi__Avchiepieicare

vine dela Dumne-

„dei prin alegereși chirotoniă, și se simbolizază prin
Omofor; alta —

„2

autoritatea

stăpânirei,

carea se

“dă de Domni și sesifiibolizază prin Paţerița (cirja)
ce 0 dă Domnulii în mâna; Episcopului. De” aceea
paretisitulii Episcopii

depune omoforulii pe Săntulii

Prestolii, ca cum în mânele lui Dumnedeii, de unde

a și primiti darul;

eră paterița o depune în mâ-

nele Domnului, dela care o a și primiti la înstala-

rea sea,
„Lerotheiii, ca paretisitii, a mai" trăitit pucinii. In acestă categorie ili găsimi subserisii cu Episcopii ţerii în
hotărirea sinodului adunati în Iaşi de Mitropolitulii Iacuv 1.
pentru constatarea autocephalici Bisericei Moldovei (Vedi
cartea, Sobornicescă în Uricariii part. 2. £. 241). Insă, Ie“rotheiii a muritii curând; căci întru o mărturiă, dată
Tacului Frătiţa din Bunesci în 1753, în procesul ce avea acela cu Brădicescit şi cu alţi redeşi din Bunesci,
se” amintesce de Ierotheiii numindulii reposati. :(Documentele Bunescilori și Cibicescilorii).

"Toti îni-luna lui Maili, acelaşi ani 1752, s'a făcuță

alegeiea altut Episcopii la Iluși.
NV,

|

, .

INOCHENTIE,

„ Acesta până acum, în calitate de. leromonăchii, fusese
Dichiii alti. Episcopiei Rădăuţilorii, și,. dupre sinodieul E- .
„piscopiăi, cu: hetania' “dela. Piitna: Se pare că loculii nas=
(*%) Foiţa D, Hajdeti, 18c0 Mai pag. 66,

15

e ocne
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ceri! lut a fosti Cămârzanit, lângă Fălticeni, Celă puţin
spunii bătrânii, că acolo avea elii rudenit. Unii frate ală

lui, Preoți de miri, s'a călugăritii la Rișca. In condica

cea Sântă a Mitropolie! de Iaşi se păstrează actulii bisericescă, incheiati în Biserica cunțit domnesci de Archie-

reii ce lait ipopsifiatii. Eacă, acelii actii:

i

„e. „Prea Sfânta Episcopie a Huşilorii remâindă fără de
Archiereii, de vreme că Archiereulii ce ati fostii. întru

densa, kyr Ierotheiii, din pricina bătrânețiloră, și pentru

cea trupească a sa boală,

aii făcutii paretisis Eparchie

Sale, de a sa voe şi nesilită, precum se' arată
din prejmă,
întru această

Sfântă Condică scrisă. și cu pecetea dom-

neascăpecelluită , acea de voe și cu a sa mână iscălită
a Sfinţie! Sale parelisis(*), not, carit ne aflămii aici din
preună fraţi archierei, prin voia și porunca și indemnarea, și slobodenia a prea înălțatului, pre blagocestivului
şi prea chrestinescului nostru Domnii și St&pânitorii a

toată Moldavia Io Constantin Michail Cehan Racoviţă Voe-

vod, adunândune întru prea Sfânta Biserică domnească:a

prea Sfinte! şi de o fiinţă Troiţe în curtea: domnească, și hotăriri canonicesci puindii inainte spre aflare și alegere
cinstitului şi vrednicului obrazii, ce este se primească

duchovniceasca ocârmuire a Eparchiei şi. Episcopie) aceștia, ântăii dar am pus pe prea cuviosulă între Ieromonachi kyr Inochentie Dichiulă Sfinte! și Cinstitel E-

piscopii Rădăuţiloră , și ali doilea pe Ieromonachulă 0restă,

şi ali treilea
pe

Ieromonachulii kyr Gedeon,

și

s'aii scrisă numele lori. Anul dela Chs. 1752, Maiă 27.«
(*)

De aici
retisuli
Domnuli
Sfântă,

se vede, că Episcopulă sâăi Mitropolitul ce paretisia da pa(dimisiunea) în mâna Domnului, cândii depunea, şi cârja.
dacă "1 primia dimisiunea , cerea dela Mitropolitulă condicu
şi lipea acea dimisie pe o filă, cu pecetea, cea mică, domntscă,

spre păstrare,

,

'
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(Subseriși doi Archierei greci ca plenipotenţi ai Episcopilorii Ioanichie ali Romanului şi Dosotheiii ali Rădăuţilorii : unulii se titluesce „Sardeon;“ €ră numele celuiaaltă nu Lam putuții discifra.
„Insemnare. Ipopsifiarea(*) aceasta este o formulă
„de alegerea Bisericească a Candidaţilorii de Episcopiă. Ea se face până astăd! ; însă face parte din
chirotonia Episcopului alesii deja, firă vre-o însemnare reală. Dar are unii mare înţelesii istoricii:
„.ea nea conservatii forma, cum se făceaii alegerile
„ Episcopilor în anticitatea chrestină. Cu 'o di înainte,

se aduna” sinodulii
: Archiereilorii (de aceea și astădi

ipopsifiulii se face în. diua ce precede chirotoniel) și
chibzuiaii, care persone din clerii ară fi mat demne
„de a se alege În. cathedra vacantă.de .Episcopii.

"După deliberare uninduse asupra a trei candidaţi,
„ce întruniaii însușirile canonice de Episcopată, în
„diua, următore, fiindii. poporulii adunată în Biserică
se” propuneaii: numele ipopsifiilorit, sti ale candida“ţiloră aleși de sinodii; poporulii în tăcere, rădica mânele(**) la pronunțarea numelui! aceluia, pe care'liă
doria,.să fiă Episcopii. Unanimitatea sei majoritatea
semnului de aprobare decidea alegerea. Alesulii măr„ turisia credința şi da inscrisi că o va păstra şi a_păra; apoi îndată urma chirothesia, adică consacra=

"xea celui alesii, prin Sfinţita punerea mânelori Archiereilorii prezenţi și chiemarea Sântului. Duchii a-

„supra celui alesi,
Cu

oo

trecerea timpului, aprobarea, seii alegerea

„unuia dintre candidaţii propuşi de sinod, a trecutii
la Domnitoriii, precum se urmeză și astădi în Rosia
Și Grecia.
(*)

„lpopsifiu“ vra să dică: persoană ce este supusă la soarta alegerii,

în votii; candidati de Episcopi.
|
a
(9)De aici: „Chirotonia, seti rădicarea, intinderea mânelorii, carea acum

. îusemnă-rândueala Sfinţirei în treptele Ierarehice, s'a confundati cu
pehirothesia“ seti punerea, mânelorii, prin care se consacră percoanele
--- alese în treptele Ierarchiek bisericezel,
:
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De și lanoi alegerea Episcopiloră a trecut prin:
deosebite fase, precum vom vorbi în alti locii, totuși Biserica, a păstrată până astidi cu nestrămutare formula cea vechi a ipopsifiului, ca 0 ţeremoniă,

ce face pante din chirotonia Episcopului.

- Inochentie, ca Episcopii de Ilușt s'a. distinsii prin maj
multe bune. calități,
. dar cu deosebire prin o mare. abilitate gospodirescă;.a îmbogăţitii Episcopia cu ma! multe
moșiiși 0 a impodobiţii cu Biserică nduă şi case; pre-

cumii se va vedeaîn cursul anilorii viitori, Eli a epis“copiti :30 de ant, până la mortea lui
» La primirea, Episcopiei.de la Ierotheiii, elă a priimitii
Și unii izvodii de oare-care datorii ce eraii de plătită :

însă s'aii găsitii mat mulţi datornici, carii, cu dreptulii
oti nedreptulă, - reclamaii îndestulare de la noul. Epis"copi. Acesta a indemnatii pe Inochentie secte 9 carte
domnescă (dată din' Maiti 29) de la Constantin Racoviţă,
prin carea se autoridă de a plăti numal datoriile acele
arătate prin isvodulii dati de proin-Episcopulii (Condica

II. f. 99)...

a

DIE

La 23 Avgustii Safta Irușoae dăruesce Episcopie! partea sea de pământii cu livedi.din moșia, Porcişeni! (Do-

cumentele Porcişeniloră.)

De

"Anul 1353. Noemvrie 30,. biv vel păcharniculă Va-

silie Costache chărăzasce Episcopie unii sălașii de Cigant,

in numări de 5. In actul de daniă se. esprimă așade
Episcopiă : „Sfânta Ipiscopie a: Ilușilorii se află la multă

Slăbăciune atât din prilejulit viteloră, câtă şi din slujba
casei,și socolindii căi avemii mare datorie,

de vreme că

se află Maică a tuturorii bisericilori. nâstre,- acelor ce

se află suptii Eparchia sa; a o agiuta “fieșteacare. cu: cât

ne ari „da mâna și iată-dar. m'am socotiti din preună
cu fi mel...“ (Cond. II, £ 99),
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In acesti. anii Inochentie “a luați: parte la adunarea
bisericăscă, scii Sinodulii ţinută în Mitropolie la. 1 Ianuarie, „pentru constatarea autocefalică Bisericei Moldovei precum se vede “di subserierea lui în cartea “sobornicescă
a $Sinoduluț (Uricariii, part. 2-a f. 236—241).
' Imsemnare. In: Archiva română

şi în Uricarit,

"data cărții 'sobornicesc! este 7260, Tanuariti 1. Insă
“data 7260 corespunde anului 1752. Dacă . Inochentie ;». sa alesi Episcopii Ia “acestă anii Maiii 27; apoi se
înțelege dela sine că nu putea figura ca Episcopi
în acelii Sinodii, dacă eli s'ar fi ţinută la 1 Ianuavie 1752. De aceea închiămi că. data în originală
“trebue să fie mal mare, măcar cu ună ani decâtă
-7260. Cum că acel Sinodii n'a putut să fiă mai
“: departe. de anul 1753, stii 7261, Genarii 1,: închimii de acolo, că dacă s'ar. fi ținuți în altii ană
-,.
maă„departe, atunet n'ar fi -pututi "lua. parte proin
„„„Episcopulii. de Huşi, Terotheiti, . carele deaseminea este
„subscris în cartea, £Sohornicescă, căci el a reposat |
“în anuli 1753, precum sai arătată în urmă, De
“aceea: cu: (6tă siguranța se pote" restabili 'data - Sinodului Mitropotitului Iacov: 1753 lanuar. 1.
“Totti: atunci Inochentie a renoită - la Domniă - dreptulă
ce' avea de mai nainte. Episcopia de scutelă pe o crâșmă
din Iluşi (Cond. II. £. 96).
.

“Anul '1754.. La 28 Septemvriii, Inochentie seste ho: |
farnici domnesc de la noulii Domni Matheiii Ghica : pe

Ilie Costachi biv vel Stolnicii şi pe Iordachi Costachi vel
Medelniceriti, ca să hotărască moșia Episcopiei Irubenii,
de: la ţinutulii Fălciului, “pe apa: -Prutulut ce se înpresura
de moşiele vecine:: Păichnescil, Duda și Epurenii. (Cond.
A. fi: 104). ;
„La 9 Fovruariti, în urma anaforalei va. Logofetulut,
care a constatatit. drepturile Episcopiei asupra amânduror
maluri'orti Prutului la moșia Toporulii „ Manet, Ghica
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încuviințeză cererea lui Inochentie de a fiice podii peste
Prutii, pe vadul: ce. avea la acea moșiă (Cond. A, f..95.)
La lunii 5. dobîndesce de la același Domn. o. carte de
apărarea poslușnicilor de lingă Episcopie, şi de la Creţesei,
de angăiriele, cu care îi asupriaii tirgoveţii (C. II. f. 103).

Iuilii 20. Inochentie capătă de la Domnul Matheiii
Ghica unii chrysovă întăritorii scutelelori de dări pe un
numeri de vite și pentru 12 scutelniei.. Reproducemti
parte din acesti” ehrysovii.
|
|
E
m „Cu mila lui Dumnedeii lo Matheii Ghica Voevodii,
Domni țerii Moldovei. Facemii scire cu acesti. chrisovii
a Domniei mele, tuturoră cut cade a sci pentru Sfânta,
Episcopia Hușiloră, unde se cinstesce și se prăznuesce

hramulii Svinţilorii şi întrutotit Judaţiloră Apostoli Petru

și Pavelă, la carea vădindi Domnia mea chrys6ve de
miluirea ceaii avutii acestă Svântă Episcopie, atâtii de la

reposatulii întru fericire părintele Domniet mele Măria
sa

Grigorie Ghica Voevod, câtă şi de la alți luminaţi Domni,

pentru care avendii Domnia mea multi căldură și
dragoste. cătră Svintele ale lui Dumneţeii lăcașuri, spre
ale

întări milele și darurile ce at avută şi de la ali
lumi:

nați Domni, n'am putut Domnia mea treacea cu
vederea
nici pre Svânta Episcopia Hușilorii, ci iată că am făcutii
Domnia mea milă, și întărimă prin acesti chrysovă
ali

Domnie! meale, ca la vremea desetinei să aibă a scuti
până la'500 Stupi, și la vremea goștinei să albă a scuti
-

până la 500

de oi, aseminea și la vremea văcăritulut să

„aibă a scuti una sută vite:

vaci, bol, cat,

Pre aceste

bucate nimărui nici uni bani să nu plătescă. Aşijdere
și pentru 12 Gmenk străini,ce şar găsi fără biră în
vis-

tirie. și fără nume la vre ună sati, încă se fii scutiți

pe capetele lorii, ca nici odată nici ună bană să
nu dea;
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căci tam lsații Domnia mea să fie numa

pentru paza

şi posluşania, Sfintei Episcopil“..... (Urmedă formula sciută, cu carea se închiae chiys6velă, (Cond. A. f. 65.)
“Anul 1765 “ Inochentie şi - cu ceialalți Archierei ali

parte la Divanulti ținută la 25 Septemvriă în. Iași,
care

s'a, hotăritiia nu se mai

lua

pe stema

la

Domniek

Uşurii, (dejmă) de la -Tătarii ce închyriaă pământuri de

' hrană pe moşiele boerilorii de peste Prutii în vecinătate

cu'Tătaril, ci să se lase acelă ușurii în folosulii proprietarilorti. Din chrysovulii dati la acestă, ocasie de Domnul
Matheiii Ghica, se vede că era o convenţiune între gu-.

- vernulăi Moldovei şi cu Tătaril de Bugiagii în puterea
“căreia Tatarilor se, învoia: a cultiva pământ: pe teritoriul Moldovei într'o mărginită întindere de loci, și cu

condiții de a da Domniei dejmi din tâte productele. U-

şurgiil, sei amploiaţii domnesci, carii. stringeaii ușurulă

de la Titarinu se mărginiaii uumat pe locurile, care |
erati domenăl alle Statului, ci dejmuiai şi ogorele ocupate de Tătari pe moșii de -ale . particularilorii. De aict
jalube la. Domniă
“sovulă amintiti a
cemii aici acestă
ici: suretii stii

> £. 106, 107.

în toţi anii. Matheii: Ghica prin chrypusi capătii acestui abuzii. Reproduehrysovii pentru interesulti sei istocopie de pe elii se află în Condica, III.

e

a

a „Facemii scire cu acesti chrysovă, a Domniei meali:
că viindă în nainte Domnii meli Dumnalor cinstiţi și cre-

dincioşă: boerit Domnii meli: dumnalor: Iordachi Canta:

biv vel lopoft : i dumnealui: Radul Racoviţă vel logo-

fii: și dumnealui Manolachi Costachi vel vor: și dum-

Stefiniţi, Ruset .Biv vel visternicii: și alţi boeri.
nea: lui

“și ne jiluiră dicândăi că aii moșii peste Prutii de la mo-

sit

și strămoşii Dumilor sali. 'și aceli moșii celi mal multe

„292.
nu agiungiiîn celi dou ceasuri ce sânt hotăr
it de IIali

Pașea ca să fie de hrana 'Tătarilori:
dar unili sâutii și
întraceli : doue ceasmi: și de câte ori
trimite, Domnie să
string ușurul dela Tiitari sai să vindi
dela cochivechi
ușurulii.: acei ușurgii. mergi Şi string
și dejma pe moşiele dumilor sali înpreună cu pânea cea
domnescă :! puindă pricină că arândă tătarit pe aceli
moşii domnia.să

cade a lua dejme iar nu slepânil moșiilori :
și măcar

că domnie le da dejma dumilor sali: or
cu pecetluituri:
gospod: ori ci crți gosped: de ş'aii
luato dela ușurgii
dar în toți ani: trebu€ acești boeri să
supere domniecă
să li facă cărți saii pecetluituni : Și cu
acestă pricină uȘurgii încă găsea. vremi de le tăgidue.
dejma dumilorii
sali: . saii-li da pâne stricată : sau
preții mai puțintelii .
decâtii să vinde pânea: şi le pricinuesce
multk pagobă :
pentru care nu am suferitii. Domnia
mea acestă strâmbă- :
late a o privi: a să Iuoa vinitulii boeri
lorii di pre moşiile lori: de vremi ct Domnit milue
scii și dărnescii pe
boerii carii slujeseii cu dreptate :
nu este cu dreptate a
Si mal supăra: Deci am tăet Domnia
mea acesta canici
„de cumu să nu mai fie nici o dată:
că am socotiti însumi Domnie mea: că ati mari drep
tatea "și stăpâni mo- şiile: De vreme ce aceste moșii
unile sântă dati miluiri
dela vechii reposați Domni ce ai
miluiță pe moșii și .
stremoșii dumilor sali pentru driapta
lori Slujbă și credință : altele sântii cumpărături: iarăș
i a moșilorii Şi strămoșilorii

dumilori sali: și măcar de art saii coses
cii Tă- tart și Turci sati orce limbă: acel. venit
ă ȘI dejmă a mo- .
şiilorii nu este cn

dreptati a o stringi în sama Domn
ii :
și Domnie să le de cu cărți
Domnesci saii cu. pecetuiture :. ce cu dreptati esti ca
Să ȘI. stringă — fioște-care
din Dumnalor viniturile dipi moșiile
cine ce are: Pentru
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acee dar și domnie me cunoscândii a dumilor sali deeptă
cerere:: Domnie me încă am hotăritii cu acestii chrysovii
a Domnii meli. Că de acumii înainti: Domnie or de ar
vindi ușurulii: or în credință de va trimite oameni gos„pod: să nu mai fie volnici a dejmui uşurgiil 'acestor numiți boeri: ce singuri Dumnealorii să fie volnică a 'ş trimite, oameniă- Dumilor Sale şi a Și strînge fiişi-care dejma
"de pe moșie -sa după obicei : căi: de vremi ce acii vechi
și reposați luminaţi Domni ati miluitii pre -moşir și stre-'
“moșii Dumilor Sali : pentru dreptă și -cu credinţă slujba
loră : şi alţi luminaţi Domni mail din coadă: ai întărită milili: şi daniili și cumpărăturili- acelorii vechi luminaţi
Domni:: Domnie me încă vădindii a dumilorii sali drept
şi eu credință sluji: Domnie me încă dimii și întărimii
toati aceli chrisoavi vechi și mai noui: -ca săș stăpiniască, dumnealorii moșiili și să și li diimuiasct după obiceiii:
și să. lipsescă acesti obicei ceai fcutit de la o samă
de vreme. dili dijmuia domnie să nu mai fie în 'vect nică
să se mal pomenească, la vendare ușurului cu moșiili boerilorii : și poruncim și Dum. vel vister. şi Dum. vel. cămăraș ce viţi -fi după vremi: - nică decumii cândii va. fi
vremi uşur alut or cu vândari deva fi or încredinți di să
soră trimiți Gment domnesc. afară de - moşiili oercsăy
să. să vendă: sati să să. strângă ușurulă : iar la moșiili
hoeresci nici într'uu chipii: să nu să. amesteci: ci Dum
nalorii sânguri săș stringă viniturili după obieciii: ca dipi
drepti moșiili Dumilor sali: căci care ar strica, sai ar
strămuta ispisocul Domnii meli: să fii ne ertat și blăs-.
timatii de : Domnulii . Dumnedeii și de precurat. !Matea,
Sfinţii “sali și di toţi “Sfinţii: - și poflimit şi pre alți: lumi
naţi Domni: care Dumnedeii îl -va alege după no: or

din fii nostri or dintralţii: streini di vorit fi să să întă-
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rească chrisovulit acesta: iar să nu să strice precum nici

noi n'am

stricati:

nici am strămutată “a altorii luminaţi

„Domni: ci încă am întărită și la acasta esti credința înSumi 4 Domnii meli: Ion Matei Ghica VVda: și a preiubiţi

fiilor "Domnii meli: Gligori vrda şi Georgii vvda şi credin-

ţa a' preosfințitului părintelur nostru duhovnicesc părintele.
Mitropolitului țărăt kyr Iiacov şi a Svinţii Sali părintelui
nostrii : kyr Ionichie Episcopulii Romanului : - și a Svinţii

Sali părintelui nostru kr Dosothet Episcopul Rădăuţilor ;
Și a Sfinţii Sali părintelut nostru : Ionichentie Episcopulii

„„ Huşilorii : şi credinţa a cinstițiși credincioși boerit Dom„Ri meli Dumnalui Iordachi Cantacuzino biv vel Logo-

făt: i Dum: Radul Racociţă țel Logoft: i 'Dum: Ma-

„nolak Costak vel Vor: de țara de giosă: i Dum:
Ion Bogdan vel Vor: di țara di sus: i Dum: Dimitrașeu

Pălad Hat. i Păreălab Sucevschil i Dum: Nicolai Sucio vel
post: i Dum: Aristarehii Chrysoskoleon vel Vist: și Dum:
„Vasili Rusăt vel Spit: i Dum: Niculaki Carage vel Cămănar:

i Dum: Iordak Canta vel Păch: i Dum: Costak Duca vel Stol-

nici: i Dum: Manolak Ipsilant vel Comisă și credința tuturor boerilor mari și mici: și sali serisi “chysovulii a-

„cesta întru întăe Domnie în anul al doile: în Scaunulii

Domnii meli în Eș let. 7263: sept: 25.

La 23 Noemvrie, Inochentie, împreună cu Mitropolitul
Iacovă, cu I6nichie alii Romanului Și cu Dosotheiii ali
Rădăuţilori se pomenescii în chiysovulit lut Matheii Ghica,

ca. marturi şi întăritort celoră statornieite prin acel chry-

sovii pentru veniturile lăsate în folosulii boerilorii sei marilorii demnitari ai ţerit. (Uriear. part. 2. £. 267—278).

Anul 1756. Noemwrie 4. Calistru Rgumenulă dela
Brădicesc! scote hotarnici domnesc, pe Ioniţă Miclescu
vel Medelnicerii și pe Agăricii Vornicde glttă , spre
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a hotări şi alege despre redeşi moșia Tălpigeni! dela ținutul
Vasluiului, proprietate a Brădiceseilor. (Cond. B. f. 31——32),
Inochentie a gisitii Biserica Episcopiei într'o stare,. în
câții nu se mai putea sevârşi în ea Sântele Serviri.
Fa fusese reii struncinata de cutremurulii- întimplatii la
„anulii 1692, sub Episcopul Varlaam[. Prin reparaţiele
ce ji se făcuse după aceea tot durase până la timpul lur
Inochentie , cândi devenise 'cu totulii nepracticabilă. Inochentie, 'cu: 6re-care ajutorură dela Matheii Ghica, și prin
ale stle midl6ce, a răsipitii până în temeliă Biserica Ve

chiă: făcută de Marele Stefan, și o a făcută de iznâvii.
Nu şaii pusă însă numele seii pe. ea, ca ctitorii, nicial
altuia cuiva, şi a repusii la locii deasupra uşei petra cu
inscripţiunea vechi a lut Stefani Vodă. Dapti isprăvirea
„ Bisericel cu tote cele trebuitore, în anulii acesta, la 9
' Tanuariti... Domnul -Matheiă Ghica 'dă unii chrysovi E.
piscopiel, în care după ce face istoriculii rezidirel .Bise- -Ticei, chărăzăsce - Episcopiet nisce părți din loculii: dom- nescii ali Iușilorii, precum şi dejma depe celalaltii loci
domnescii ali Iluşilorii. Reproducemit aică chrysovulii în- tregii, care este de mare însemnătate atâtă pentru. istoria
Episcopiei câtii şi pentru evseviâsele idel. ce conţine.
Chrysovulăi începe ma! înteiti cu unii proimiti, în care,
mai pre susii . de tâte «virtuțile se pune milostenia, s6ă
'Dine-facerea atâtii Gmenilorii scăpătaţi, câtii și Bisericeloră lui Dumnedeii.
-„Cu mila hi Dumnedeii

Nol Matheiii Gica Voevod,

_“Domni țerel Moldovei., |,
;
„Celii. ce face fapte folositâre de sufetii și bine plăcute lui Dumnedeii, nu numai. că ctiscigiă laudti Și: mă- -

'ire la această viață, ci și după

morte remâne numele

„lut nemuritoriit, și sufletul lui remâne cu alii drepţilor,
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Este adevăratii că multe. fapte folositoare sântti îndestule

ca Si spăsască sufletulii.. Dar mai presusii: este 'milost
e“ nia, carea sc face nu numai la săraciși la
căduți; ci:
Și aceea, carea se face pe la Bisericile lut Dumnedeii.u
;- Această. milostenie este o'faptăi; carea covirșăsce pe
toate alte bunăti
: Deschi
ţi,de ceriurile și''agiunge pânăla
mn

a

ee

„ Scaunuli Dumnedeescii măriri; și dă sălașăi în. ceriă și
face pre milostivulii împărăției ceriurilorii “ mostenitor
ii;
precum
: scrie Sfântul Ioan Zlatoust pentru milostenie,

carea slivesce pre omii.€...
-- 2) Domnul,

may departe,

mit

se :recunoasce

dâtoriti a

mulțemi lui Dumnedeii, pentru că.l'a înălțatii la aceast
ă
mare treaptă a Domni; apol trece Ia istoricul: Biserieet

Episcopiei.

ai

'

„Deci dară. și ei robului lui Dumnedeii, Not
Matheiă
Ghica Voevod, cn mila luf Dumnedeii Domni și.
oblăduitoriii țerii aceştia, datorii fiind a Sluji lui Dumn
edeă,
cu cane-a
redăruit
a ii nduă. bunatatea Sfinţiei Sale,. luatamii sama pentru Sfânta Fpiscopiă Ilușului,
la! care se
cinstescii “și: să prăznuescii Sfinţi: preaslăviţit întru“
totă

liudaţii Apostoli Petru și Pavel, eare este: zidită
din
temelia et de răposatali Stefan Vodii: celii hunii,
și fiind-

că la vlet 7200, timplânduse cutremurulii celă
mare aici
în țară, din carele multe Mănăstiri:ai fostii erăpat
i. dar
Sfintei Episcopiei aceștianu numaică turnurile ati
fostii
cădutii de totii, ci încă și toată Biserica, fiindii crăpa
tă
„pin -pregiuri, era numai să cadă, de: care pricin
ă ,. de
frică, începuse a nu se sluji nică Dumneţeeasca
liturgie,
Deci însciințindune Domnia mea de una ca acea
sta,. și
măcar căi după starea ţerci aceștia, Și după grele
datorii
„la care ne aflâmii, namii pututii agiutora după bună eu-
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getulii Domniet. meale, -dar earăși namă putută “rebăa
a se afla această Sfântă, Episcopiă, la: această stare.€
3) Chysovulii arată ce a făcutii Matheiii Ghica pentru. restaurarea, Bisericei, adică ce mile domnesci a chă-

Tăziti * dupre stăruința: Episcopului Inochentie, și totii-0=
dată arată, că Marele Stefin, cândii a ziditi Biserica, nui
făcuse nic-o înzestrare, ne dându” -dritii de: propr; etate
nică. măcar pe loculii unde era, zidită.
“Deci -prin bunii: gândi și nevoința * Domniet mcalei
stringendui somă de bani prin purtarea de crijt a prea
cinstitului și de Dumnedeii iubitorului Sfinţia Sa kyr Inochentie Episcopii Iușilorii, răsipinduse de totii” din temelie, sali: făcutii altă Episcopie mai întemieată şi -mai
frumoasă după 'cum ati fostii mat înainte, inpodobinduse

şi cu cele trebuincioase ale ei. Dar fiindii că r&posatulii
Stefanii: Vodă. cel buni, -ziditoriulă acestei Sfinte Epis-.
copii

) nu' numal' că naii indăstrato cu altele, ci încă

nică loculii pe care este zidită nu este ali ci, fiindii loci

domnescii,. care arătândii cătră Domnia: mea Sfinţia. Sa
Episcopulii : iată dar că și noi,. ca uni ctitori ce sântemii - 'amii socotitii, impreună cu« totii Sfatulii Domniei
meale,

Dumnealorii veliţilorii. boiară,

și iată că miluimii

această Sfântă Episcopie cu aceasti: mal" giosii arătată.
milă : Adică îl dămă danie loculit domnescii pe care este. zidită Episcopia, cu totii loculit câţi cuprinde. ograda

“Mănăstirei. Mai dămi danie Sfintet Episcopii: din loculă
Domnescii ce este din dosulit ogrădii Episcopiei:în spre.
.“apusii, care âmblă: în lungă și lati, după hotarnica ce
saii făculii din porunca Domnici. meale de cătră.;. i.

Isprayniculii de Fălciii, şi.de cătră .,... , +: Vornicul
” )

Prin Episcopie înţelege! Biserica,
A,
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de Poartă, ca să fie şi acesti locă dreaptă, ocină şi mo-

şie dela Domnia mea, pe care locă CÂțI Omeni vorii șede

din poslușnicii Episcopiet să nu afb% nict unit amest
ec

cu tirgoveţii Hușulu, ci să aibă ași plăti bivulă loră

deosebi... ........ să afbăa posluși Episcopie după.
obiceiuli celoră ce ședii pe moșie Mănăstirească. Dară-

iarăși hotărinit Domnia mea şi aceasta: din poarta E
piscopie! până în vatra târgulut, Și cu toată vatra ţâr-

gului, Episcopia întru nimică să nu se amestece, ci ârgoveţii să fie volnici aşi face ease, dughene, și alte
ce
learii trebui,.ne fiindii. supăraţi de către Episcopie, fiind
că Șădii pe loculii Domnesci. Așijdere m'amii milosti
vită

Domnia mea cu Sfânta Episcopie, şi iam datii danie tâtă,

dejma, câtă să va face de“ pe locul Domnescii, însă
numal dejma, iară nu și pământul, care dejmă mai
înainte
se luoa de cătră Domnie. Adică să in dejma din
ţarini
cu păini, din finaţe, din prisăct cu stupi, din livedi
cu
pomi, din dejma de-vii, care dejmă de vi se luoa maj.
înainte de cătră vtori paharnic. Și poruncimă Domni
a
mea voui tirgoveţiloră din Fuși Și altorii ce aii vii
saă
altele pe loculă Domnescii, să aveţi a urma la
toate
după hotărirea Domniet meale. «
:4) Urmeză ună pasagiă, din care se vede credin
ța
crestinească a Domnului în rupăciunile ce se facă
la
Sfântulii Jertvenicii, și în pomenirea la Sfânta Liturgiă
:
„Deci dar, pentru această milă ce amii fâcută Domnia mea cu această Sfântă Episcopie , datorii să fie
și
Sfinţia Sa de Dumnedeii iubitoriulii kyr Inochentie
Epis-

copuli Hușiloră, câtti și alţi! din vrerea Dumnedeească,

„după sevirșirea, Sfinţiel Sale s'ar invrednici a lua
păstoia aceasta, a pomeni pururela Sfântulti Jertvelnicii
nu-

mele Domnie meale, și a prea iubite! Dâmnet noasteșr

2 prea iubiţilorii fii Domniet meale, rugândă pre milostivulă Dumnedei

pentru sănătatea „be...

ŞI ertarea

păcatelor reposatulil întru fericire Părintelui Domniet.. .
meâle Grigorie Ghica Voevod.“ |
5)” Urmează -:încheiarea; chrysovului cu forma sciută,
în carea; se aduce credinţa a trei fii a Domnitoriului, şi

a boerilorii. (Condica A f. 11, 12).
Tot-atunei s'a reparatii şi Biserica de la Brădicesci,
deaseminea -prin Inochentie și Matheii Vodă, -precum . se
vede din: Pomelnicul de acolo, în carele se dice: „let

„1264 (1756) s'aii înnoit această Sfântă Mânistire.« Apoi
dedesubtii se trece numele lui Inochentie,

Şi în rând cu

elii: Matheiii Ghica.
In acelaşi anii succedendiă la Domnie Constantin Ra-"
coviţă, la 23 Aprilie întăresce chrysovuli datii Episcopiei
de Matheiii Ghica în 1754, Iulie: 20, pentru scuteala de
dabile pe o samă de bucate, şi a 12 poslușniei. 'Toţii-odată lasă în " folosul Episcopiel dejma (ușurulii) din totă

pânea ce ar face Tătaril sei orl cine pe moşiele 'Episcopiei de peste Pruţă: Toporulii cu Dobrina, care nu în-

tră în distanța cedată pentru agricultură Tătarilorii (Cond.
"- A. f. 66). In Condica III f. 108. se: păstredă şi cartea
domnescă, cu data dela 29 Aprilie, cătră uşurgii, prin
carea'li se ordină a nu se atinge de uşurulii depe menționatele moşii ale Episcopiei. Toti la acea dată Inochentie a bobinditii dela Domnulii

Racoviţă,

unii ordinii

de scutelă pe o crâşmă a Episcopiei din Huși, cră altul
cătră boeril Michălachi Cehan biv vel Medelniceriii şi Vor-

niculă. Grigorași Agăriciii, ca să alegă și să hotărască
nisce părți de moșii ale Episcopiel,.
din. ținutul Fălciului,
ce se impresura de redeși (Connd. IIl.'f. 110,115). Ra»
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portulăi hotarnicilorii de constatare se afl în Condica A.
"f* 89—91,
Ma
e
La'9 lunii Vel Păcharniculi Vasilie Buhăescu și biv

vel Căpitanul Nicolaiii Cogălnicenul, ce fusese însărcinaţi
de Vodă a hotări 'doue moșii ale Episcopiei, Spărieţii şi

Ciligaţii, raporteză de cele ce aii constatatii Ia faţa, lo-

„cului, și cum aii stabiliti hotarile. In interesul Archeologici țerei reproducem
aici acelti raportii in întregime,

dupre cum se află în Cond. A. £. 27—29,

aa

„4 „Insciinţămit pe Mărie ta că din luminată porunca Mărieă tale ami mersi la moșiile Sfintei Episcopii a Hușilorii ânume Spărieţii şi Cărligaţii ce sintii alăturea ca să
„alegemii şi să hotărâmii pe seiisort ce' va ave Sfânta
Episcopieși după ștăpănire și după mărturie a 6meni
be=
trâni carii cum ar seci Șar mărturisi de vreme ceati Jă=. luitii Svinţia Sa Părintele Episcopul Iușului kyr Inochentie că dresele Episcopiei ceai avută pe moșii cele ma!
„multe s'aii prăpăditiila vreme de nepace. Arătândune
.

Svinţia Sa un uric, de la Irimie Movila Vodă din vletu

7100 care uricii la giisitii Svinţia Sa la un

omiă.

din

Chișinăii, dândi samă omulii că ati căduti la mâna lut

de la unii Turcii în care uiicii serie că Satul, Spărieţii
este danie de la însuși Mărie Sa din hotarulii Târgului

Ilușilorii.

Așijdere și pe satulii Cârligaţii iarăși ai ară-

tatii Svinţia Sa cărţi Domnesei de stăpinire intăiii o carte

de la Gașpar Vodă din Vletu 7127 Și altă carte. de Ia.
Alexandru sin Iliești Vodă. din vlet. 7199—și altă cartea

de la Alexandru sin Radul Vudă din vletu 7 131—și altă

carte, de la Duca Vodă din vlet 7176:

de sloboqie ceaii

avută Episcopie la satulii Cărligaţii şi osebiti ati adusă.
Svinţia Sa părinteli Episcopulii inainte nâstră doi călugări

betrâni de virstă ca de 70 de at anume Theodosie Pânte

r
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Și Nicolal carii ati. mărturisit, cu sufletele lori, că
aceste moșii sali Stăpânitii de cătră Episcopie totii cu pace
de când ţiniie! minte. de 50 de ar. Şi el aii fost ronduiți
dela Episcopie dejmari de ai strinsii dejma acelul locă
şi scii și de la părinţii lori că Şi. mal nainte s'ati.
stăpânitii de cătră Episcopie totii cu pace arătându ne și lo-.
culă odăilori și a prisăeilorii, cea avută Episcopie
la
Cârligaţi și niaii arătatii și hotaruli acestori sațe Cârligaţii, și Spărieţii, pe unde s'a stipăniti și s'ati dejmuiti de cătră Episcopie. Insă Cărligaţii despre apusti s'aii
stăpănitii. pără în părul văi! ce se numesce Sărata Şi
“toti părăulă în giosti pără în prejma unii petre ce este
pisti Sărata“disprea, amiadă di cari niaii arătaţii un omă
Focşe că dintra ce piatră în giostise incepe. moșie ul
pe care moșie scrisori nu niaii urătatii, „ca.să dovediască

cum să numesce moșie lui. iară hotarulii Spărieţilorii din

giosi niaii arătatii iar acei Călugărică să înfundiază în

piscul lui Epure iar de cătră resăriții Date coasta, Spiriețiloră în capitile Stănileseilorii și a Volosănilorti iar.de

„cătră tirgulă Huşii să hotărescti aceste două moșii Spă-

rieţii și Cărligaţit cu satulii Plopenil ce este moşie Episcopiei precum sati dovedită din hotarnica Plopenilorii, în

care scrie că mergi Cărligaţii alăture cu Plopenil.iar acum, de 5 ani incoace saii sculată aceşti Gment anume
Andrei Vorniculă lordaki. Focșe î Constantin Bădărău i '

* Popa lon Hirţui Toader Gâscă și alti rudenila lor de înpresoră moșiili Episcopii Cărligaţit şi Spărieţii pentru care mer-.
gend noi “acolo la, locul cel eu pricină și impreunăcu acel

Gmeni am vădutii starea loculuY și am luată sama, și pe
scrisori dovedindii și stăpânire și întrebândii și pe acel

omeni ce aii a respunde,

ei „ai arătat

un uric vechi de

la Stefan Vodă cel bun și alte scrisori. ficute ot pe âs
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celi uricii în care sali aflati scriindii că. strămoșii lorii
Leoa și Petru aii cumpărată de la Naste nepoata lui Michăilă Buză și dela Mărina fata Husului o bucată de pămentii pe Sărata parte ce este despre Elanii pi din giogii
“de hotarulă Târgului care după, cunoscința nostrăpe numele acelui Leoa saii numilii acea bucată, de loci satul
Leoşeil și iarăși mat arătară acești 6meni. de mat susit
numiţi

neamulă

din

Leoa

și din Petru

ună zapis

din

vletu: 7131: a strămoșiloră lorit Georgie şi Simeon și
“Liavuli scriind că ai vendutii eX satulit Leoscii din o-

berșia Sărăţit Ghenghil ceai fost vel logofăt: drept 100
taleri. și iar ait mal vândutii și o bucată de locii, ce
esti mal din giosti de Satulii Leoscit pe Sirata despre
răsăritii dreptii. 30 let, totii logofătului Ghenghil și acel

,

vândetori mărturisesc, ci in zapisulă loră, că acest loci
a lorii a fostii luoat domneseii. și părinţii lori laii fosti
răscumpăratii -dela Pătru Vodă și ati și ispisocit dela
„Pătru Vodă . dară aceli ispisocii acumii nu se află
Ja: mâna acestori oameni de mai susă numiţi fără
“numaj. zapisulii cu care vânduse. moșil lori, Ghenghei
logofătului și ispisocii, de intăritură cel sait întărită logo"făt Ghenglhea pe acelii zapisi de la Alexandru Vodă
din vletu 7141:

saii
s
aflati,

la mâna lori. dicendii el că,

șaii rescumpăratii moșie cea fostii vândut de strămoșii
lorii, dela Prăjăsculii ginerele Ghenghi logofătii măcarii
“că zapisii de la Prăjisculii iar nu s'ail aflati numa! adeverează. și alte doue ispisâce ce s'aii aflatii la mâna,
lori, unulii dela Cantimir Vooă din vlet. 7200: şi altul

dela..... Vodă. de pâră ceaii avutii redeşii de Leosci între
sincși, și cumcă șaii rescumpăratii ek Satulii Leoscii, de
la Prăjiisculii, să dovedesti, iar de ace bucată de locii
„nemică nu pomenesce întra celi ispisoace, pentru care

cercetând noi cu amăruntul pricinili am întrebat pe acel

ă

Aa
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Omeni. redeșt de Leosci cu ce dovadă cer Satulii Leosci
t,

şi mal cerii osăbită.și ace bucată de loci din
giosii de

Leosci despre resăritii de vreme că de la uricul
ă de la

Stefan Vodă pe satul Le-scit nu serii fără numat
pe ace
bucată de pământ și er ai răspunsii că ceri
aceli moșii
cu uricul lui Stefan Vodă și cu „Zapisulii moşilo
rii lorti
"celă de vândare, ce serie caii vendutii Satulii
Leoscit'și

ace bucată 'de loci din chysovulă ceaii: avutii er dela

Stefan Vodă, şi fiind că ai pusi ei temelie toti pe
a.

"cel uricii a lui Stefan Vodă precum moșii lori 'cândi
i
ali vânduto asc și aceștie ment mai susti numiţ
i totii eu

acelii uricii cerendii 2 moșii și Satulii: Leoseit Și
altă bu-

cată de locii, osebitii dar acestă cerere a, lurii
saii aflat,
fără de cale fiindii aeve dovadă ciict moșii lori
mărturisescii la acel zapisti a' venderii cati avulii acele
MOŞII
satulii Leoscif -și ace bucatăde locii, “din urienl
ii lut
Stefan Vodă și la uric nimică nu pomenescede
Satul
Leoscii fără numai de ace bucată de pământ.
ce serie
caii cumpărat strămoșii lor Leoa și Petru dreptă47
zloți

tătărăsci și totii această bucată de pământă ai fostă din

„ceputi şi ședând pe dânsa Leoa sa numit Leoscii, “Așa

ali datii cunoscința nâstră şi pe urieul: lori ce doved
esci

că dintr'o moșie s'aăi făcuţi două not leam dată în st-

* pânire numai
- moșie -ce să numesce Leoscii din părăulă
„văi Sărăţit faţa, despre apusti. pără.ini hotarulă Schio
pe-

nilori care și la uriculti lorii scrie parte ceă de către
Klanii iar preste părăiăi fața despre. resăriti, în hotar
ul

Cărligaţiloră, ei să nu să amestece precum și în hotar
ul
Spărieţilorii,- iarăși sati aflată că nai nici o treabă mite
cari cai mal arătatii și această” pricină că stămoşulii
lori Pătru ce este arătatii numele lut la uriculă lui Ste-

fanii Vodă ar fi avutii iază pe hotaruli. Spăriețilorii care
Să numesce și piză acum iazul lut Pătru și. cu. aceasță

„pricină aii vrutii er să cuprindă și o parte de loci din
hotarulti Spărieţilorii dar cercând noi s'aii aflati că acel
iazii este pe holarulii Plopenilorii ce este danie Sfintei
Episcopii de la Irimie Movila Vodă care sat este și hotărit
înpregiură, și fiindii caii fost acel iază pe loci Domnescă,
nu leam datii. ascultare ne avăndii ei ispisocii de danie
dela vre un Domnii pe acel iazii încă și aceasta. s'aii

doveditii că unde aii descălecată acești Omeni Sati „dinceputii sait chemati totii satul Căligrăţii precum nici ei
nai pututii tăgtidui și cra pripusii că sar fi inpresurată
o parte de locii de Carligaţi. cu hotarulii Leoscilorii. fiindeă Satul lori să chiamă Cărligaţii. numat not după
stăpănire am dati hotarii părăulii văi Sărăţii și pe hotărire nostră aii rămasii Satul faţa despre' apusii, pe hotarulii Leoscilori, Mărturisindi și cr că stăpănire, despre
âmbe părțile până în părăii

sati

stăpănitii

însă pentru

Satulă Leoscii sait priimilii acești rădeşi să ţie hotarulii
pără în părăulii Sărăţit dar pentru acea bucată de loci
ce mai certi er să li să mai dea ne odihninduse ef pe
socoteala și hotărirea, nâstră. Jeam dat voe săși caute judecata la luminatii Divanul Măriei tale și cum va alege
Divanul, aşa să rămâe aceasta insciințămii. pe Măria
Ta : vlet 1738: lun.

9.

|

a

(subseriși : Plecaţi robil Mărie; Tale: Vasilie Buhăescul vel.Pah. Nicolae Cogălniceanu biv. vel Căpitan).
„In acesti anit Donul Constantin Racoviţă chărăzesce
Episcopiei din. loculii domnescii alti Huşilori, o parte: de
looii ce se numesce Cornii, unde astidi este satuli ce
portă această numire; colonisatii de Episcopi în ure

mă cu locuitori venetici -din

Ungaria.

Cu

hotărnieia

acestul loci aii fostii însărcinați totii acef doi boeri
de mal sustii, carii la 26 unii ai -raportații Dom:
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nici, că ati hotriti loculi și lati dati în stăpânirea E.

piscopiei. (Condica A, f. 13).
In chrysov ulii datii pentru această danie, Domnulii: C.
Râcoviţă îatăresee dreptulii cedatii Episeopier, de a lua
dejma din producte de pe totii loculit domneseii dela Huși,
Chrysovulii după titlulii domnescii, începe așa:
„=?„Bine vrendă Domnia mea a urma buneloră și feri.
citdloră lucruri, ce ati făcută și ai lucrată alți fericiţi
și luminaţi Domni mat înainte de noi, de aii miluită și
ai întăritii Sfintele Mănăstiri: unii cu venituri din vinitarile Domnesci, alți! cu obiceele cele bune leaii agiutat,
volnici fiindi ca nisce Stăpinitori al acestui pământ, ca
să le rămâe veclnică pomenire. Dreptii acea și Domnia
mea, pentru evlavia și rivna ce amii avutii cătră Sfânta
Episcopie a Hușilorii, unde acmu, se află Episcopii de
Dumnedeii Tubitoriul al nostru prea cinstit părinte şi rugătorii kyr Inochentie, și bine vândă cu cele ce ne ar da
mâna Să 0 apiutorimă, de vreme ce este și mat slabă și
lipsiti decâtii alte Episcopii. Iată dar că ne ami milostivită Domnia mea, și din osebiti milă a nâstră o arti
miluită cu o hucală de loci gospod din hotarulii Tirgulut Iluşiloră, care loci tae în curmedis 56 Stinjini, mai
giosii de poarta Episcopiei, .-. ele (hd. [1% 15).
La 15 Tnlii Inochentie cumpără unii Ciganii Ducătariă
dela Yel Stoluiculii Vasilie Gheiiea, în preţii de 40 lei

(Condica A. î.110).

La 25 Iulii hotarnieit Michalachi Cehan și Agitrici
raportă Domnici de constatarea hotavelorii moșieloriă Rășescii și Irubenii ale Episcopie. (CondicaA. f. 106—108),.
" Inochentie a asistată împreui cu Mitropolitulă Iacov,
cu Ionichie Episcopulii . Romanului: şi cu Dosotheitt Episeopulii de Rădăuţi, Ia adunarea ţerii, pentru desființarea
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dailet văciritulur, care era o mare înpilare pe ţeră;
(Letop. t. 3. f. 182).
a
Inpreună cu - aceiași Archieret, Inochentie deaseminea,
„a matii parte la adunarea convocată de același Domni
pentru desființarea, încărcăturel la: vădrărită, ce cu drep-.
tulii se numia ndpaste; căcl vădrarii, la cotitul vaselor,

la fie-care dece vedre, mal adiugaii due, ca să 6să ral

7

mare numerul de vedre, şi prin urmare să pâtă lua mat mulţi
bani. Aceasta se vede din chrysuvulit Domnului Racoviţă
din 20 Avgustii, 1756. (Uriear partea 2. f. 67—71).
Anul ,î757. Constantin Racoviţ, prin chrysovulii de
la 8 Septemvriii, scutesce pe Episcopie de vtdrăriti, a
dică impositulii
pe vinulii de dejmă ce strângea dela viele

de pe moșia Episcopiet dela Iușt. „Socotitamii Domnia

mea, dice chrysovulii, —

c* să cade a nu fi Sfânta E-

piscopie supărată, acesti seaunii Archierescii, cu această

angărie a, vădrăritului.“ (Condica A.
La Septenvriii 9. Inochentie capătă
pentru stăpănirea moșielorii Râșescii
hotarnica, făcută de boerir comendați
lachi Cehan și Grigoraş Agăriciă..
Iată acelă Chryzovii :
“ae

f.. 68).
chrysovii Domnesc
și IIrubenil, după
de Domnie, Micha:

=„NOI Constantin Miehail Gehan Racoviiăd Voevod Bojiiu
)

Milostiiu gospodarii Zemli Moldavscoi.

Facemii scire cu

acesti ispisocii alti Domniei meli ca totii cine pre denSulii va căuta saii cetindii pre elit va asculta că iată

viindii înainte Domnii meli și dinainte, a cinstiţi și cre„ dineioși boerit :Domnii meli, cet mari ai divanului Sfinție
Sa de Dumnedeii iubitoriulii cinstiti părintele Și rugătoriulii nostru Episcopulă de Huşi kyr Inochentie ai arătatii mărturie hotarnică dela, credincioşi! boeri! Domniei

meli. Michalachi Cehan. biv vel Medelniceriă i Grigoraş

„947
Agăriciii vornieti de poartă, din anii 7264: Iulie 25. Scriind
că din porunca Domnie

meli ee leamii serisit carte aii.

mersii la moșia Sfintet Episcopila numi Rășăscit şi Hrubenii ce sântii toti întruni hotari la ţinutul Făleiului
pe apa Prutului poruncindulisă ca să hotărască aceste
moșii, pe scrisori ce ta avea Sfânta Episcopiă : și după
stăpânire, şi după mărturie a ment bătrânul, De vremi
ceail, jiluită Domnie meli numitulii Episcopii că dresele
ceai avutii Episcopia cele mai multe . sai prăpăditii la
vremi de nepace, Cari! mergândă la numitele moșii și
stringândă men! buni anume pre popa: loan Pravilă de
la Biserica din Cozmesci și pe Constantin Gotcă și „alţi:
“Ai arătată Sfinţia . Sa Părintele Episcopulii unii ispisoti
dela Erimie “Movila Vodă din anil 7100: întru care arată
că aceste moșii sântii date Episcopiei de. Domnie Sa
iară nu. scrie semnile împregiurii șaii mai arătat numi-

tulii Episcopii. o hutarnică. dela Doninealorii Ilie Costache
biv velii Păcharuicii și dela Grigoraşii Razuli biv. velă
. Pitarii. și. dela. Teromonachi Grigoriea. Egumenul | „de
Bursuc întru” care scriea, că să .hotărasci satulii Hrubeni! pi din giosii cu moșia Sulenii a Lupului Costachi Jăt:
și ântăi ati începutii dintro piatră: ce desparte între Hrubent Moșia lui Toader Jora biv. vel Stolnici unde se hotărasce capulii Răștșeilori parte din „sustii la care hotă=
râtăi sali tmplati și Dumnealul Toader Jora faţă pe cari
numiti boeri întrebândulii hotarnicii. de are serisort ai
respunsii că nare scrisori nici. hotarnică. Deci ai eșiti
Popa loan Pravilă preotă. bătrânii ca de. 65 de an! șati
mărturisitit că fiindii- elii pusi dela câţi va Episcopi de

Huşi dejmari la, aceli moșil Hrubenit. și -Rășescil, -și priimindusă și Toader Jora că cum va mărturisi -Popa va fi

odihnită și Dumnealui fiindă că acesti preotii iai fostii
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și Dohorn'oi. sai și ședuti pe Moșia Jovi, Ai purces

Preotulii: înainte” de aii arătată despărțire hotarului și pe

unde aii arătată Preotulii pre acolo ai pusă și hotarnicir

piețri hotari,

despărțindă Rășiscir Episcopii de cătră

Moșia Joră! și. aă pusă piatra alăturea cu dramuli celii

mare despre resărită pe din susii de o morili mică. De

acolo la vale pe podișii spre răsăriti pe din giosă de
nisce aril cu gropi întronă piseăi au pusă piatră de a-'
colo la vale tot spre răsărit piste șesul Prutulut în malul
Pruteţului îndreptulă unui plopii saii pusi piatră hotari.
şi de acolo malul Pruteţului în giosi până în apa Prutului unde se face unii coții mare între Pruteţii.și: apa
Prutului care se numesce cotuli Cărăușului numai este
totii din hotarulă Rășescilorii, și de acolo apa Prutului
în giosii pără în gura Pruteţului ce să numesce Porcea,
“Și de acole “malulii Pruteţului în giosii până la mijloculii
Pruteţului undi sati găsită piatră hotari pusă de Iliia
Costachi Pach. care hotăresce între Suleni și între IHrubenii Episcopiei și de acole drepti piste șesii spre
apus .
saii mal aflati 2 pietri hotare piină supt deală puse toti
de hotarnicii Pach. Ilie Costachi.și deasupra în dealit
alăturea cu drumulii celii mare din vale de: drumii
în
piatra ce este pusi iarăşi de Ilica Costachi Pach.
de
unde ait începutii a lotări și ase ati încheiată totii
hotarulii - acestorii doue moșii a. Episcopii IIrubenit și
Rășescil. Așijdere ati mat arăta îi Sfinţia Sa -numitulă
'E-piscopit că mai are Sfânta Episcopiea, trei coturi
de MoȘie ce să număseii Pruteţe piste apa Prutului despre
Lăpușna, pe unde ai umblati Prutulii de vacii, și
mutân-

duse Prutulii aii rupti din Moșia Râșeseilorii de sai fă-

cutii acele coturi și mergândii numiții Hotarnici acolo
ati
cunoscutii că adevărații sântii rupte aceste: coturi: din
.ho-
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tarulii Rășesciloră și ai dati malul despre ținuiuli Făl-

ciiloriica săl stipâneaseă Episcopiea iară malulă, despre

ținutuli Lipușnet va fi stăpănit despre alți redeși ce vor
îi adevăraţi moșinași. Drepti aceea şi Domnie me după
„ alegire şi hotărirea aciasta ami întărită stăpânire. Sfintar
Episcopii ca să fie şi: dela Tomnie me drepte ocin și

moșii şi ispisocii de miluire şi de întăritură, cu totă șe-

nitulii lori și cu toate hotarele ce sai pusă neclătită ne
rușiită(*) nici odinioară în veci şi cătră aceasta este ere-

dinț
- Domniei
a meli de mai. susă scrisă Ion Constantinii

Michail Cehan Racoviţă Voevod”şi credința veliţilorii. boeri
Dumnialori
Ion Bogdan' vel logofăţă Manolachi Costachi |
vel vornicii de ţara de giiosi Iordache Balșe vel vor-.
nică de ţara de susii Dumitrașco Paladi vel Visternicit
Vasilie Razuli Ilat. i Părcălab Sucevei i Vasilie Rusetti
vel Spătariă Ion Cantacuzino vel Ban Constantin Sturzea
vel: Păeh.

Iordachi Costachi vel Stolnică,, Iordachi

Bălă-

sachi vel Caminariii Iordachi Chrysoseuleo vel” Comis și
credința tuturorii boeriloriia mart șia, mică. Serisusait
de Tanasica Măctresculii biv ciimiirașii de izvoade:

In Eaș 7265, Sept. 9..

E

.

“La 14 Octomvriit Irina fata Guţului; Și cu vara sea,
Ioana, nepoatele lui Golăe, dinuescii Episcopie! unii bă-

trânii din satul Lungașii(*%) ce este pe Lohan(**%) ţinu-

tul Făleiulut, pentru ca să fie trecute la Pomenicult E-

piscopieă înpreună cu părinţii și moșii lori. (Condica A.

fi

a

„) . Dieere slavonă: însemnă : necăleatii, nâstrieatii,
A
a
(**) Această moșie se află între Creţesci şi: Budesci. Astădi ea face parte
”. din trupulii Creţeseilorii.. Ea. s'a agonisiti Episcopiei de Inochentie
parte prin danii, parte prin, cumpărături.
MR
E
DR
„*%) Lochan se'numesce dealul daspre apusulă Episcopiei, Toti
acestă
„nume poartă și părăulă ee curge pe lângă acestii deala, Aici
se în:
țelege: părăulă,
:

i
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Eparehia Tușilorii cuprindea și ținutul Sorocei, care
era tocmai la marginea ţerii despre Polonia. Din causa
„lipse de mijlâee și a depărtării, Episcopii cu grei şi. rar
puteaii vizita acel ținutii. In vederea acestorit greutăţi.
Inocheutie „cere și dobândesce dela Constantin Racoviţă
Voevod, o: parte din loculii domnesc al tirgului Sorocel,
unde STAI. facă unii metochi pentru Bpiscopiă şi să a-.
sede uni .numeră “de Gmini streini, carii cu. serșiciulăi
lori şi cu veniturile ce ară produce pe acelii locă, să
înleshcascăi pe Episcepă în timpulă, „cândii elă se va duce
la acelii ținută în: trebuinţele! eparchiale. Chrysovulă domnescil pentru această dani are data S Noemvriii și glă*
Suesce aşa:
a*

„lon Constantin Michaii Ochan

Racoviţă Voerod Doi ilo

Milostiio gospodar: zeruli Moldayscoi. De vreme ce ai arătatii Domniei meale cinstitii părintele și rupătoruli Domniet meale, Sfinţia Sa kyr Inochentie Episcopulii de Huși
cum ci această Sfântă Episcopie este mat slabi şi mak
fără veniti de câtii celelalte Sfinte Episcopii, care se ată întru. această păzită de Dumnerei fară. ȘI nici odată .
cu veniturile. ci nu se poate cuprinde; ci totii deauna se

află. însărcinată, cu datorii; arătândune SfinţiaSea că ȘI.
Eparchia este depărtată de Epi
episcopie. Cumii și. [inutuli |
Sorocii; fiind suptii Eparehia acestei Episcopii, de neajungerea cheltuelel. și din depărtarea locului, să timplă
de mergii foarte rari Episcopil la acel ţinută pentru |.
cercetarea : norodului chrestinescii şi a Eparhiei. sale. Și de și mergii câte odată Episcopii la acelă ţinutii, de
nicăiri naii nici ună agiutorii, ca să le vie cele trebuinci0se ne avândă Episcopia acolo vreunii satii sait moșie,
măcarii că nict la alte ţinuturi nare sate saii. poslușnict

afară de câţi sânti la Episcopie. Deci, vădendă Domnia
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„mea,

că această Sfântă Episcopie se afl mai slabi din

toate veniturile decâtit alte Episcopil, Și vreunii veniti ca,

„acela să se poată chivernisi, de nicătiti n'are, Tată mamii
milostivit Domnia mea, și deosebit de milele ce am făcut.
"cu această Sfânta Ei
Episcopie, amii mal miluito și cu o
bucată. din: .loculă gospodii din locul Târgului Saroesk,
care locă se începe despre apusii drept din hotarul Liubenițeă, moșia Dumisali Avistarho biv vel vister(*), și mer-

-

ge alăturea cu hotarulil Târgului Surocil pe din susă de

târgăi, pe ună părăuți ce sântă velniţile jilovescă(* 5, şi
totă părănțuli la vale până în Nistru; și apoi malulit
Nistrului în susii până în hotarulii Cosăunţiloriiii, moșialut
Nicolaiii Racoviţă biv vel Medelnicerii. Atâta ține bucata
aceasta de loeii. Deci de acum inainte se fie această bucată de loci dreaptă danie și miluire, cu totii venitulii
Sfintei Episespil. și părinţi Episcopi să albă ași face
poslușniei “din ment streini, ori câţi de mulți pe acea
"bucată de loci. Și nică odată. la birii eu: târgoveţil de
"Soroca si nu fie amestecați. Nică la bir, nică la alte
cheltuele a târgului să: nafbă nicf unii amestecii. Ci ei

——

singuri deosebitii săși poarte biruli lorti vistiriei și me- -

voile lorii, ca și el să fie de slujbă şi purtare de grijă
a Episcopilorii, cândii vor merge acolo. Și ork din târ-goveţi, oră din alți Gment streint, caril, vor lucra pe a-

cea bucată, de locii să albă ași da dejma din toate, pe

obiceiii Sfintei Episcopii. Și poftimit Domnia . mea şi pe
alți luminaţi Domni, ce vorii fi în urma Domniei meale,
ork. din' neamulii Domnie meale, o dintralţii, Să nu surpe, nici să strămute miluirea și dania ce sai făcut. cu
această Sfântă Episcopie ci: încă, câți le va da mâna ,
&

“Prescurtare din dicerile slavone: „Bivşii Velikir« fostă mațe. E

0) Jidanii dă multii timpii speculeză. pe Români cu rachiulii!

să și mat adaugă, pentru a lori vecinici, pomenire, vlet
1265. Noemyrie 8. (Condica A. f. 97).
„Odată “eu chrysovulii de mat susii, toti la 8 Noem-

vriii, Constantin Racoviţă Voevod, a mal dati altulii, prin

care, în vederea

toti acelorii consideraţiuni. de lipsa și |

sărăcia Episcopiei, îl chărăzesee şi brudina(*) stă șenitulă Podului de peste Nistru, totii la Soroca. După

ce și acestă chrysovii începe cu proimiulă celui de mar

susă, apoi continuă așa: „Și fiindcă podul de piste Nis-

tru dela Soroca umblă pe o bucati de loc ceam

afie-

rositii Domnia mea asupra Sfintei Episcopir. Şi iam dați
Și D brudin
a_podului E ca să o iea Episcopia. La care de amaaiisiaataiaiaaad
cumii înainte să, aibă a pune părinţii Episcopt omulă Episcopici, ca să siringă brudina podului ce sa face, după
obiceiii. și Căpitanil ec mari de Soroca, cum și Ispravnicit ce voră fi, să naibă a se amesteca la Inndină ci
*SUȘI ia numai obioinuita părcălăbie de la trecători. Dar
și podulă, când sar învechi stă star strica, Episcopia
să fie datoare a cheltui sil facă Și săl dreagă din agonisila brudinei, și nici odată st nn dea zătienire trecătoriloră. și măcar de s'ar și întimpla după vremi să se
mute podulii de la bucata aceasta de locă aiurea pe loculă Târgului, brudina podului să o ia toti Episcopia și:
să fie Sfintei Episcopii miluire și afierosire stătătoareîn ”
viacii.* (închierea ca și> în ehryso
vulii precedentii). 7265
“

Noemvre 8 (Condica A. f. 98)

„Jusemnare. Din Anaforaoa Mitropolitului Gavriil - *
Calimachit cătră generalulii Fonștofel, din anul 1769,
se vede că Părcălăbia era venitulii Postelniciet cei
mari și a Stărostiei. Ea se numia' și JMortasipie
(Archiva rom.t. IL. ediția 1860, (. 149). Din cartea
(%)

DBeudiua;

„icere slavonă, de la „Brodă€

Vadă,

1
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lui Racoviţă, dată la
de Soroca (Cond. A.
se da în antrepriză,
"acestui veniti, după

1 Mast
f. 99)
și că
ce s'a

-pentru. brudina Podului
se vede că părcălăbiu
antreprenorii de atunci ai
datii Episcopiei podulă

cu brudina, . făceaii pretenţiune,

că li se cade lori

“ Brudina,. Cearta, a: ajunsi la Domnie, și prin
s'a constatatii că brudina aceea, a fost între
„ile domnesc, cu care niminea altul nu a
„avea trebă, și că Domnia pote si o dea cui
„ Inainte de a ceda Episcopiei acesti venită,

Divană
venituputut
voesce. |
Domnul

- “Racoviţăli dedese vel Sărdariului Manolachi ; : care

până acum se: folosise de elii; precum se vede din
- porunca domnescă, din 25 Noemvrii, anulii 1757,
cătră Dediuli Codrenulii Sărdarii Ispravnieulii mar„ ginel ținutului Sorocei (Cond, A. f. 99).
Redeşii de Șpărieţi şi Cărligaţi, ne mulțăminduse cu ho-

tarnica făcută la 1755 de Buhiescu și Copălniceanu, ai

cerutii de la Domnie alți hotarnici;

dar și aceia ăi gă- . -

sitii adevărată hotarnica de mai inainte” și saii rostit tot

în favoarea Episcopiei. La 20 Noemvrie Domnul C. Ra=
coviţă aprobă, acea hotarnică (Cond. A. f. 24—27),. :
„Pela anul 1757 reşedinţa ținutului Făciului era Târ“gulii Fălciii. Acolo reședeaii Ispravniciide” ţinut, pre

cumii și Căpitanulii 'celă mare de Codru. Domhulii Dimitiie Cantimir spune, că, pe timpul lui,. Fălciiul era unii
tirgă frumosi, situati lângă Prută; eră de” Huși dicecă

“era unii târgușoră, care nu avea altă însemnătate, de
câtă: că în apropierea lut s'a urmatii la 1711: resbelulă
între Ruși și Turci. (Descrie Mold. f. 27, 28. Ediţi. 1854

laşi). Dar pe la acestii ani autorităţile ţiiutale at pla

răsiti Făleiuli celă frumosi, şi ati preferati rie'nsemna= tulii pe' atunci. târgușorii Huși. Causa nu pste
fi alta, de

câtii că celi dinttiă, fiindăi situată în drumulii mare, pe
unde se purtaii neconteniții- Turcii și 'Tatarii: in .espedie

E
țiunile lori militare contra Poloniel, și în ămblările lori

pe la, cetăţile din Beserabia,- Benderulă și IHotinulă,
le .
făceaii mari necazuri și nu le. da TEgrazii - nici-de-cu
mii,
trebuind elede apururea a fi la ordinile neimp
ăcaţilori:
poruncitori.
Pote că Făleiiulii să fi căduti din starea, lui de mai înainte cu oeasia, resbelului dela
1714.
Cel puţini din: documentele Episcopiei se vede,
că atunci

Sate întregi, precumd. e: Satul numiti Girla -Vlidieăy,

Sai nimicită pentru tot-dea-una pe Valea “Prut
ului,

pe

“unde s'aă hbutută oștile Turcesci și rusescl. Autor
ităţile
ţinutale deci s'aii credutii mat scutite strămutâ
nduse la Huși, care vine mal retrasii de la drumulă
celii mare,
în depărtare ca de o cră. Insă cu stremutarea
lori în
Hust ei ai adusi greutăți nu miel. Episcopiei
, carea era
silită a conăci diferiţi slujbașt domnesc! și Tur
ci,ce viniaii în trebuințele donnesci și ale lorii pe la
reșidența
ţinutului.. Pe lângă, aceea servitori! Episcopiei eraă
luaţi

la, feliurite beilicurt și angăril ale cârmuirel scii
ale autorităţilori ținutale. Episcopia însași, după multele
prădăciuni și nenorociri ce trecuse peste ea,. era nevoiașă,
A-

ceste inpregiurăză ax siliti pe Inochentie a se
tingui la

Domniă și a cere strămutarea autorităţilorii dela Huși
ia-

Tăși la Fălcijii— vechea loră reședință. Iată chrysovulă

dai de C. Racoviţă Vodă în acesti casti:
“2 „lon Constantin Michaiti Gehan Racoviţă Voevod Bojiio
Milostiio gospodar Zemli Moldayscot. De vreme ce
cinstit Pă-

rintele și rugătoriul Domniei mele, Svinţia
Sa kyr Imochen-

tie Episcopulii de Iluși,

att dati jalobă Domniei mele,

cum că de la o vreme incoace nu de multii

Ispravnicii

ținutului Făleiului se obicnuise a șidea cu şiderea lorii

în tirgul ILușiloră, eară nu vrea să șadă în târgul Făl-

ciului, unde ai fostii obiceiul de ai șăduti atâți căpie

] ii
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tanulă celii mare de Codru, i „cât şi Ispravniril. Şi din-

tr acestă pricină a şederit, lor la Huși este Episcopia ne
odihnită, cum şi Omenit Episcopiel supăraţi și necăjiţi în
toată vremea. Iată ecă. şi Domnia mea facem hotărire
pentru aceasta prin acesti! chrysoviii ali Domniei meale,
ce ami dați Svintet. Episcopi!, poruncindi cu tărie ca
“de acmu înainte, “ori vel Căpitanii. de Codru, or! Isprav“niculă ținutului, în târgulă, Hușilor să nu Şadă, cumă

n'a fostii. volnică să șadă nic! mat înainte vreme ci Şi-

derea lori să fie. în târgulă Fălciului, cum şi mal denainte, că acolo este: scaunulii ținutului și este Şi mezilă
şi SSfânta Episcopie „de astăqi înainte. să aibă bună pace,
“cum şi poslușnicii.., Epi
“piscopiei la nici o poruncă de a Ispravnicilorii să nu asculte. Așijderea cu poslușnicii să aL
albă, treabă - ISpravnici ținutului, nici aY judeca, nick ai

globi,: dupre cum..așa
€
hotărăscii și 'testamenturile fericiţiloră şi reposaţilări Domni celorii bătrânt şi;mat vechi,
ceail fosti înaințe de noi, ce ol ce judecată ar fi și pricină ar'avea poslușnioir unulii cu altulii, st le caute Sfinţituli E] piscopă și săi indrepteze. Afară numai cândă să
va intimpla moarte de omi saii furtișagii , care aceste
“două pricini se cuvină a se judeca cu divanulă domnescii. Și 'dieplii aceasta poruncimiă Domnia mea și Dumilorii vâstre Ispravnici de ţinută, și lui vel Căpitanie de

„Codru, - să vă rădicați din. Huşi, şi.s% mergeţi să șideți
în târgulti Fălciuluk, unde. âii: fostii. obiceiulii mat dinainte
“vreme,

şi cum hotărimi

aşa să se

urmeze,

păținduse

porunca, nestrămutată.. Intraltă chipii să nu fie. Serisusaăi

de Tănasă hiv. Căminar. în lași. vlet 7265, Noemvrie
20. (Cond. A. f. 81, 82.).
In urmarea chrysovului de mai. susi. autorităţile țin»
| tale Sai strămutatii earâși 1la Faliii, Dat în acelasi ani
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1757,

schimbinduse Domnia,

se vede că autoritățile men-

ționate ară fi încercatii a reveni la Huși cu reşedinţa,
stii pâte că pentru a preveni o asemenea cugetare a lorii,
Inocentie întăresce chrysovulii de mal susii prin unii al-

tulă dati (la 15 Septemvrie anulii următorii) de noul

Domnii Scarlati Ghica, totii în acea cuprindere (vedi și

acestii chrysovii toti în aceașt Condică. £. 82.)

- După aceasta reședința ţinutală a remasii în Fălcii
până la anulit 1832, când sa aplicatii. regulamentulă

Organic,

Sa

|

In toamna anului acestuia Inochentie scâte hotarnici
dela Domnie pentru hotărirea moşiei Lungașii. Hotarnici
ali fostii: Georgie Beldimani biv vel Sulgeriii, Agăriciii
Vornicii globnil, ȘI Neculaiii.

Bagnulii Vornicii:de portă,

precumii se vede din raportulii lorii cu data din 15
Decemvriii. (Condica A. f, 62—64).
|
La 2 Decemvriă,' dupre cererea Iu Inochentie, Dom-

nul Constantin Racoviţă dăruesce Episcopiei de Huși o
bucată de locii

domnescii,

numită Mocra, din Brahiscea

dela, Ocolulii Iaşilor, și carea, consta din locii de Câmp,

şi din Luncă. Destinația acestui loci, apropiati de Iaşi,

era de a face acolo unii melochii
ali Episcopiei, de unde
Episcopulii să se pâtă inlesni cu cele trebuitoare, în

timpulii petrecerel sâle în capitală, pentru serviciulă
pu-. blică. (Condica Docum. Mitrop. f. 150).
|
Inochentie la 2 Martiii, scdte o carte dela Domnulii

Racoviţă, prin carea se imputernicesce a'și aduce coloniști

Blrein! și a! aședa pe ori care din moșiele
va voi. (Condica III. £. 134).

La 23 Aprilie Postelniculii Luca

ăi

bătrâni din moșia Lungașit,

Episcopiei

a

dinuesce. Episcopiel
pentru

și a părinților sei (Condica A, f, 61;)

pomenirea

sea

|

(

AEP
|

pp

i,

Sort Esi
sf
: Succedendit la Domni

Searlatii Ghica,
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în locul

lui

Constantin Racoviţă, Inochentie, la 26 Iuniii scote de la
elă o carte domnescă pentru apărarea poslușnicilor Episcopici de ăngiriele Târgoveţilor de Huși (Cond III. £. 132),
La 28 uniti. Inochentie, prin judecata domnescă, câștigă unii: procesii. cu nisce CGigani, ce se pretendaii
a nu
fi robi ai Episcopiei. Reproducemii aici anaforaoa veliţi- lori hoeri, cătră Domnul Scarlată Ghica, cu data din
” 25 unii (Condica, IL. f. 127,

198).

„ „Prea, Inăilţate Domne!

“ha luminată porunca Mărici tale, fiindii rânduitii la
n0Ă, Sfinţia Sa Părintele, kyr Enochentie E piscopulă de
Iluși, “iam luat sama cu Iordaki, Ciganii, Giudele, .și cu

frate seii Sandulii, feciorii lui Burcă Giganu Căldărariii,
pricina, într'aceşta chipii, sati doveditii. “Acestă, ordați
Giganu Giudele, și fvateseii, Sandulii, cu niamuli lorii, ai
„dati jalobă, la Măria ta, precum că ef sânțăi feciori lui
Burcă; Cigan căldărari, şaii fost ântă, drepți Tobi, alui
. Y&posatu, lordaki, “oma Cantacuzino, si pe'urmă ven:

dendii pe tatălii lori, lut reposatii Constantin Costachi biv
vel Comis. la vlet 7217 saii reseumpăratii de la. Constantin “Costachi Comisii: intorcândui banii acet 50 lef'ceaii
fostii dati: și sait 'sciutii Ciganii slobozi: arătânduni și
Zapisulă, lui Iordachi -Toma ; și :mat arătânduni și
0 carte domnescă,

dila Măria Sa Lon Vodi: Neculai, din

vlet,.7244 de giudecata, ceaii avută. cu Toader Carpu
Medel. ginerele lui Chuirmuz Gialipii: și serie într această
cate a Măriei Sale Ion Vodă:

că sait doveditii,

cu za-

pisulii de rescumpărare,a lui Constantin Costache comis:
din vletu: 7217 și cu tre cărți gospod: de apărare, cui
ră aceli Burcă (iganulii Călditrara tatăl acestora , saii

17
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vescuinpărată, şi la dati să fie in pace, şi slobod: de
cătră Toaderii Carpu: Acum aji jeluitii Ciganii, că iar fi
„trăgendui, părintele, Episcopulă în stăpinire . Sfinţiei
Sale, Dec la aceasta s'aii întrebatii, şi pe Sfinţia Sa

părintele,

Episcopul,

ce respundi

asupra

acești

pri-

cini, și Sfinţia Sa ai arătat înaintea nostră, uni zapis
earăşi,

de.la Iordaki Toma Cantacozino,

din vlet: 7216 .

cu un ană mai vechiti de câtii zapisulii, cu care aiă cumpăratii, Constantin Comis: care, se află la mâna Cigani- :
lorii, în care zapisii a părintelui Episcopulii, serie cum
că, lordaki Toma, Cantacuzino, a vândutii pe acel Burcă
Giganu Căldăraru, cu Ciganca şi cu feciorir lut: lut Churmuzii Gialipul, şi pe urmă Omoruţa, nepoata lui Churmuză Gialipuli, “ai datii danie pe Giganii aceştia, feciorii lut Burcă Căldărarii, la. Sfânta Episcopie, cu zapisul
'seii: care 'saii vădutii, şi. înaintea noastră,

din vletii 1754

şaii mai respunsă, părintele Episcopul, precum că de atunce de când sati răscumpăratii Gigani! dela Constantin

Costachi Comis: sati inchinat. sânguri, la Domnie; și iai
Stăpănitii Domnie de atunce, și pără acum, iară acum mai
pe urmă, Jăluind: părintele Episcopul. la Măria Sa Constantin Vodă: Racoviţă, pentru Ciganii aceştie arătândut și
'zapisul, lul lordaki Toma. Cantacozino, cu care ai văndută lu! Churmuzi Gialipă şi mai arătândii și zapisuli, de
„danie de la nepoataGialipului, şi spuindii Episcopală, Măriel Sale lui Constantin Vodă: cum că Ciganil :aceștil vă
dinduse slobod!, saii inchinat domnesci, Măria Sa Constantin
Vodă: încășt ca pe nisce qigant Domnesc, iai dată da- |
'nie, Sfntet Episcopii, cu chrysovulii Aăriei Sale,. care
Tai arătată și inaintea nostră 'din vlet 7264. Deci la'a-

ceasta luând noi sama cu amăruntu, și măcar că în mâna Giganilorii, sai vădută, carțe Mărie Sale Iul Ion Vodă:

de piudetata ceai avul cu “Toader Carpu ginerele Gialipului, şi scrie: că'laă dată remasii pe “Toader Carpă,
dar aceasta să, cunâsce, că cu greșală: făcândii, striimbătate : neamului lui: Churmuz Gialipulă, ai giudecatii,

căci nu saii socotiti de giudecată văl-atul' zapisiloră,
de

vendare, “a lui Iordachi Toma, fiindii că întâi, ati vândutii Iordachi Toma, lut Churmuzii Gialipulii,. și piste

unii ant mal pe urmă, aii vânduți și Iul Constantin Cos-

tache, Comis: iarăși acești,

Cigani,

păratii, de la Constantin Costache,

“cale saii rescumpăratii, fiind
“Churmuzii Gialipul, căci după
tărire, Sfinter, Pravili, să ține
dintei, de câtii cea aldoile, de

şi de saii reseumComis, răi și fără de

mai dinainte, cumpăraţi de
obiceiul țerii şi după hoîn samă, cumpărătura, cea
pe urmă. Al doile, că mă-

car, și rescumpărare Ciganilorii, de s'ar şi țiînne
samă,

dar fiind că că dupi ce, sati rescumpărat, saiă “inchin
atii
iarăși Domniei, și totii: Domnie “iati stăpănitii de atunci
și

pără acum, și Măria Sa; Consta
Vodă:
nti
Răcovi
n:
ţă, ca
pe nisce drepți Gig-ant
domnesci; iaii datii “danie Sfintei

Episcopii: după cum îi serie la chrysovul Măriei Sale: cu

„toată drepiate, socotim că este cu cale, că Cigraniă aceștie,

sântii, drepți, a Sfintei: Episcopil, și iam, dată de grumazi
săi stăpinescă, Sfânta Episcopie:
îară hotirire cea, de
săvirsitii remâne, la pre înaltă înţelepciune a Măriet Tale.
„ Plecati slugile Măriei Tale: “vlet 1263 Iunie 95.
" (Subserişi șese Boer man,
„Rezoluţia domnească.
ăi

5 * „on Scarlat Ghica Voevod Bajiio - Milostiio | Gospodai»
Zemli Moldavscoi. Această “ Anafora, 'cetinduse și inainte
Domniei mele, şi am cunoscutii și Domnie me că bine

Şi cu' dreptate ai hotăritit' Dumnealori „Yeliţii .boeri: * și
poruncimii și Domnie me ca să ia Episcopul pe Gigant

U
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suptii stăpânire sfintet Episcopit: ca pe nisce drepți robi
a sei, cu toții neamulii câtii sa trage din Burcă Căldă-

rariulii : — (L. Sigil.) Vlet 7265 Tunie 28:
La 2 Iulii Inochentie scite de la Domniă o nâută carte

cătră Ușurgii, spre a apăra de ci moșiele Episcopiei de
peste Prutii (Cond. A. f. 84).
|
In 10 Iulii Lupu Costachi biv vel Jignicerii, dănuesce Episcopiei unii țiganii, pentru care a, rugatii 'pe Episcopulit „ca să pue Ia pomelnicii numele Iui și al părinţilorii sei.“ (Cond A. f. 110.)
Reproducemii aici o carte domnâscă, cătră Ispravnicul
de Fălciiu, cu data din 20 Avgust ca modelii de rua
credință, cu carea personele interesate și rapace se silinii a profita de neesperiența Domnilorii noi; și cu câtă
condescendență se arăta asupra lori Jiistţia de atunci

-(Cond. A. f. 7).

„= „Noi Scarlat Ghica Voevod “Bojiu Milostiiu gospodar
Zemli Moldavscoi. Credinciosii boerulii Domnici mealea
Dum: Georgiea Beldiman biv vel Sulger i Ispravnicii dea
ținutul Fălciiului iți facemii scirea, că niaii arătată cinstiti credinciosii Domniei mealea Dumnealui Radul Ra-

coviță vel Logolitii: o cartea de la Sfinţia Sa Părintelea

7

Inochentiea Episcopulii de Iluși seriindii cătră Dumnealui
vel Logofătii: că având Bpiscopia o moșiea la carea moşiea în anulii trecuti ati luatii hotarniei pe. Dum: Med:

Michălachi Cehan și pe Neculai Cogălniceanulii Pit: şi pe
Neculai Tiron Vornic de pară, de iaii hotăritii moșia de
cătră altea moșii de pin preagiuriifiindă Şi Ștefiniți Iamandi. de

faţă când

iait hotăritii

moșiea

și fiindii “că

să

hotăresce moşiea. Episcopiei 'eu moșiea, Miinkstirei Dancului, ati fostii Şi părintelea Sinadon la, kottritii și holă-

tindă moșiea Episcopii cu pietri de toatea păvilea,

al

261
dată și mărturiea hotarniei, și Ștefăniță, Tamandil nemică
n'aii disii: de a avutii vro moșiea a lui a să hotări cu

moşiea Episcopii dar mat întrecute dilea dândi uni ră-

vaşii, Domnii mealea, prin carea arătându marea Jalobă,
că la hotăritulii. ceaii hotărât hotarnicii, de mai sus arătaţi, iar fi înpresuratii o moșie a lui în moșia Episcopii, şi după Jaloba lut am serisii cartea Domniet meale
Ja Dum: ca de isnoavă, să mergi să hotărăsc acmu viîndăi, “cartea Sfinţii Salea Părintelui Episcopului la Dum:
vel Logofitii, arătândii_ că moșia

lui

Ștefăniță

Iamandi

nici să hotărăsce alitorea cu moşiea Episcopii, nici să
lovesci în capitea, ce este al treilea hotari și chemândii
Dumnalui vel Logofăt: pe Nicolai Cogălniceanulă ceai
fostii hotarnicii, şi el ai mărturisită, înaintea Dumisale

„vel Logofătii: că moşiea/ lui Ștefiiniţi, Iamandit nicea este .
alăturea cu moșia Episcopii nict să lovesci în capitea, ce
esti de la moșia Episcopii pestea trei hotară și de “area,
Ștefiniţă Iamandii a, să hotirt cu: Cogălniceanulii area a.

să hotări iar nu cu Episcopia din carea sait cunoscutii
că Iamandi ai jăluitii pe strimbiătatea și âmblă fără de

calea pentru carea iati căi seriemii Dum: să chemi pe

Ștefiniță, Iamandi și cartea Domniei mealea ce este a

„mâna ui să cat Dum: şi dejma ce saii strînsii de pea
„moșiea, carea, arată păintelea Episcopulă că este poprită,
„de Dumnalui: să o dat pe mâna Episcopii, ca să sioea:
„Și să dici Episcopului să'şi trimită hotarniea aicea
, “ca
săi dmit îutăritură de la Domnia mea de vreme ce saii
dovedit, că Iamandil îmblă firă, de calea. Aceasta seriemii: vletii 7265 Avgust 25.

„Anul 175$. La 1 Noemyrii Inochentie selte. cry.
sovii domneseii întăritoriii hotarnicet făcute” moșiei

'Topo-

ruluj, de cătră hoerii hotarnici, “Michălachi Cehan,

Nieo-
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Iaiii Cogălnieeanu și Neculaiti Tiron; (Cond, A, f. 99—93)

La 15 Noemyrii Inochentie renoesce chrysovulii ce
căpătase de la Constantin Racoviţă pentru o bucată de
locii domneseii și pentru seuteala de vădrăriti pe vinulă
celt lua din dejmă (Cond.A. f. 68 — din dos.)
” Decemvriii 15. Seste chrysoșii domnescii pentru packnica stăpănirea unei părți de pământ, numită bătrânulii
Prătescil din moșia Dobrenii de la gura Lăpușnei, Ac&stă parte de moșiă Episcopia o avea danii de la Preotul

Gavriil Hirţu și dela“ fratele sei Darie împreun: cu Ion sin

„Goescu.
.
E
|
n
In Chrysovii se descrie așa întinderea acestei „MOŞII:
zae>Și se începe moșia de iusta parte de Prutii din mijlocul

Șesulul din balta Simei din giumătate de toani(?), ŞI cu-

prinde o hăltiță Iajditi și altă Dăltiții nduă- din -susă de
Hăjdăii, ce sai făcutii, și în giosii pân în Cracit.Lungului. Și trece peste Prutii, pe din giosii de cotul Prutului celii adinci, și esă la dealiiîn spre r&săritii pe din
giosii de capulii dealului Lipușnei, și apucă drumulii la
dială în spre răsăritii pin țarină până în satuli Tătăriscăă
în Giadăr și pe din colo despre răsăritii apucă. dialuli în
susi și să întoarce inapoi pe din susii în spre apus pin
movilele gemene, “și să pogoară peste Lăpușniţa, și trece
peste Lăpușna totii în spre apusii, și cuprinde capulii
dialului celii pe din susti de apa Lăpușneiși se pogdră
pe din giosii de Săratulii la apa Prutului în givla carea
se hotărăsce cu Coşciugii, şi de acolo trece peste Prutii

în “ţinutulă Filciulul:*

(Condica

A. f. 83).

lanuarie 7 Călugărița Negraia, fata lui Dumitrașcu -a
Mirloei din Stănilesci chărăzesce Episcopiel unii bătrână de
moșiă din Satuli Stratulii pe apa Prutului în ţinutulii Lăpuşhei. Dănuitoarea dice în zapisti: „Din partea mea dăruesciius
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Sfinte! Mănăstiri: a Hușilor, cer părinți! mei și et sântemii încinați Sfinter - Monastir! Hușiloru(-4 “ (Condiea A.
f. 85 din: dos),
10

Ianuar Căpitanul Ioniţă și sorzsea Aniţa, fr Ca-

“lugăriţii Negraci, şi Ioan fiului Aniţei, dănueseii - Episcopiei o giumătate din clironomia ce aveaii et în Satulii
Săratulii (giumătate de satii era clironomia lori); €ră

cealaltă parte o vendi Iul Inochentie drepti 330 lei bătuți.“ (Condica A. f. 85).
Mănăstirea Brădicescii, sub administrația unul egumen
netrebnicii,

anume

Nicanor,

a ajunsi în cea mat de jă-

li stare, - După ce prin netrebniciele
doare

și lucrmi

de ale Monastiret,

lui se perduse oa datii neamurilori

selle, redeşilorii, pâni şi documentele. Monastirei de:cumpărături şi dani!, din care se formase moșia Mănăstiref,

6ră -chrysovul: Domnului Racoviţă, prin care se recunoscea acele ca moșii ale Mănăstire,

laii aruncati: în focă,

încâtă Brădicescii remăsese fără nici unii documentă
-pe
„moșia încungiurătoare Mănăstirei. Inochentiea pusi egumeniu la acea Mănăstire pe leromonachuli Sava, : carele
judecânduse cu redeșii ce'si apropriase moşia Măniistirei, o -a restabilitii. Boerii judecăton : Radu Racoviţă
iţi vel Logof&tii, Lupu Balști vel Vornică, Vasilie Ruset vel Vornici, Filipii Catargiu vel Spitariă în cartea de judecată
dată la 20 Ianuar Egumenului Sava, așa se esprimă despre conduita tul -Nicanoră,: proin-egumenulă:. „Carele
din blestemăţiile lui, avândii multe lucruri necuvioase și
de ocară, din care cu faptele lui aii prăpăditi: multe o- |
| doare.

și lucruri a Monastirei,

atâtii din Iuntra câți și

din afară.“ (Condica B. £. 1041),
6)

Espresiunea „sântemă încinaţie vra să die, că. atâtă ea câtă şi pie

! rinții €Y, Ja bătrâneţe, at primiti căluggăria în Episcopia Hușilori,
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- “Calistru Egumenul Brădicescilorii, la 21 Mast, capătă
„chrysovii dela. Searlatii “Ghica pentru stăpinirea moșiei
Tălpigenii dela ţinutulii Vasluiului, după hotarnica făcută:

in 1756, de Ioniţă Miclescu biv vel Medelniceriii și de
Grigoraş Agăriciă vormiculii de poartă. (Condica B. f.

33—35),

|

|

> Mart 27. Inochentie scoate dela Scaslată Ghica urmitoarea carte domnească, prin carea Înputernicesce pe Protopopi de a face'revizie prin ținuturi. |
a
„lon Scarlat Grigorie Ghica Voevod Bojiio Milostiio
Gospodar Zemli Moldayscoi. Datam cartea, Domniet mile
cinstiti părintelui și rugtitoriului nostru, Sfinţiei Sale kyr
Inochentie Episcopu de Iusi și protopopului ce va avea
la ţinutul ......, să fie volnicit cu cartea Domniet
meale a cerea pentru călugări și călugărițe și preoți şi
preotese, şi diaconi și diaconițe, și pentru feciori și fe-

tele lori, carii sânt ne însuraţi și trăescii în casele pt-

rinţilorii lorii, și țereovnicit, caril ar hi chirotonisiţi ipodiaconi și anagnoști, carii sânt deapururea. ne lipsiţi de
la paza Bisericilorii. Aşijderea să cerce şi pentru cumătril
Și cuscril și cununii și pentru cei ce șădii necununaţi,
şi pentru singe amestecati, și de toate câte să facii afară
de lege, și cândii sar afla vine de greșale ca acestea,
ori prin sate gospod , .ori prin sate hoeresei, ori minăstiresci, pre toți să aibă Sfinţia Sa a oiudeea cu giudeţulii Sfintei Pravile, canonisindui pe fiește care după
vina greșalei sale, pe care săi 'şi cete, iar nu săi globească. Dar Ispravnicii de pre la ținutuui și Părcălabir,
cu unii ca aceștia, mai susii arătaţi, si nu

după hotărîrea,

carea saii făcută,

albă treabă,

alegenduse

cu sfatii

de obşte, ca toate greșalele celorii mai sus numiți să
se cante cu giudeții snfletescii, după cum așa poruneesce

265.
Sfânta Pravili. afară de moarte de omii şi de furtișagii,
care aceste două pricini se cuvine-a se giudeca cu divanulii Gospod. Iară de sar ispiti Ispravnicii ținuturilor
saii Pârcălabit a face ori-eâtii de puţină învălueală vro
unora, dintr'acei mai susii arătaţi: Protopopa, care va îi
pusii de Sfinţia Sa Episeopulii, îndată se însciințeze pe
Sfinţia Sa, cine sântii acei călcători de poruncă, și. făcinduse scire,

luoa certare de

vomii trimite

dei

voră aduce;

cătră Domnia mea.

și

vorii

Dar și Protopopa,

și alţii de si vorii întinde a pune mâna pe alți cineva,
cu care m'aii treabă iarăși să vor pedepsi.. In alti chipii

„să nu fie. vlet 7266 Mast 27. (Condica III, f. 138).
Insemnare. listragemii din această carte dom" nească următoarele, noțiuni : 1) Servitorii bisericesci
inferiori, ceteţii și cântăreții, primiait chirothesii de

Ipodiacon și Anagnostăi, după cum ordină candnele. rârditi ait începutii a se admite în aceste serviciuri persoane laice, fără canonica chirothesie,
dupre moda Grecilorii , carii ati părăsitii în multe
disciplina canonică, Şi cu aceasta sa făcutii răi;
căci cu incetulii aceste persoane aii perdutii charac--terulii lorit celii sacru, și aii deveniti ca simpli miveni. 2) Pela acestii timpii s'aii luati autoritaţii bi-

sericesci dritulii de a globi pre cel vinovaţi.

Prin

aceasta s'a, făcutii bine; căci în puterea acelui drit
credii că se vorii fi. ficuţii multe abuzuri. La cău-

tarea princinelorii - bisericesci nu trebue să fie motive. materiale, ci numai morali. 3) Protopopii:se
puneaii de Episcopi, şi erati datori a raporta a„cestora, despre necuviinţele și pedicele ce ei întimpinaii în esercițiulii funețiunet lori. Episcopulii hotăra singurii pricinele” ce i se raportaii, și dacă în-

" timpina vre o pedică, în executarea, drepturilorii, sele,
făcea arătare Domniei, carea pedepsia pe cei nesupuși.
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_Inochenţie, la 7 Aprilii, rescumptiră dela Constantin

Bosie cu 170

let ban! noy, moșia Berbenţenii, pe apa Cras-

nek, carea se megiăşia eu Creţescit Episcopiei. Bosie
o
cumpărase dela Maria fata Comisului Tudori ; dar Inochentie, în dritulă vecinătăţir, a protestat, cumptrătur
a
lui Bosie, şi acesta o a cedată Episcopiei. (Condica
A. f,
56). Zapisul cu care cumperase Bosie acea moșii, cu descrierea ei, se află toti în acea Condică și pe aceeași

fl,

Da

Dintr'ună

zapisii

cu data

dela 26

pc

Aprilii, „se

et Episcopia a căpătată danii uni Ciganii bucătari

la Vasilie Ghetiea. Sora - lu Victoria,

carea

vede

de

dă Episco-

pici actuli de daniă, dice că fratele sei „la darea

su-

fletului cu limbă de moarte) Va dati Sfintei Episcopi
|
Huşului, pentru sufletul Iul și a părinţilorii
Iul ca să

se pomenească la Episcopie.“ (Cond. A. f. 109 din dos).
La Avgustă 1. Inochentie scoate dela Searlatii Ghica.

vnti ordini cătră Ușurgit dela ţinutulii Grecenil(**), pen-

tru a nu lua uşurulă de pe arăturile ce faci Tătari
r pe
trei moșii ce are Episcopia acolo. (Cond. III. f,
136).
- Anul 1359. După Searlată Ghica urmase în Domniă Ioan Theodor Calimachii. Noulii Domni a dati
or-

dină a se măsura locul domnescii

dela Huși, cu care

ocasiune s'a măsurată și o bucată ce fusese cedată
Episcopiel. Târgoveţii de Huși și alți locuitori ceși
făcea

hrana pe acea bucată de loci temenduseca Domnia se
(*)

Espresiunea: „limbă de moarte“ înseamnă:

disposiţiunile ce face eiînaintea morţii. In poporb acea dicere are
o putere morală ,
„ăia de mare, că ce este datti saă lăsată „cu limbă
de moarte“ este
inviola bile,
!
(*2) "Ținutul Grecenii se numiaşi Hotărnicenii, pentru
că servia de hotară ală Moldovei despre Tătari, şi în elii era permis
ă Tătariloră a
face agricultură,
eva

prietari,

plătindti ușurută seit dejma Ja Domniă , ori la
pro:
”
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nu isa dela Episcopie

acelă loci: și prin urmare să nu

ceară și dejma dela et, nu voia a mal plăti dejma la
Episcopie. Inochentie, la“ 11 Mant, scvate dela Domnă un
ordinii cătră, Ispravniculii de Fălciiti, în care 'după ce ho-

tăresce că acelii loci remâne toti.a Episeopiei, îi poruncesce ai îndatori pe tirgoveţi și licuitori a da dejma la
Episcopie ca şi ina! înainte. (Condiea' II. £ 149),
Totii la acea dată' Vasilie Costachi biv vel Stolnică și
cu fiii sei, chărăzesce Episcopiei o fată de Cigană „pentru vecinica lori pomenire și a reposăţiloriii Sel părinţi. “.
Actulii adaoge : „De care amii și rugati pre Sfinţia Sa
Episcopulii acestei Sfinte Episcopii kyr Inochentie, ca, să
ne scrie numele noastre în pomelniculii $Sfintei Episcopii,
pomeninduse la, toate Sfintele şi bine primitele jertve ce
se fac pentru sufletele feătorilor de bine la Dumnedeescile lăcașuri.“ (Condiea III. f. 146),
16 April. După. cererea lut Inochentie Domnulii Cali-inachiăi rânduesce pe Georgie Beldiman biv vel" Sulgeriti
Ispravniculii de Făleiii, și încă pe unulii (numele luinu
esie pusti) ca să aleagă și să hotărască nisce' danii, și
cumpărături” ale Episcopiet. despre alți redeș, la
| ținutul

„Făleiiului. (Condica IL. f. 140).
“La 28 April. După jăluirea lut
Şi. ale Episcopiei de pe Crasna
înpresurândi de -redeși, Domnulii
Pitariuli 'Nicolaiti Cogalniceanu ,

|
Inochentie că, nisce moși de pe Lohan sar fi
înstircinează pe biv vel
ca să stabileze hotarele

moşielorii după documente (ibid. f. 144).
„Anul

1760: 26 Mast. După

cererea, lut" Inochentie,

Domhulit Ioan Calimachii oiânduesce pe boerit vel Stolniculii
Georgie Beldiman, biv vel Știtrariulăi Vasilie Adam, Vorniculă . Grigorașii Agăriciă, pe. 'mazilulă -Strătulatit Oltenesculii, şi pe Grigoras Burgheluşă, ca să aleagă și să
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hotărască despre“alți redeși nisce: părţi de moșiă ale E-

piscopiei, la ținutul Fălciiului. (Condica III. f. 453).

6. Aprilii.. Inochentie scoate dela Domnul Ioan Theodor
Calimachii carte de revidia Eparchială.. Cartea aceasta are
aceeași cuprindere cu cea reprodusă în urmă la 1757.
Deosebirea este, că la personalulă supusi jurisdicţiunei
bisericesci, adică clerulii bisericescii, cu fiii și servitorii

lori, se adaugă și breslele de prin târgă. (Condica III.

8.

-

Me

.

Insemnare. Breslele stii corporaţiunile industriăşilorii din vechime erati puse sub protecţia Bisericei.
„Din cartea domnească a lut Constantin Racoviţă,
din anulii 1752, reprodusă în urmă se vede că Mitropolitulii și Episcopit aveati dritti a' denumi în re„şedinţele lorii pe primul Staroste alii corporaţiunilori scii breslelorii.
Instituţiunea bresleloră stii a corporaţiunilorii este,de origină germani, și la not a veniti prin Po=+
lonia. lată ce cetimii despre aceste corporaţiuni întrună jurnal -rusescii : , XepcouckiA Snapyi Ana

Bbăomneru“
No. 17. 1864 £. 135—163.

„Se

scie că în Rosia Apusenă (Polonia) multe o-

aşe din vechime se bucuraii de așa numitulii „dritii

Magdenburgică,“ a cărui esenţie o putemii representa așa : Târgoveţii unul oraști, pe temeiulii dreptului” Magdenburgicăi, formatii o comunitate, careaa-

vea a sea, lăuntric. organisare,

ali set judeţii şi

administraţiune. Administraţiunea se încredința Burgomistrilorii și Ratmaniloriă (consilieri), €ră, autoritatea, judeţiară, era, încredințată Voitului
(*) și Lav„* nicilonii, asesorilorii juraţi. Industriașii fiecăref in„dustrie insemnate se întruniaii în corporaţiunt, sei

assoțiațiuni.

_*)

Corporaţiunile aveai ale lori deosebite

Voitii se numia eXpitenia seă preşedintele județului, „Voită
se numia
„din vechime, pe la 1615 şi Șoltuzalii sâă primarulii
dela Chotint.&
- (Condien Docum. Mitr. Iași £. 686),
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regulamente, ai lorii căpitani, case, arme și attenanţe. Corpotaţiunile aceste în urmă sai “numită
„Brastve“. adică frăţimi (dela dicerea Slavonă, liparra:
frate), Bratstva. cor oraţionlă se compunea din „persoane. de diferite confesiuni, și avea, altarele sci bi- .
sericile sâle, la care, toți, de și deosebiți în credinţele . zeligrioase, afierosiait o sciută, câtime de barit
din veniturile lorii comune. Intre: alte îndatoriri,
"Brastvele; pe lângă ţinerea Bisericelorii lori, trehuiaii se țină bolniţă, să dea, ajutoriit fie-cărui frate |
săracii din causă de boală sii alti. nenorocire ; să
susțină religiunea, ssă asiste la, servirea. dumnedecscă,

şi la înmormântarea fraţiloră. Cu unii cuvântii, Brastvele aceste, pe lângă characteruli lorii commerțiale
Şi industriale, aveaii și un character religios.“ După
ce s'a iviti lupta între Orthodoxiă şi catholicismii, acolo
-saii formaţii Brastve stă fesțimi, cu scopii esclu„sivii de a apăra orthodoxia.. Una, din aceste a fost
„și Brastva de Liovii, la carea ati. luati parte Și unii din Domuit Moldovel.
Dela Brastvele seit assoțiaţiunile industriali Garmano-Polone sait formații și la nni DBreslele. (zicere
formată din Slavonulii „Brastva) meseriașilorii, după
care ori ce clasă de meseriași forma o comunitate,
societate a parte, o confiăție ssti 'breaslă, sub conducerea unei. căpitenii numiti „Staroste(?).« Eli
stringea . Dirulii dela, breslașii să, vepula intre ei
- micele” daraveri, etc. Breslele aceste indelungaatii
timpi ai păstratii și la noi ceva din. characterulii - lorii religiosii primitivi4. „Așa d. e. prin. „Yesedeuele
Episcopale Starostii breslelorii se mumiali de cătră
Mitropolitii „sei Episcopi ;. fie-care breaslă "și avea
Biserica, sea, pe carea. o întreținea cu cheltueala co='

mună a breslei, pentru care chiar Bisericele căpă

taii numirea dela Brâsla ce o întreținea, d, e. în
“lași, Biserica. Curelarilorii, Biserica Tălpălarilorii; a
(*) „Picee Şlavonă, carea, înseamnă ; Seniorulii, său celă maj belrgal
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Măcelarilori, (SL Dimitrie Misaiti din T ătărasi) ; a

Brândarilor: (Sf. Vasilie din 'Tătărași; a. Aprodilor).
(Sf. Voevod din Tătărași), ete.
|
„Dintr'ună Suretii (copii) de pe cartea domnească a-

mintită mat susii, și subserisi de Episcopul. Inochentie

se vede, că Episcopul

comunica copiă de pe aseminea

cărți domnesci protopopilorii, spre a le servi ca dovadă

de autorisaţiunea ce ali dela Domni
a exereita fie-care

în ținutulii seii jurisdicțiunea, bisericeasca fr nici 0 in-

- pedecate, (Condica III. f. 154).

|

_Episcopuli Inochentie având zăbavă in lași, negre-

şitii în trebele ţeret, Domnulii Calimachii, prin cartea sea
dela 16 Aprilii, imputernicesce pe Ieromonachulii Sava.
.
Dichiulit Episcopie, a puria trebele Episcopiei, „ca
să

nu slibească Episcopia din viniturile et.“ Cartea se în-

chee cu-ordinii cătră poslușnici, și cătră toţi ceialalți, de

a da ascultare Dichiului în trebele Episcopiel. (ibid. f. 157).

_11-Iulii.. Domaulă “Theodor

Calimaehii prin cartea

sea înputerniceșce pe Inochentie a apăra pe poslușnicii
Episcopiei de asupririle ce li ficeati Târgoveţil de
Huși.

(bid. £. 159). |

|

o

Totiin acestă anii „Andreiii Marele: Doftoră, «” grecă
de națiune, precumi se vede din ssubscrierea Iul. gre-

cească ,. dănuesce Episcopiel unii. Ciganii, cei.
avea și
elii daniă dela Ioan Bogdan biv vel Logofăt. (ibid. f, 153).
„Anul 1761. La 11 Septemvriii, Macarie Egumenulii

Brădicesciloră dobândesce dela Domnulii Ioan. Calimachii

carte inputernicitoare de a lua dejma depe nisce părți de

tedeșie dela -ţinutulii Făleiiulur, care a arătaţă elă, -că
sântă, ale lul depe socrulu' sei; și le stipânescii alți redeși, fără a1fi dată până acum ceva, (Cond. III, f, 165).
ţa 14 Ianuarii, Inochenție dobândesce întărirea Dom
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iului loa Calimachii pentru mila ce st da Episcopiei
dela Vama cea mare domnescă. anual, câte patru ocă untdelemnii și o litră de thămie,

fiindii Mănăstirea săracă,.

la slabă stare; pentru 'ca să fiă pentru candele înaintea
Sfintelorii chipuri dumnedeesci (ibid. f. 163).

Unii din megieși

făceaii tăetuni arbitrare în pădurea

din pregiurulii Schitului Brădicescii, Inochentie, spre a,
stavila acesti 'abuzii, scâte carte de apărare de la Domnulă Ivan Theodor Calimachi. Citimii o parte din acea
carte domnescă; fiindii că se arată în ea. „destinaţiunea ce avea, acelii Schitii în raport cătră Episcopi.
«„Niaii

spusii, dice cartea. domnescă,,

cinstiti părintele ŞI

rugătoriul nostru, Sfinţia Sa *kyr Inochentie Ipiscopult
Hușilorii, cumeă are Sfânta Episcopiă unii mitochă anume Brădicescit, la ţinutulă Fălciiului, făcută de unii re- posatii Varlaam. Episcopulii, care numiti Episcopii ace
moşie, unde ai fostii acel mitochă, at cumpărate cu
bani în mijloculii unul codru, șait făcutii acea, Biserică
fiind Episcopia la "margine, şi este acelă Sebiti ună loci
de aretă(1) Sfintet Episcopi), fiind la pădure... Penru aceasta iată dar dim Domnia mea. volnicie numitului
Episcopii și călugărașilorii ce voră fi licuindi acolo la
aceli Schit... ca“să pue semne prin pregiul „Schitului,
să fie apărătură, şi pădurea 'să fie intreagă, să fie de 'atetii și de spriţineală, fiindă loci de margine, * ase (Doe
-cumen. Brădicescilori.
0 'redeșiţă, anume Maria, a dănuitii Episcopiei. mile

'sele de. pămentii din Borzesci, Frențeşei și Ichimezc
: Episcopulii Inochentie, în acestii anti : se

învoesce. cu

Logofttuli Stefan Bosie,ai da Satulă Pojoriuca cu va

(1) Aziti
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dulii podului depe Nistru la Târgulit Soroca, care fusese
chărăzite Episcopiei de Domnulii Constantin Racociţă (vedi
în anuli 1757), în schimbi pentru „moșia Stănilescit cu
Măicanii și Stărpenii. Episcopia șia rezervatii dreptulii de
a ţinea podul pe Nistru din sus de Soroca la moșiă sea

Cosăuţii. Causa ce a motivatii schimbulii,

n'a pututii fi

alta decâtii apropierea Stiinilescilori, carii se ţinii totii de
una cu moșiele Episcopiei din pregiurul. Iușilor. Schim-

bulii acesta s'a, făcutii înaintea Mitropolitului Gavriil Ca-

limachii și a boerilorii divanisci (Cond. A. f. 111).
Insemnare. Fiind că este vorha de Stiinilesci, să,
dimii aici despre elii dre-care noțiuni istorice, ce le
gisimii în documentele Episcopiei respective la acestă moșie.

Dintr'uni Surelii (1) de pe ispisocul serbescii ală

lui Petru Rarești, cu data 7035 (1527) Martie 15
se vede că numirea acestui Satii se trage de la
unii Stănilă;

căci în acel

ispisocii

se

pomenescii

mai multe persâne — toţi fii ai acelui Stănilă. Prin
urmare numirea Stinilescii nu este de câtii numele
colectivii ali tuturorii urmașilorii lui Stinilă. Acești
Stănilesci, diee Ispisoculii, ati vândutii unii sati alti
lorii pe Prutii, anume Berbescii, ce'li aveai „din
drepti ispisoculii lori de la strămoșulii Domniei mele,
dela Alexandru Voevod.“ Vra să dică nuinele vechi
ali Stănilescilorii a fosti: Berbesciy.
Dintr'unii uric dela Miron Barnovschi Vodă, an.

"1627,

se vede că Stănilescii ,

sul numire

de „Si-

liște Stănilescii“ ai fostii satii domnescii; dar acesti

Donnii ta chărăziti vel Pitariului Ionașcu Cehan,

“pentru servijiele lui și pentru unii calit buni

chărăzișe Domniei,

(0) Copii,

celii

în trebuințele .unci solie la Cra-
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iuli de Ardealii. Uriculii are data 7135,

Martie 13.

Totii așa .mărturisesce și cartea de intăriturăde la
Alexandru Vodă, (Cond. A. f. 113); .
„Dintruni uricii de la Vasilie Vodă, datii din Iaşi
în 1640, Noemvriii 1, se vede, că Stinilescil ait
fostii dăruiţi mai ântăii nu de Barnovschi, ci de Stefan Tomșa — lui Ionașcu. Prin urmare uriculii Lui
„ Barnovschi arii-fi numai ca uni actii de întăritură.
„„Deaseminea se vede, că, după mârtea lui Ionașcu
Cehan, Stănilescii iară aii remasii proprietate domnescă; și Vasilie Vodă o chărăzesce „boiarului seii

Racoviţă, Cehan Logofăt“

(Cond. A. f. 114).

de însemnaţii titlulii lui Vasilie

Voevod

din

Este
acesti

uric: „Ion Vasilie Voevoda Bojiio Milostiio” gospodar zemli Moldavscoti Vlachiiscoi.« Adică: Domnă
al ferei Moldovei și al Valachiei. Aceasta ne amintesce planurilece avea Vasilie Vodă,. de a supune Ţera-românescă, pentru care și încercase în
doue x6ndui a dethrona pe Matheiti Basarabii cu
puterea armelorii. (Letop. tom. I. f. 282).
|
De-şi nu isbutise cu arme, el pe timpul acesta
(1640) își urmăria planulă prin intrigă,şi era aşa
de sigurii de isbîndă, că nu pregeta de a se numi
Domnii ali: amândurorii țerilori, precumii arată Uriculii de față. Matheiii însă totii-dea-una.
a fostii su„periorii lui Vasilie, și în cămpulit luptei și în alii
= diplomaţiei. Vasilie n'a, pututii realisa planul de a
"cuceri Țera-munteneseă, și a rămasii numai cu aspitațiunea, carea se vede și în titula de mat

Vasilie Vodă,

după ce a. chărăzitii

de mai sustii Satulii Stănileseii,

susi.. |

prin uriculii

boiarinului seii Ra-

coviţă, face cunoscutii prin o carte domnescăși Sătenilorii din Stinilesci,

și le poruncescesă asculte

“de noul lori proprietariii. Cartea este dată, din Foc.

pi:

şani, același anii, Noemviie 12, si portă acelasi titlu
;

3

pomposti
Fiind
. scurtă, o reproducem aici întregă:
„plon Vasilie” Voevod Bojiio” Milostiio gospodar

„

E

?

18

.
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zemli Moldavscoi i Vlachifscot. Sceriem Domnia mea
la Vătămanul şi la toți sete... (rupt) din Stănilesci,
„ dămuvă scire, că Domnia mea m'am milostivită şi
ami miluițăi cu acelii Satii pe boiarinulii nostru credinciosii Racoviţă Cehan Logofttulii ali doile. Pentru aceea deacă veți vedea cartea Domniet meale,
iar vol toţi să aveţi a asculta de boiarinulii nostru
ce mai sus seriemii și de omulii si, carele va tri:
mite acolo, întru totii ce vă va da învățătură. Acesta
vă seriemit Domnia mea într'altă chipii să nu faceți,
Sam gospedin velel U Focșenii, Let. 7148 Noem. 12.
La anuli 1755, proprietariulăi Stănilescilorii, Nicolaii Racoviţă biv vel Medelniceriii, fiindii impovăratii de datorii, a vendutii două sate, Stinilescit şi
Mafcanii, Logofttulul Ștefan Bosie, în preț de 1,000
lei. (Cond. A. f. 113). Cu acestii Bosie a făcutii
Inochentie schimbulii, și de acumii inainte Stănilescil
ai deveniti proprietate a Episcopiei.
" Volosenii. In tvupulii moșie! târgului Hușt acum
întră şi moșia Volosenii, ce se mărginesce cu Stănilescii. Din vechime Volosenit era sață a parte; as-

_tăqi Satulii acela nu

mat

esistă.

Pe timpuli Iul

Tomşa Vodă, Satul Volosenir apartinea la ocolulă
Stănileseii. Tomşa Vodă a vendutii acestii' Sati luf
Ionașcu Cehan pentru 6 cat și 200 galbeni unguresci. In chrysovulii datii de Vasilie Vodă la 1653
pentru Voloseni, se dice că a miluitii cu elă pe vel
Logofătuli Racoviţă Cehan, „care Saţi lai ţinută
acelii câne ne ertati Ștefan Sardariulă, şi acelă Satii

aii fostii de ma!
han, ce ali fosti
gofătă.“ Apol se
Sa milostivitii și

dinainte vreme a lut Ionaşeu Ceunchiu Dumisale Racoviţă vel Loserie că Domnulii Vasilie Lupulii
a luată aceli Satii „de la acelii

câne de Ștefanii Sărdariulă, pentru că sai rădicată

asupra Domniei meale, și lam datii acestui boiarin,
care mai sus scrie.“ Stefan Sărdariulii fusese umestecatii in complotul lui. Georgie Stefan, Și dis
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coperinduse, fa omoritii de Vasilie Vodi impreună
cu Ciogoleseii pe cândii Georgie Stefan
. venia asupra lui cu oștile transilvane și muntene. (Let. t. 1.
f. 299—300). Logofetul Racoviţă stăpinia. și Satuli
i

Stănilesci. De atunci dar Voloseni! s'aii întrunitii cu

Stănilescii.

E

a

E

„La 15 Iuliă, Inochentie seste de la Domnulti Grigo
rie
Ioan Voevod: (Calimachă) hotarnici spre aY alege
și stâlpi

“despre alte moșil. loculi

numiti

Moera.

(Cond. Docum.

Mitrop. f. 150).
a
Anul 1362. Inochentie seste chrysovii domneseii
de
la Grigorie Calimachii Voevod pentru schimbulii
de moșii
ce făcuse cu Bosie (Did [2
> Episcopiaa căpitatii mai multe daniide pe
la rezeși: un Gavriil a dinuiti o redeșii din Leusci,. Preotulii loan a dănuitii partea sea din. moșia Viritulii. Protopopulii Ioan Șerban a, diinuitii o redeșie a sea din
mo-

șia Șopirlenil. Monachulii Macarie a dănuitii Brădicesei
„lori redeșia sa din moșia Roşiorii. Ioan Creţescu, . înpre-

“ună cu Soia sea, a dinuitii Episcopiei o .redeșie
a, lori

din moșia. Dobrenii. Dimitrie Talpiși a dănuitii. partea
sea, din moșia Leoscii.
e
e

- La 30 Apriliii, Inochentie se iavoesee cu vel Pitari
ulii
Georgie a da; done. pogune de viă ce avea Ipiscopia
în
„podgoria Socolei lingă via Pitariului, și primesee
de la elii

unii Giganii robii-—loniţă Dâue-lemne, și cinci firte de viă
în pedgoria. dela Iluși, la Ochiti, în kotarti eu via Epis=

copiei. Actulii de schimbi il intăresce Mitropolitul
ii Ga

vriili. (Cond. IL. £. 167,

Aa

“La25 Tuniii. Inochentie. seste hotarnici de la Domnu
lii :
Grigorie Calimachă,. pe. boeril Dumitrache Părcălabii
Ispravniculă. de Fălciiă și pe biv Șătraziulă Sandulii Miz

276
cleceu, : ea să alepă și să hotărască despre redeși nisce
părți ale Episcopiei dintre [inuturile F: Alciiulut şi Vasluiuli (ibid. f£. 116).
Anul 1363. Dol redeși din Satul “Obileni inutul
“Lăpușnei, anume: Fraţii Stefan și foniţă, fără scirea rudeniilorii, ce aveait dreptii de comproprietari, vând acel
satii lui Inochentie, cu preţii de 100 lei. Rudeniele v&dindii că vendetorii nu voia a le face și lorii parte din
preţuli: moșiei vendute, se ducii la vel Logofetulii Manolachi Costachi, ca săi judece și săi pue la “cale. Acesta, vădindii desbinarea,

redeșiloră,

aii voitii a profita

de ea. I a întrehată, cu ce preț s'a vândutii moșia, și
le a mal adaosti 60 let peste preţulii luati de la Episcopulii. Redeșii, bucurânduse de câștipii, ati făcut zapis
de vândarea Obilenilori pe numele Vel Logofătului, I&sândii la o parte vendarea făcut, Episcopie, ca cândiă
nar fi finţatit. . Darii spre a putea, justifica înaintea legit
“acestă nouă vândare, data acestori din urmă zapise s'a
“pusti mai dinainte de câtii acea din zapisele Episcopiei.
Episcopulii n'a vrutii! să priimescă banit îndărăptii de la
redeși, sciindii că cumpărătura. sea 'este legală. Ne dumetinduse. de acestă, schimbare neașteptată a reseșilori, Înochentie nu putea să afle dela e! adevărata causă
a schimbării loră; căci că tăgăduiati noua vândare: In fine spre
„al sili să spue adevărulă, a dati “asupra loră o carte
“de blestemii: cartea fu cetită pe la casele redeșiloriă în
cestiune, și et „vedindii blestemulii archierescii - asupra
caselorii lori, sSali dusi la Episcopulii, și * ai descoperitii adevăratele impregiurări. In urmare Inochentie a înduplecatii pe redeși a priimi de la elii acei.60 let ce le
„dăduse mal. multii vel * Logofătulii. 'Totii-o-dată
.le a “may

spusii că mare parte din acea moșie
mr

este: făcută daniă
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Episcopiei de alți redeși de mal denainte, ale cărora, nume le aii și arătat scrise la Pomelnicii.. Redeșit prin actsta încă mal multi s'aii înduplecatit a confirma vEndarea cea dânttiii, și a strica pe a doua cea cătră Logofttulii, dândii din noii zapise Episcopiei, cu arătarea
tuturorii acestorii împregiurăni,

adiogendii la

urmă,

că

jumătate. din acea, moșii o daii pentru banii luaţi de la
Episcopulii,, iar jumătate o dănuescii, ca să fiă și er pomeniţy, cu părinţii și moșii lori (Cond.B. f. 142—144).
-Manolachi Costachi s'a jăluitii la Domniă; dart judecata
Ta remasti, precumii se va. vedea la anil următori,

Insemnare.

Findii că s'a aminiitii mai susi

de

carte de blestemit, dimă aici câteva forme de ase-

minea cărți, ce se găsescii în documentele Episco-.
piel. In ele îndecomun mal întăii se espune 'ches“tia pentru carea se dă cartea; apoi urm6dii blestemulii.
1) In o carte a Aitropolitulut Sara,

din

1697,

găsimii acestă formulă de blestemii: „Unit ea aceia
(carii n'ar mărturisi dreptii) să fie aarisiț Şi bles-

temaţi de Domnuli Dumnedeii, şi st aYbă blestemul

a 818 otețt, ce ati fostii în Nikeea. Herulii, Petrile,
„să se topască și să se răsipească, ear trupurile lor
"să stea întregi.....

Tari de ar spune drepti și arii

“vădi, să fie ertaţi Şi blagoslovi r de Dumnedeii şi de

asia Dlagoslovenia nâstră...

|

2) In o carte de blestem, dată. de Episcopul
„„ Ierotheiii în 1745, se blestemă așa: „Uni ca aceia

„să fie blestemaţi și afurisiţi. de Domnulit Is. HS, şi

de Maica Precista şi 12 Apostoli, de 318 oteţi ot
_Nikeea; așijderea și de smerenia nâstră să fie daţi
anatema amaranafia, Și sufletele lorit "si. a'bă parte
cu 'procletulii Arie, și săi înghiţi pâmântulii de vit
„ca pre Dathan și pre Aviron, Iară înpăcânduse, şi
spuind, cine,..... să fie ertaţi și blagoshovi i. *
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3). Iată încăo formulă din cartea dată de Episcopulii Iacovii, la 1786: „Dicemi, unit ca aceştia

„să fie blestemaţi de Domnul Dumnedeii și de prea
curata Sa Maicăși de cet. 12 Apostoli şi de 318
Sfinți Părinţi, ce ati fostii la Soborul Nikecr, să
fie vinovaţi focului celui vecinicăi și huliţi Iadului .
celui fără de sfârşită, și proeleţi și neertați. Petrele,
herulii să se topască Și să se râsipască,

iară tru-

purile lorii dupi mânte să stea întregi. Să moșteniască. hubele: lui Geezi și sugrumarea Iudel, st fie
suspinândii și tremurând ca Cain, să crăpe pimăntulii și săi înghiță de vii, co pre Daftan Şi Aviron. Averile lori și ostenelele lorii să fie hlestemate
Şi spre perdare. Procopsală să nu vadă în toată
viața lorii. Muerile lori să fie văduve, şi copii! cer-

Şelori, și toată mânia lui Dumnedeii să vie pre ca-

petele lori. Iară arătândii adevărul în frica lu
Dumnedeii, să fie ertați și blagosloviţi,: Aminii.«
- Mitropolitulă Gavriil Calimachii,

în luna

Decemvriă,

însciințadă pe Inochentie; că a, tipăritii Evangelia de ca-

rea era lipsă pe la mat multe locuri, și că spre tipărirea el a luati bani cu dobândă. Trimite și Episcopulut
„de Huși 115 exemplare, cu preţii de 7 ler unulă, șilă

poftește ale împărți și a” trimite banit ca să potă în grabă plăti neguțitorilorii,

(Cond. III. f. 169).

spre a nu

mar spori dobânda.

In acesti anii ati făcutii danii Episcopiei: Vasilie Gir-

dea, împreună cu soția sea,— partea lorii de MOȘIĂ: dela
gura Lăpușnei; Calistra,—partea et din moșia Cirligaţii.
“La Mat

13,

Sofronia

femeea lui Theodor Darie în-

preună, cu fiii sei Stefanși Ioniţă, ai vendutii Episcopu-

lui Inochentie redeşia lori din Satulii Obilenit pe Prută,

în ținutulii Lăpușnei, în preții de 100 let. Dark în zapisii se dice, că prețulă nu correspunde cu valora mo-
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şiel, fiindcă et ati voitii să fie mat multi daniă „pentru sufletele pirințiloră.și a moșilorii lori, de la cari! le
ai remasi şi altă moşie: pentru ea, să aYbă și sufletele acelora parte.“ (Cond. B. f. 146 din dosă).

Anul 1764.

Fevruarii 8. Inochentie capătă de la

Domnul Grigorie Calimachi hotarnicii pe Ștefan Ruset
biv vel Logofăti, spre a! alege și hotări nisce vedeșiă.
(Cond. IIL. f. 175).
In anul acesta luă Domnia ţerei Grigorie Ghica. Spre
a vedea în ce stare a găsitii Ghica Clerul şi administrațiunea, nâstră bisericescă, reproducemii aici chrysovuli
acestul Domni datii la 15 Iuliii, prin carea voitii a pune
„capătă mal multorii abuzuri. (Urie. part. 1. f. 147—157),
pr „Cu mila lut Dumnedeii Noi Grigorie Alexandru Ghica
Voevodii Domnii ţerei Moldovet.
Aceea ce toate, cu purtarea, de grijă, și cu mare în-

țelepeiune Dumnedecasca, pronie, bine ai orânduitii pre
omii din trupii ca vădutii, și înpreună cu sufletii . nev&dută, și cuvăntătoriii ca unii dobitocti în două firi înpreunată spre îndoitii sfirșitii, adică , unulit spre cele trecătoare şi lumesci, iară, altulii spre vecinică dobîndire,

și

ial presusti de lume. Aceea bine ati voitii din ceputii,
de sai hotăritii și pravile îndoite, spre ieonomia amândurora a petreceri! şi a sfirșitului folositoare omului, şi
„capete ca nisce virfuri, pusaii preste elit, . spre paza, și
„Ocîrmuirea, a acestori pravile, pre unit însă spre luerurile ; cele „politicesci aii rădicată ca să fie, ighimoni, şi

boerii şi purtătorii de griie, dar. pre alții spre cele Vise„Ticescă iati învrednicitii, pre fiește carele după starea, sa.
„La, acesti politicesc! și bisericesei despărțire fiindă între
dânșii, iai adunatii ca chipă să se păzască neturburate

amăndout stările, lotarele dreptă țlorii; acea Visericcâscă
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stăpinire, și înălţimea, starea minţi! avendui, să piudece,

și să orânduească
dului.

cele spre mântuire

și folosința,

Iară cea politicească Domniea , și mărirea,

noroca 0-.

chiuli celă de grabi privitorii
: neadormită - fiindii spre
cele necuvioase ce curgii, și ca o puternică mână, și de.
grabii lucrătoare, agiutorindii pie celea cu legea, și poprindii totii chipulii nelegiuirilori, amândouă una cu alta

agiutorindii vor lucra, și vor săvârși toate cele spre în-

plinirea a Dumnedeescilorii porunci, și pravile, după cum
de obscie. și sufletul, și trupuli înpreunate fiindii , totii
întrunit locii resuflă, spre stare și spre înplinirea a unul
dobitoci omului euvântătoriii.

Pentru aceea, dar dintr'unit

cepulii,și legea cea firească : pe preoţie, înpreună şi pe

împărăție toti la unul , Și la acesti omii,

ati adunată,

Și ail înălțatii, și după accea, și acea scrisă legea, adu- -

na, Și înpreuna, pre egimoni, . pre osteni, şi pre giudecăitorii norodului Izrailtenescii, cu Arehieret spre buna și
sevirşita unire. Și împeraţii Iudeă cei mat aleși David, și
Iosie și Ezekie, nu numa! și aceștia, căuta spre iconomia și
purtarea de grije lucrurilor seaunulut lorii, ce Și ale cortului, și ale Bisericei spre mare silință, și rivnă, să nevocea. Și cea mai după urmii și înpăraţii noștri cei cre-.
dincioși, și iubitoride Christosii dela Constantin cel Mare,

și ântii pânt la Constantin celi după urmi, purtândii
grije de ale înpărăţiei, nu se lenevea, nici de ale biseTicii, ce încă și soboară adunândii de curioși părinți, la

acele întrebări, socotințe, și gindecăți bisericesc! ce odrăslia,
avea cea mai înaltă șădere; și lăcașuri Sfinte, spre a
lui Dumnedeii închinare r&dicândă și cu înptrătesci afie-

rosini, și odoară inbogtăţindule, Și hotară cădute, și tomuri,
şi porunci, și nearale, spre înpodobirea, și înfvumseţarea,

și starea cătriă cei legiuitori, 'adese dândii ati Isatii pildă
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Dumnedeească,și credincioasă cătri toți iohimonii a pravos-

Javnicilori chreştină. Căci şi la aceștia este curmată datorie, ca st pronoisască, după puterea lori, şi să poarte
de. grije pentru buna păstorie, și înpodobirea a stării
„Sfintei, Biserici înpreună făcătoriă făcânduse, (după cim
dice Apostolulii) a păstorilorii celorii Duhovnicesci iară
lucrători Şi resplătitori, cu euţitulăi acel dela Dumneţeii
poartă spre tăcerea

și spre răsipirea acelor ce,

aii cu

lenevire, ai cu înboldituri, şi meșteșuguri rele a vicleanului aii inceputii ca să strice, să striimute,: Şi să pre
facă hotarele, poroncile și legiuirile a credincioaset
Dumnedeescii noastre legriuivi, Pentri aceste dar și Boiu.
nica me, cu mila lui Dumnefeii, învrednicindune a fi
Domni,

oblăduitoriii, și ocârmuitoriii, strămoşescului Scaun

al ighimonii aceşti
a Moldove
ai, dintr” unespatulă Domnici meale îndată bine amii voitii, pentru dreaplă, legiuitoare, și folositoarea stare, și îndreptare a supusulul a-

costuia norodii : ce ni sati încredințatii nouă, și lângă a-

ceste politicesci, Șiș cele din afară, necontenite Supărări șiş
purtări de grije, întru care ne alâmă înv: Aluiţi, și “cu!
prinși, întorsami cu neadormire după datoria noastră, şi

ochii nostri cei sufletesci,

și la aceste lucruri a Malcel

noastre, a Bisericei, și vădândii multe strămutări, și fără

de cuviinţă lucruri, fapte şiș necuvioase stări, și orânduele,
carea vremea și Jenevirea, şi cea, cătră cele Dumnedeescl

răceală, nesocolinț Şi ncbigarea de samă, ce din puţin
în puținii aii adusi Biserica la o vedere, și la o tânguită aflare ca aceasta, care nu cu' puțină durere şi
tânguire a, inimel noastre, amii vrutii ca să o aducemi
spre tămăduirea și îndreptarea cea puternică, și cădută,
avendii următorii, și revnitorii, la acesti credinciosii, ș

- MiDumnedeeseii cugetulii nostru, și pe Piea-o-Sfinţituli
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tropolită a Moldo-Vlachiet, alii nostru Părinte întru Chris-

tosă, kyr. Gavriilii. Ce dar întăi şi acelă mal mare din
lucrurile cele necuvioase şi necădute ce sai îmmulțită

după cum sai disă la Biserică,

socotitamii că este îm-

mulțirea Preoţiloră dintru care să află foarte puţini la.

numeră, care dupe cum să cade întră prin ușă în stauulii acesta, iară cel may mulți, sântii acer ce să sue pe

aiurea, și tălhăresce,

din caril pe uni fi îndeamnă ne-

vrednicia , ticăloşia.și lenevirea

ca să răpească şi să a-

puce daruli Preoției,: a cărora roadă este neaverea,

să-

răcia,' și supărarea „ neavândii de aiurea altii venită de

chiverniseală ali ciștiga mal lesne şi fără de osteneală,

fără numa! pe Biserică, și pe Oltarii, iară pre alții în
înviteadă, iubirea de arginti, Și nesățioasa avere, din ca-

re fără de lege şi fără de credință, neguțitorindii cele
Dumneecsci, și ca Simon vrăjitoriulii întăi cumpăriindii

„aceste

Dumnedeesci dela

cel ce le vândă , după aceea

vendendule cătră cet ce le cumpără cu multe feliuni, Și

chipuri diavolesei, și amigitoare, și vrăjitoarea căștigă şi

dobândescii venită;

din pricina, necunoscinței, a sufletelor

acelorit proști, și lesne eredetori, nesocotindăi

niek-decum.. -

aceștia ,-cu acestă chipă preoțiți că sânt, -cu adevărată
nepreoțiț, - după ali 29-lea canon a Sfinţilorii. Apostoli

ce dice într'acestă chip. Că ork-eare Episcopii va lua şi -

„va căștiga vrednicia, și darulii acesta prin bank, sai
Preoții sait Diaconii, și aceli ce aii chirotonisiti, Şi acel
ce sai

chirotonisitii să fie catherisiti

și de toate să fie

lipsită,și depărtatii
-de adunarea ca, Simon vrăjitoriulii, şi

după cumii

dice şi canonulii alt 22.

dela Soboruli ală

şesele : că cel ce pre bani -se chirotonisescă' eatherisiți să
fie și o parte şi alta. Aşijderea şi Vasilie celă Mare, și
Genadie, și 'Tarasie, Patrierşii Țarigradului,

dicii,. că mal
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suferitii este Makedonie, și necredinciosi eresuli pnevmatomiachilorii decâtă acel ce eutează de cumpără, darul
Sfântului Duchi. Și aceste (vat) nier-decum negândindi
şi nesocotindi, îndată, facă pre dânşii slobodi, eşindi de
supt stăpănirea Mireniei, şi de dajdia cea legiuită, carea,

este ase plăti cu datorniei datorie la .visteriea cea Doninească, cu care chipi amăgindă lumea, nu socotesc că
iai în 'risă, și cumeă tun each mal nainte multit pe -acesti neamăgitii Dumnedeii, i arktânduse: că cărmuescă
starea bisericii, și slujescii Tatnele cele înfricoşate , 'eY
sântii acei mai mulți omenași urâţi, şi pângăriţi după
fire, şi de totii nesocotiţă, și netrebnici, si de nimică vrednici, fiindtu de totă lipsiţi de minte, şi 'de erieri, varvari

cu totuli, și neînvățaţi nu numaf la credință, ce nicila
propoveduire, după cumii poruncesce ali 88 canonă ală
Apostolilorii , nici cunoscândă ce vra să. dică credința,
nică aducânduși aminte de cele cădute , după cum. hotărăsce alti 18, eanont dela Soborulii Caxtagener , „ce încă
nesciindii ce sântii Soboarele, și câte sântii și după cum

hotărăsce alii 19 canon din Trula, nu numat:că nu a:
rată, cu învăţătură, și propoveduire în Duminicile din Sfânta
“şi Dumnedeeasca: Scriptură, ce încă să află lipsiţi de totă,

priceperea a Sfintelorii acestora Scripturi,

și 'celii 'desk:

virşită, nesciindii a ceti și cele proaste, orândueli bise:
Heer, nu cunoscii. starea,” și slujba; Sfinteă Liturgii, ș
Sfintelor Taine, de care greșescii,. cu vărvăria “Și cu
: acinvăţitura lorii, şi la “acele mai tăinuite,. Și “necuprinsă

de minte molitfe a Sfintei Liturghii, și baţjocureseit” (val),
“Şi huleseii și blestămă, - fără. de Dumnedeeaset' credinţă,
“și cătră aceste pre înfricoșate,- și: mal pre susii de. fire,
talne, Şi dogme, din care 's0 'strămută , legiuirea și batjocuresce (...'..) Dumhedecasca, curata și ncintinata
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credință, pentru aceea dar spre înprotivirea unora ca a-

cestora Preoți cu adevărată ai rușinei,

puţină ati fostă

revna prorocului Ilie înarmată en cuțitul : deci spre poprirea, și îndreptarea. acestui cumplită lucru, porancimii
şi hotărimii ca de acmu înainte, acei ce vorii vrea -să
fie preoți, ântăiii : să se cerceteze foarte.cu silință,și cu
privighere, de singuri Mitropolitulii seii, sai de Episcopulă sei, iară pentru cel străini, și dintr'alte părți de
locuri și Eparchii; ce vină ca să iea Preoţia, si aducă

fiește carele dela Mitropolitulă săi,

sati dela Episcopulii

sei, mărturie încredințată a veţuirit, și a petreceril. firilorii lori lui, și într'acestii chipit făcândusă dela Archiereii anafora cătră Domniea me. Ănttiii acelii ce va să se
chirotonească, să „se deosebească de stăptinirea politicească
și să se scoată și din catastivul vistiriei domnesd, Și aşa
după aceasta prin cartea Domniei mele să va trimite
cătră Arehiereulii celii ce va să'lă chirotonisască, și st
„Ya învrednici la starea și clirosulii Bisericescii, și acet
ce din pămînteni, carii aice neputândusă ca, să se învred=
nicească pentru. vre o pricină, să ia darul Preoțiet , şi
„voră vrea ca, să margă la alte Ejarchit streine să fure
pe supt cumpăti, darulii Sfintei Preoţii, unulă ca acela
aflânduse pe urmă ,.ori de Mitropolitul, or de Episcopulă, ca pe unii furi de cele Sfinte: după hotărirea, ali
54 canon dela Soborulii Cartagenit : că: Episcopi acet
ce vorii.priimi dintralte Eparehit Cliriet, și voră chirotonisi la supusele lori Biserici, pre aciea îi hotărăsce să

fie lepădaţi,

şi de totii “darulii preoțesci înstreinaţi,

și

supuși blăstimului anathemel, căet că dice, pre acel ce
vorii veni

dintr'altă parte, nică decum

să nu'Y chirotoni-

sască, fiindii de totii necuvioşi și fără de lege, ce numai

pre 'aciea să chirotonisaseă

carei sântă. dintru

a sa E-

m,
E
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parohie, „pre cum poruncescii și hotărescii Dumneșeescele canoane a Sfinţilor” Apostolt, Și a soborulut , iară
care se vor chirotonisi cu acest chip să se catherisască,

şi apol să se dea la politiceasca pedepsă, și aceste pentru acel ce vor de acmu inainte să se chirotonisască po-

runcimă, şi hotărimii.

Alti doilea nesocoteală, şi nerân- =

dueală nu mai mică, şi mal puţină decât cea de susăi,
amii aflatii că curgea despre zidivea bisericilorii. ce se zi-

descii aşa, fieşte-cum și unde vorii, fără de trebuinţă, cu
repedirea nesocotiti, și cu cugetii fără de treabă, şi necuventătoriii a multorii chrestini, din care unil dintru a-

ciea din mândrie, și de deşartă slăvire umflânduse, și de fantazie biruinduse, poftescii cu acesti chipii, ca să căştige laudă. vecinică, și în viață și după moartea, .lorii,-şi

“ceri mal multă slava lorii — decâti „slava lui Dumnedeii ;
iar alţi! din nesocotită râvna Tori, Saii din sfatulii celoră
„neinvățaţi, și fără de minte şi cu adevărații orbi, îndem“nândulăi agiungii la ipolipsis, greşite, și vătămătoare de

sufleții, socotindusă, nu cu cuviință, și cu evlavie, ce cu
necuviință , cum că atâta numai agiungea ca să.se în-vrednicească spre ertarea păcatelorii lori, cele grele care
ai lucrati, şi ca si se întraripeze, să meargă drepti
firă osteneali la cele ceresci, de vorii zidi pre. pământ,
„unii locaşii făcutii cu mâna, nesocotindii câtii de puţinii,
“pentru -alori lăcaşii, adecă pentru alori 'sufletă, din-care
- să; pricinuesce de -se inmulțescii Bisericile, şi paraclisu=
“rile cele proaste, şi la acele deobşte lăcașuri, nu să face
“aceeade obştie adunare a norodului,ce este rugă: unită “
“a chreștinilorii şi lut -Dumnedeii plicută și primită,. fiinde
-că unde este adunarea la biserică, poate să Şică fieşte„care din chreștini, cu proroculii și inpăratulă: în mijlo+

-.culii multulut norodi te voii, Iuda Doamne, ...

22286
„+ Tară immulţ
- Bisezicil
irea
orii pricinuescii ca să se pus-

„biăscă acele vechi biserici, și să remâe lăcașuri drume-

„țiloră, sai tălhariloră , sai cuiburi dobitoacelorii , până
cândă din vreme în vreme lenevinduse grija loră, voră
agiunge și acele nouă făcute spre pustiire, din care curge

şi. impuţinarea, afierosirilorii, odoarelorii, şi a veştminte„lorit“celorii Sfinte, ce se dau citră Pumnedeii, cu care

se inpodobescă Bisericile, și milostenie cea cătră săracil,
Preoți, în multe părţi înpărţinduse. Pentru aceste dar nesocotite.și pricinuitoare de striciciune, și de vătăimarea ce„lori cătră Dumnedeii lăcașuri, nesuferindii Domnia me,
și urmândii după canonul. alii cincilea a Soborului dela
Gangra.. Și după canonulii ali 25 de Laodichia, (ce ice):
„unde ajungea unii Preotii, Episcopii să nu să facă, şi
unde suntii biserici de ajunsi, biserică nonă să nu se

zidească, ca să nu se micșurede a biserici! adunare şi

numele.

Iată vomii și pentru aceasta, Și poroncimiă , și

hotărimii de acum inainte nică unulii să nu cuteze să zi-

dească din temelie biserică nout fără de scirea ȘI voea
Mitropolitului, căci intracestii chipii și canonulă ali 4 a]
. Soborului a toată. lumea 'acve hotărăsce şi dice : nici unulă să nu zidească la vre ună locii lăcașii fără de scirea

și voea Episcopului.

insă aceste se cade să fie,şi în-

purtarea de grijă-a. Archiereului ca să nu să dec voea
să zidească fieşte-cine biserici, și acei ce n'ati putere ca

să inzestreze

biserica cn cele trebuineioase . venituri şi

Sfinte odeară ce sântii spre inpodobirea caset lui Dum„ medeii. Și spre chiverniseala la. acea din tote .dilele
a
-.preoțilorii, și a slujitorilorii ce se află intrinsa; după
ali

--17 canonă ali 7 soboră ce dice: Acel

- dâască mănăstire,

așijdere şi bisericâ,

ce va să zide nu va avea

toate cele trebuincioase, spre intemeerea lori, să s2 po-

BEA.
prească de Episcopi.
„pentru

Aceste darii şi pentru biserict,. şi |

zidirea lori hotărimă.

Iar ali

treilea nesocotită ,

=

şi fără de cale lucru ami aflati că să, pricinuesce :de

„câtre cele ce se daii lut Dumnedeii afierosiri, la mănăs
„-tiră și biseriet, fiind că puţini sântii cel ce aduci jer„te, desăvârşită bune, şi luf Dumnedeii plăcute, ca Avel, iară
cel mai mulţi sântii cari urmeză lui Cainii, și mat multi

- de. câți Cain, de vreme că cu nedreptate “et aducă da-

„Turi, şi-pentru ca să -ea, plată, ei să însărcinează cu fârte

„greii păcat,

uriţi și goniți făcenduse de cătră Dumne- -

deii, că că uni! pentru pizmă, şi pătimitârea, vrăjmășie,
ce aii cătră cel cu lege al lorii drepți. clironomi . afierosăscii parte din averea lori, pentru ca să rămâe lipsiţi
acei ce după lege și după pravilă sântă clironomi, şi dă- ruescii lui Dumnedei

cu ună chipii,

ca acesta,

ca să

disbrace și să golească pre a lorii moştenitoră, ce aii că- -

ră elii. pizmă și vrăjmășie, dar alţii iarăși cu vieleşugii,

„ŞI cu rea 'socotință,

dăruescii la biserici,

nu alese

ale

- lori. sciute, ce acele ce sânt cu pricină de giudecăți ca
să lipsascăei din giudecăţi, și cu oare:care vedere + evlaviei să facă, strâmbătate celui de aproapele sei, . din=
tru care să pricinuescii

multe 'feliuri,

şi. necontenite şi

necurmate giudecăţi necunoscândiă,. şi nesciindii. giudecătorii ce să facă din două. adecă,
să păzască, dreptatea,

şi să le intoareă, acele”ce răi saii- afierositii, cătră Sfin-

tele Mănăstiri, (care după cnmii se vede este fără cale)

“Și pricină de scandală ca să ea inapoi cele ce saii afi6- rosită lut Dumnedei. saii lenevindusă și Isândi dreptate
- pentru. voea, mănăstirilor să facă strimbătate la giude„ cata dreptăţii, care și aceasta este vătămătoare și .pră-

păditore sufletului, și de totă stricătoare poruncilori.
ce-

loră- Dumnedeesci şi omenesci. Ce dar pentru tâte aceste

|
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„ necuțiose afirosiri, hotărimii şi poruncimii de acmu
inte,

să

n'aibă nici

unulii

voe

ina-

ca să afierosască, ceva

la Sfintele Mănăstiri, și biserici fără scirea Domniet mele,

pentru ca intăiii să se cercetede 'de citri Domnia me,
și de va fi -afierosirea ateea după pravile dreaptă cuviin-

cidsă și lui Dumnedei plăcută, şi bine primită, atuncea

să se afierosescă, și aceste toate de mai susii numite,
și

arătate spre pada și nestrămutata, întărirea a Dumneleescilorii pravile, și a bunet și dreptei orânduele, sati
hotăritii spre înprotivirea acelorii ce până acmu fără de

cale, fără dreptate, și mai vivtosti fără de credință sait

lucrată; iar care să va arăta înprotivnicii, “cătră,
aceste
"ce'bine, și cu legiuire saii orânduitii, și sati hotritii:
de
- cătră Domnia, me,

acela de va fi din

catalogulii

Preo-

fesci, după “Sfânta pravilă:să se catherisâsci, şi de totii

“Si se golescă
de adunarea bisericescă, dar de va fi miTeanii și la starea vredniciel, acelasă se înstreinede
de

cinstea, lui, și si se coboare la starea_.proștilorii ca, unii

vrăjmașii a adevărului, a pravililori, Și a dreptăţii. Acs-

sta facemă scite, 1764. Iulie 15.

|

- (Subserisii: Grigorie Ghica Vovd.
(Loculii Sigil.) Vel Vister. Procitelnom.

Inochentie,

la '20 lunii,

sete dela acesti Domni o

carte cătră Ștefan Rusetii, spre ât alege niste Cigani ce
se oploşise şi amestecase cu Gigani! ministirilorii Dobro-

vejulă și Căpriana (Cond. IL. £ 171).

Inochentie, inpreună cu Mitropolitul Gavriilii,

cu loa-

nichie Episcopul Romanului și cu Dosotheiit alti Rădiuțitoră, iea parte la divanulii convocatii în acesti anti de
Domnulii Grigorie Ghica

pentru

regularea

vădrăvitului,

seii a, dabilei pe vii, și desființarea abusurilorii ce se în-.

țrodusese de stringătorii acestei dări, în marea
daună

a
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cultivatorilorii de vit. Archiereit legă hotărirea Divanului
prin blestemi asupra celorii ce arii . cuteza, să o strice.
-(Uriear. part. 1. f. 130—140). .
Episcopia în anulii acesta a căpătată danii: de la Ioan
Pandele — o vie; dela un Gavriil— o parte de redeșiă
din moșia Germănescii de peste Prutii; dela Fraţii Got
culesci : Manuil, Constantin, Vasilie,—o redeşiă a lori din
“moşia Crăsnășenil; dela Ursul Gotei—o altă redeșie, totii
din Crăsnășeni; dela Jigniceriulii Stefan Iamandi —- deasăminea, o pate redeștscă din Crăsnişeni.
Anul 1765. Manolachi Costachi, nemulţeemitii că „Ino-:
chentie * a dat pe faţă vicleşupulii, cu care cercase a
strica cumpărătura Episcopiei, de la redeșii. de Obileni,
cu tote că judecata la datii remasi, elii nu s'a liniștită,
„ci a vrutii 6re-cum silnicii să se vire acolo. A făcută
salii și moră pe acea moșii, ca să potă avea cu limpulii mai multe titluri de stăpinire. Insă nici Inochentie
nu la lăsatii în pace: S'a tânpuiti asupra lu la Domnulii Grigorie Ghica, - carele prin chrysovulii se din .acestii anii dinnoii a întărită stăpânirea Episcopiei asupra
acelui Sati. (Cond. B. f. 148). Insă Manolachi Costachi,
întru aşteptarea unui momentii favorabili pentru eli,
a urmăritii acesti piocesii pănă la mortea sa, și chiarii
după mortea, lui Ta urmărit încă câtva timpii uni ne„poti ali seii, precumii se “va vedeala anulii 1768 (Cond.

B. f. 145—146).
Pela anul acesta s'a2 inființatii Schitulii Averescă, de
unii Călugării anume Sava, ce era acolo Egumeni. Acestii Sava era redeșii din Averesci, și călugărinduse,. a
făcutii Schitişoriă pe Tedeşia luj. Dar înainte de ali sfirși

la inlocuiti în egumenie unii Sofronie, care a isprășită
Bisericuța. Actana se vede din dania unorii Tedeși fă
-
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cută Schitului în anul

tunci se făcea Sehituli.

acesta, în carea se dice, -că a-

NE

Observămii, că în secululă trecuti, şi în. acesta pe la
multe moșii redeșesci s'ati făcutii deaseminea schitulețe
de cătră unil din redeși; și alţi! le dăruia părți de.
pământii, livedi, vit, elc.; apoi le închina Episcopiei; înst

tâte acele Schitulețe incurendă s'ati desființată ; €ră mo:
şiGrele
lori aii intrati în proprietăţile Episcopiei.

“ Daniele din anulii acesta: redeşi
— Daniil
i ă,

Nicolai

Şi Andreiii ati dăruită Schitului Averesci! partea loră
din
Roşiori. Georgie Gotcă a dăruită Episcopiei par
tea
. sea
de redeșiă, din Crăsnășeni.: Preotesa “Theodora a
dăruiță
Episcopiei partea sea de pămentii din .Tătăreni.
Fraţiă
Georgie şi Porfira ai dăruită Schitului Brădicesci
t redeȘia lori din moșia Tălpigenil.
e
2

La 20 Octomvrie Inochentie seste carie domnesc dela,

Grigorie. Ghica, prin carea se inputernicesce
trimi
piscopiel. a aduna dela, clerulii Eparchiei dajde sul Ea pe semestrulii de tâmnă pentru întreţinerea Scdlelorii,
anume
câte 2 le noi de fiecare Preotii Şi Diaconii.
Reproducem

aici întregă cartea domnescă :

„Nol

Grigorie Alexandru Ghica,

lostiio, Gospodar,

Zemli,

Voevoda, bojiio,

Moldavscot,

Datam

.
Mi-

carte Dom- -

nică mele, ca pi cine va trimite Svinţia Sa Părint
eli Episcopulii de Huși ca să strângă obicinuita dajdie
de Svete
Dimitrie pentru bani şeslelorii, să fie, volnică
să impli-:

nească dila fieşte carea Preutii i Deaconii, câte—
2: ley

noY, după orândueala ce s'aii făcutii aemu,

gospod, fiindă că li sai ertatii birui
in toți anit după cumii mal pe largi
dela. Părintele Episcopulii, de mila ce
mea deci după -izvodii
ce. sai trimisă

cu chrysoviă:

ce dala mucare]
să vor Însciința,
am făcută Domnia
dela visterie 'cu

peceie, -Gospod, să aibă a înplini de la fiește.
carea Pre:
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ulii i Diaconii câte: 2: let not şi să'e și strinpătorulă

câte 2: părale bani not de tot leu, cum

și piste numile

ce sinții arătate în izrodă câți preuţi mal mulțise
vorii

aflasă
câte: 2:
gospod,
nusă ţie

înplineaseă dela toţi și dela fieşte care asăminea
1ek, noi nerămâindii nime scutiti măcariiși
cărți
saii Vlădicesci de va avea cineva de. scutială
să
în samă, și până în 15 dile a lui. Noemvrie
să,

fie toţi Danii înpliniţi și trimișt aicea— Aceasta. poruncimit
(Cond. III. f. 184).
(L. S.) vlei. 1765: Octombre 20.
“La 12 Iulik Inochentie seste hotarniet între cari
Ni-

coli biv vel Ușer Ispravniculii de Păleiiti,
spre a alege
nisce redeși! ale Episcopiei, de la ținutulii
“ Fălciiului,
(Cond. III. £. 179).
=
|
i
„Mulţi din locuitorii Satelorii se deprinsese
a yagabonda
de pe o moșiă pe alta, sul feliurite preteste
, . âră prin
acesta se păgubiaiși pe ei şi pe proprietari,
Domnuliă
Ghica, spre a curma acesti abusii, a făcutii
aședemântii
în tOmna acestul ani, spre a stabili pe locuitori
la ună.

locii. In condica III. f. 183 se păstrează porunca
'dom- nescă
dată, cătră locuitorii

din

ținutul

Făleiiului, prin

care îi însciințeză,.că este oprită strămutarea de
la unii
sati la altulii. lată acea carte:
Di
o
=: „Nol. Grigorie Alexandru Ghica
Voevoda Boj: Milost:

Gospodar Zemli Moldayscoi. Seriemii Dombiea mea
]a Vor=
nicei, și la toți Icuitori! de ținutul Fălciiulur vă
facemii

scire pentru prefăcători şi învățați a să strămuta.
din loci
în-locă de nu numat lori își pricinuescă sărăeie,
și scă- A
.
.
..
DT
păciune ce şi altora dai: tulburare și . pricini
de neodihnă f “+
pentru cari: vrendt: Domnie meaa lipsi și a
să impede» -

ca, unil ca: aceștie prefăcători,

am hotărită
ca dila așă.

dare ce' sati făculii astă „toamnă la lună lut Septemvrie:
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nime să nu fie volnici a să mai strimuta
undi laii apucatii aședarea acolo să “rimâe

ci fiișticari
statornică și

„di a și îndrăzni cineva a să clăti din loculti lu poruncă

sali dat tuturor vouă vornicilor ca să nu'! primiți ce îndată

arătând la ispravnicu ținutului, legați să% dea :înapol la
satulii de unde aii fugitii, ș'această poruncă esti hotărit

cu, statornicie st se pizască. Dar acei prefăcători și: 6meni din fire rea mai virtosii cck ce sântii prin satele
boeresci vădândi că se păzesce hotărirea nestrămutării
cu' statornicie neamii însciințatii Domniea mea că facă
scornituri

de. vorbe

răsuflate

aducândii

feluri

de

fe-

lui de cuvinte la mijlocii ca să poată găsi chipii de
strămutare dândii o îndemnare cu minciunile lori de a
„Să răsvrăti toţi cet ce sântii pe moșiile boeresci care a-

ceste minciuni ce li ai scornită unii din vol nesuferindi

Domnie

meli

vă

mea

ale

audi iată

insciințimă

cu această

carte a domnii

să nu vă potriviţi la scornituri
de

vorbe răsuflate ca aceste, ce să

pădiți

numa!

acele ce

vi să scrii de cătră Domnie me fiindă că ori ce lucru

iasti de folosulă şi apărarea voastră nu lisimii Domnie
mea, a nu vă însciința iar câtii a vă. strămuta ori de pe
moșii boeresei ori Mănăstiresci nu priimimiă Domnie mea
ci fiişti cine undi sait aflatii la aședari ce sai făcutii la

- luna

lut Septemvrie

acolo să fie șădetori ori pe a. cul

moșie va, fi, plătindusY biruli vistiriei iar cari va, îndrăzni

a Să strămuta din loculă lui iată poruncă

toți ispravnici!

ţinuturiloră pe

sati. dati. la

nisce făcători caceia săy

prindă şi puiudui în butuci să% trimită aice ca să 4ă

pedepsască cu urgie domnească cum și vornici! sateloriă
care vorii primi prefăcători ca aceea și norii merge îndati, ca să de scire ispravnicului de ţinută Şi voră aco-

peri aseminea pedeapsă vor lua ce dar părăsițivăde

minciuni și scornituri de vorbe răsuflate ca aceste ȘI pă-
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iți numai cele ce vă seriii pin cărțile Domnii meali ca
să nu cădeţi la pediapsă şi cine undi să afli şedătoriti
acolo să rămâe și să șI caute de hrana și agonisință rie„ supărânduse mal multi din hotărîrea ponturilorii gospod

ce sântii date la Isprâvnicil ținutului iar când

viţi „ave

vre 0 supărarea mal multii din hotărire ce esti pin pontură de :cătră oră cine să viniți să jiluiți și viță afla dreptatea vâstai, aceasta poruncimii. 1765. Iul, 14.

“Insemnâmii aiei, că dela, anulit 1765, din timpul Du

Grigorie Ghica, s'a adoptată în chirtiele oficiale era de
la nascerea lui Christosii, în loculi celei dela Crearea
Jumel. Aceasta se vede de acolo, că cărțile domneset,
„pânăla 1764 pântă era vechiă; iară dela 1765 înainte era nouă.
In Condica III. f. 185 se păstrează o copiă de pe cartea,

„Domnului

Grigorie Ghica, cătră Georgie Beldiman biv

vel Stolnici , Ispravnieit de Fălciiti, pentru buna orândueală chrestinească atâtii a clerului, câtii şi â ehrestinilori în genere. Totii în acea carte se pomenesce, că
Domnul a serisii. 1) o carte. cătră lăcuitori în această
“privinţă, pe carea Ispravniculii să pue ao ceti. în audul
tutarori, ca să înțeleagă cu toţii, că este voința Dom-

niei a se lăsa, de obiceiurile cele rele; 2) alte cărți „cătră iubitorii de Dumnedeii Episcopi, îndemnându'! ca să
orânduească protopopi ment cu sciință;, pela Eparehiele
lori, pentru această treabă ca “să cerceteze atâtii pentru
| Preoţi ce se vorii afla pe la ţinuturi, câtă ci Bisericile
şi să îndrepteze toate, câte vor fi trebuință de îndreptat.“

“Aceste. cărți, de care aici se pomenesce sâniii negre-

șiti atâtea cireulare domnesci prin toati țera. Neavândii
cireularea, cătră locuitori, precum și cea cătră Episcopi,

„vomii înpărtăși aici numai cuprinderea ciroulret cătră
„spravnici carea sa păstrată,
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1) Cireularea

aceasta “începe.cu descrierea stăr

i mosi rale a Preoţimel: „Ițt facem seire,
că între alte obiceiuri
rele și fără de cale ce se urma,

silimii Domnica mea

pe care cu osîrdie ne

a le desrădăeina.

silindune

ca să
dimii obiceiuri bune și spre folosul de
obștie, plăcute
și lut
Dumnedeii și oamenilorii

luândii aminte-și pentru

cele bisericesc, adică pentru rând
ueala Preoţilorii, care
sait

din nesilința îndreptătoriloră, sati. din lene
vire

a lorii,
"ali cădutii la o deprinder(£)
e cu totul înprotiva . porun=
cilorii Sfintei pravile. - îndestulânduze
numai a. se. numi
Preoți, și neavândii mai multi purt
are de griji, ca să
80 facă cu adeverulii Preoți, după cum
poruncesee maica
noastră Sfânta Biserică, ca să poat
ă” da “pildă bună spre
sufletească îndreptare a norodulut de
obşte, «
- 2) Domnul. acesta doria, ea în
privirea religioasă,
8ă dea
altă divecțiune ; -mat convenabilă,

atât

clerulut
câtă şi poporului : „Pentru acea dar,
vrendii Domnia mea;
cu

totă dinadinsulii a se indrepta această
necuțiință şi a
face săși

schimbe politia (conduita), atâtii preo
ți câtă şi
norodulii de obție : iată sai scris cart
ea Domniel mele...“ i
9) In circulara cătră Episcopi îi
îndemna de-a pune
protopop vrednici şi a trimite să
reguleze toate Biseri-:
cele Eparchiet, să cerceteze abuzuril
e şi să” le îndrep-"
tede. De aceea indatoresce și pe Ispr
avnici”a da, acelora:
toti

concursulii loră. „Deer și D-ta, aflândut
e dregătorii
acelui ținută să dat agiutoriuli ce
va avea trebuință 0...

mulă Archiereului, ce va âmbla
pentru această treabă, -:
ca să p ată cu înlesnire a pune la
bună orândueală- îndreptarea ce să cere de cttre Dom
nia mea, silindii pe
acel nesupuși. și neințelegătont,
en chipulă ce se va ck()

Adică la o stare morală,
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dea, a da ascultare la învățăturele. cele ce se vorii da.

4) Preoţimea era degradată nu atâta din ignoranță ;
câtii din maniera neomenoasă cu carea era tratată chiar
de guvernii și de amploiaţi! săi. Preoţii erai supuși la

feliurite dabile ca toţi lcnitoril; erati maltrataţi ca toţi

lăcuitori! de câtră stringătorii dabileloră : “țeranil prin urmare îl priviaii ca pe nisce persoane in -totulăi de condiţia lor și nu aveai cătră cl niel unii respecti. Preoţit
Şi trăiaii cu totulii o viață egală cu a stratului celuf mai
de josii ali societ: îţi, şi fișicesce şi moralicesce.
Domnulă Grigorie Ghica” credea, că unul din mijloacele prin care s'ar putea rădica Preoţimea nâstră, din în
josirea ei “morală, eta tratamentulii onorabilii din partea
„amploiaţilorii guvernulut; căci prin aceasta pe de o parte |

se va deştepta filotimia preuţiloră, cră pe de alta și Ii
cuitorii se vorii deprinde a le artta respectulă cuvenitii.
De aceea învață. elii. pe Ispraynick, cu ce manieră se trăteze pe Preoţi, cândi i.se voră înfăcoșa cu vre o pricină : „Cum și însuși D-ta st îndemni (adică pe lăcnitoră, pe poporii în genere) a cinsti pe Preoţi dândii pil-

dă cu cinstea ce vel face Preoţilorii, cândi vorii veni în- .

naintea D-tale, ori cu ce pricină a fi, să li socotesei cin-

stea ce Îi se cade, ca unora .ce' sânții aleşi şi rânduiți

- spre slujba Sfintei Biserici, și, dupi cum dicemii, venindii:

înaintea, D-tale vreunii din Preoţi „ a singuri de ari fi,

„sal întovărășiți cu Îăcuitorii, săi put să șadă, cinstindu%

dupre cum .se cuvine,

ca vădândii și cuitorii,

să ia

pildă dela D-ta aX cinsti şi ai socoti, ca pe nisce obraze
se se cinstescii și de D-ta, dregătorii; și el încă, vădin-

duse cinstiţi, se vorii îndemna a se feri de tovărăşii ne- |
cuvincioase, pădinduşi cinstea, lorit«

|

5) Domnulii Grigorie Ghica, scia candădle bisericesci
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și le respecta. Scia că clerulă își are instituțiunile sele»
Au

organismul

sei , constituțiunea
sea

a parte, care, fără:

a, jigni întru ceva legile civili, sânt ca unii Suplimenti

ca o îndeplinire a loră; eă autoritatea civilă este în drit

numai a privighia Ja exacta lori împlinire.

spiritul canoanelorii el

hotăresce,

Deacea , în

că autoritatea, civilă

când va vedea pe vreun Preotii fteândii ce nu se cuvine chiimării sele, să nu Yea asupra lui dela sine nict
o mesură represivă, ci numai să facă cunoscută faptulă

necuviinciosii autorităţi! bisericesc! : » Și. cândii vre-unil

din Preoţi nu vori

urma cuviinții cinuluf lori ce li se

cade, si, însciințezi Data, pe Archiereuli Eparchief, sai

de va fi departe de Scaunul Archiereului, să însciințeză

pe protopopulii. ținutului, ca să! îndrepteze.«
6) Cândii autoritatea bisericească, voindii a îndrepta
vreunii abuzit morali între locuitori, vre-unulii din ef
nu

ară voi a se supune povățuirilorii bisericesc, autorit
atea,

civilă trebue să” vie întru' ajutorii: „Cum şi pentru
Iăcuitorii ce vorii fi înprotivnict, dândi cu îndărătnicia lor

pildă rea și celorlalți,

și arătânduse de cătră Protopopa

la D-ta, după doveditele lorii indăritnicit să înfrănezi și
să% centezi de va, fi trebuință, ca să se îndrepteze..
7) Autorităţile să îngrijească, ca Bisericele de pe la

sate să nu fie lipsite de servitorii neapărați: penru
s-

virşirea Sfintelort Servicii, și aceia st fie scutiţi de dări:
„Și findii că pre la Bisericile de pre la sate este tre-

buință de anagnosti, pentru agiutoriuli, preoțilorii,
Ja care
biserici nu vorii fi din feciorii Preoţilorii seaii a
Diaconilorii (pentru earit aveţi poruncă dela Domnia mea
ca
să nu fie supăraţi cu birulii) să se aleagă din. copiit
poporănilorii, carii se voră socoti vrednief ca să
se facă
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Anagnosti, și aceştia să fie în pace de birii, dândii poroncă, Sătenilori să nu se cisluească în Dirii.&
E

8) Datorinţa morală a preoțimei, de a fi ospitalieră,
Autorităţile locale o prefăcuse în abuzăi, din care adeseori se pricinuia preoțilorii înpovărare peste, puterea lorti»
sărăcit şi suferință. Slujhaşii -domnesci ce. viniati cu porundă.

pe la ţinuturi,

pe la tărguri şi

sate în feliurite

trebi ale Domniei ; amploiațit Ispravnicielorii și alte persoane trecătoare : Ispravnicii, scăi, chiar şi aceia singuri
dela “sine, obicinuiaii a pretinde ca preoţii să! găzduească în timpulii petrecerii loră pe acolo. Purtarea acelorii musafiri împuși, negreșiţii nu era modestă; pricinuia
Preoțilorii feliurite supărri şi a datii motive de tânguiri
amare; Domnulii: Ghica :voesce a scăpa pe preoți de a-

ceastă suferință : „Și pe la Preoţi de pe la Târguri cum
Şi de pe la sate, ce saii obicinuitii a găzdălui musafiri
sait orânduiţi de diregători sait din voia lorii, această obicinuire poruncimii Domnia measă lipsască, și D-ta'să
aperi casăle Preoțilorii de această supărare a musafirilor,
ca, să fie. înlinisciţi a'și căuta trebuinţele preoțeset, şi lă.
“toate câte se poruncescii de cătri Domnia mea atât prin
cartea aceasta, câtii
şi prin cea către licuitori, să fie cu

privighere a se urma şi a să păzi la toate pre deplin.“

9) Una din cauzele, înpedecătoare moralizerii Preoțilori era coruptibilitatea Protopopilori, carii în locii de 'a
lovi abuzurile cu asprimea legiă și a le curma, găsiati în ele

un mijloc de agonisită,: împuind s6ii învoind vinovatului
a ră&scumpera, vinovăția, prin mită și a scăpa, de pedeapsa le:

gală. Domnulii Ghica întoarce și la aceasta, serivasa luarea-minte a Ispravnieului, îndatorindulii a privighea ca cercetările Protopopilori si nu degenereze, în locii de: în-
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dreptare, în acoperirea Și încurăgiarea
abuzurilor : e. Şi
pentru cercetarea ce se va face de
Archierei prin pro
topopi , îN poruncimă să aibi tare
purtare de grijă, ca
nu cumva orânduiţi cercetători, aducândi
lucrul asupra
căstigului lorti, să pricinueaseă vre o supă
rare pe'ntreguli, sati fără de dreptate, atâtă preoț
iloră, câtă și lă=

cuitoriloră, și, înlocă de a se îndrepta
, să vie la may
mare necuviință lucrulii.e
10) Domnulă Grigorie Ghica,

de omii de Stată,

întru înțelepciunea

scia de“ ce mare însemnătate

sea

este

în
educaţia morală a poporului. Biserica
cu instituțiunile scle
relig

ioase,

Biserica desceaptă

și întreţine spiritulii

religiosităţi!, — izvorulă sentimentelor nobil
e; — ea învaţă
pe. Omi datorinţile morali, prin care
îl prepară cătră
ordi

nea familiară și cetăţeană. Din acesti punc
tă de ve-

dere. Domnulti Ghica voia a deprinde pe
locuitori să mer-

gă la Biserică în toate Duminicele, și serbător
ile anual ;

să poarte griji cu cele

trebuitoare pentru

buna întreţi-

mere a Bisericeloiii, şi a se purta cu
respectă cătră
Preoţi. Despre toate aceste elit a vorbiti pe
largii în cir-

culara -cătră locuitori; Loeuitorit obicrnuiai
i a escuza nemergerea lori la Biserică cu due pretexte
: a) unit cu
depărtarea, locuinţii lorii de Biserică, prec
umit suntă cel-

ce locuescti prin mice cotune, depărtat
e de satele cu Bi- -

serice; b) cu trebuințele de a se mâne
ca de dimineaţă

spre: a se duce la Târguri după nevoile lori
casnice.

Domnulă Grigorie Ghica respunde în circ
ulara sea celor

dântăi, ca să și strămute locuinţele în locur
i ce vorii fi
mal
apropiate de Biserică ; 6ră. celorii de
ali doilea, ca,

să nu se ducă la Târguri pînă după eşire
a din, Biserică,
adică după ascultarea Sfintelorti serviri,
Spre aplicarea acestori măsuri » Domnulă
propune. [s-
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pravnicilorii. doue mijloace : unul al autoritățit— porunca,

și altele morală: sfătuirea și exemplulii :, „Și. iată vă
scriemi și pentru: aceasta, că, a se” îndrepta norodulii

din deprinderea lori cea rea, este trebuințăa se urma
în d6ue chipuri: adică la unile cu poruncă, şi la altele
cu îndemnare, precumii. este a se muta cei depărtați cu
euința de Biserict, fiindă cu grași
ei
strimu
, ta âședă-

rile lorii, precum şi de ai opri de“ mergerea lorii la târgury pini nu vorii merge la Biserică, fiindă. crăşt înră-

dăcinați întru acesta, obicei a se mâneca la târgurt:
la aceste este îndestulii ar îndemna arătândule folosul
ce poate a căstiga, urmândii aceste; ea prin. îndemnare
să se deprinză a râvni unulă. altuia pe încetii încetii să
se deprinde a le urma cu voia lori. Iară &stă pentru altele, precum este pentru Biserici,ca să fie grijite,.şi îndestulate de cele trebuincidse, şi a se păzi cinstea Preoțilorii despre mireni, și altele ce scriemti cătră. Icuitori
și cătră D-ta, la aceste să lucreze“ porunca: Domnie! în-.
tocma. precum seriemii, chibzuindii și D-ta la fiește-care

madea să te aduci cu chipuli ce să va cădea, unde îndemnându” cu cuvântul, "unde cu pilda ce le vei da

cumi și cu 6reșeare îngrozire, pe unde.voră fi de tre-.
buinţă, și la altele. puindii chiarit în faptă porunca Dom-

niet mele, .ca cu chipurile” aceste să-între la rândueal
buna deprindere ce 'o poftimii Domnia mea să o vedemil

întru. întemere desăvirşitii : aceasta seriemi.e — 1766, Mart 31.

„.

a

aa

Imsemnare. Acumii vine întrebarea: De unde :

scimii.că este Grigorie Ghica Domnulii, “care cu a- *

tâta înțelepciune politică și zel

ehrestineseit a, „fă--

„cutii circulările- aceste pentru îndreptarea moravuTiloră OleruluY şi ale poporului românii
?. căci co:
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"pia ce 0 avemii înainte se titluesce numai: Sureri
„de pe luminata carte Gospodi , şi la urmă închiie cu data 1766. Mart 312 Singura data acesta
este îndeapiunsii spre a ne încredința, că Domnul
acestii vrednicide pomenire pentru Biscrică
. este
renumitul

Grigorie Ghica,

întemeetoriulă scoalelor,

exemplulii de moralitate ali supușilori, și martirulă apărări! drepturilorii ţerei! De Şi data 1766
coincide.cu începutulii Domniei suceesorulur seii Gri-.
gorie Calimachii în toate listele chronologice ale
|
Domnilorii Moldaviei; ânse şi Domnia Ghici cuprinde mai bine de jumetatea acestui ani; Iată cum
lămurescii aceasta chronicarii țerei: Spătariul Ioan

Canta dice în Letopiseţulă sei, că Ghica a Domnit

doi ant și șese lunt, începând din anului 1764
(Letop. t. III. £. 187).
Enache Cogălniceanu arată chiară luna anului
1764, cândă s'a începută această Domniă, — Februariii, și că a continuati mat tref ant — (ibid.
tom. III. f. 260).- Dupre amânddue spunerile aceste

sfirşitulii- Domniei lui Ghica cade în anul

1766

după luna lui Iulii. Dar data Documentului nostru
„este 31 Martie anulii 1766; vra să dică cu patru
„unt maă înainte de sfirşitulii ântăei Domnil a lut
" Ghica. |
Afară de aceea, chiar cuprinderea documentul
este foarte potrivită cu caracteristica, ce face acestul Domnitoriii ehronicariulii Ioan Canta, numindu'lă

foarte. înţeleptii și învețatii; că a făcutii scoale și
„orânduele dasciililorii și ucenicilorii, (Letop. t. III.
f. 187). Unii aseminea Domnii organisătoriii nu -a
pulutii să treacă cu vederea

nici organismulă reli-

giosii ali soțietății noastre de atunci.
Inochenție avea mare creditii la redeși, precum și la
Domniă: De aceea se vede elii cerută şi orânduită, câte

cu unii amploiati domnescii, în multe chestiunt de
certe

între redeși; In anulit: acesta Grigorie Ghica trimit
e la
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cercetarea, lui chestia de ceartă

între 0€ preoteasă, şi cu

vedeșii de Itrinesci. Pe lângă esperiența lui în. trebele
gospodăresci şiș în relaţiunile redeşesci, elii șia atrasi încrederea poporului prin. dreptatea, lui și prin simplitatea
traiului săi. Tradiţia bătrânilorii spune, că Inochentie
âmbla prin sate călare, cu desagii pe şea; întra, prin
casele redeșilorii, vorhia cu ei despre trebele gospodăriei
petrecea cu că, le boteza copiit, ete. Elii era așa de
populari, în câtii toți alergaii la dânsulii, în nevoile lor,
şi pe toți îi ajuta şii povăţuia. .
Anul 156S. Din chrysovulii ui Grigorie Calimachii
datii la 20 Ianuarie a acestui anii, se vede, că Inochen-

tie s'a jăluitii acestui Domnii, că în ani trecuţi întimplinduse ciumă în Huși, elit la acea ocasie s'a retrasii
din Iuși; dar în absența, lui. S'aii furati dela Episcopie
documentele de proprietate pe tirgulii Hușii, care erati
tote pecetluite într'unii tocii. Prin: urmare a rugată pe
Domni, ca săi dea unii chrysovii întăritoriii de stăpânirea Episcopiei pe totii loculii domnescit alii Tirgului Huşil. Iată acelii chrysovii întregii:
7“
„Cu mila lu Dumnedeii Noi Grigorie Ioan Calimachăl
Voevod Domnii “'Ţerei Moldovei. Bine vrendii Domnia
mea,

cu a nostră bună invoire,

din

curată

și luminată,

inimă, si din toti suăețulii nostru ami socotiti. De vre.

me că sfintele Biserici şi Mănăstiri sântă lăcașuri dumne»
„deesci, întru care de a pururea să sevirșasce jertva cea

fâră de sânge a Domnului nostru Is. Hs., carele cu prez
Sfântul şi prea cinstitulii sângele sei au rădicatii păcatele a.totă lumea. Naii vrut dar Dumnedeii să chiver-

nisescă Sfintele rugi cu altă mijlocii:
lostenie a pravoslavnicilori chreştint,

fără câtă cu mi.
precum

este “vede:

ratii lucru la toți, Pentru Sfintele Biserici și monastiri ce
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sânii zidite de luminaţii şi r&posaţil
Domni 'ceaă fostă
mai înainte
de noi,

carii uni! dinire denși!,

după ce le
ai zidită, le au și miluitii cu moșii,
cu bucate, cu odoare,

şi cu alte darui. Iară alții le ati
întărită cu obiceiurile
cele bune, cu venituri din veniturile
domnesci ; volnici

fiindă ca nisce Stăpânitori a acestui
piimântii a Moldovei,

ca să le vemâe în urmă, Vecinică
pomenire.—- Pentru aceea dar luatam aminte și pentru
sfânta Episcopie a HuŞului, unde se cinstesce Şi se prăznuesce
hramul Sfințilorii
Slăviţilor și întru totii liudațilorii
Apostoli Petru şi Pavelă;
care accstă, sfântă Episcopie și
Dumnedeescii lăcașii, aflânduse'la locii ca acela, și fiindii
și cea mat slabă Episcopie

decâtii cele Jalte ce se află intr'acestă

de Dumnedeii păzită țară, dela care Sfântă
Episcopie viindă înaintea Domniei meale iubitoriul de
Dumnedeii și al nostru
duchovnicese părinte Sfinția sa kyr Inochenţie
Episcopii, și au
adeverit cumcă tot locul târgului
Huși ce au fost domnescii
ail fost datii danie sfinte! Episcopil
dela, alți luminaţi Domni

ceaii fosti mat inainte de noi, șilă are
şi acum in stăpânire Episcopia.

ciumei la Iușt,
acolo,

Dar la 14... (%), tâmplânduse boala
și lipsindă Sfinţia sa câtăva vreme
de

aii avutii scrisorile locului Huși
la

unii locii pecelluiti, și după venirea Sfinţiet SajeJa
Episcopie, făcendi
cercetare

pentru casă, și pentru scrisori, după
cum alte
multe lucruri ce iai lipsiti, a lipsiti
și scrisorile loculut Târgului [Hușului, care până
astadi nu se găsescii.
Și

pentru ca după vreme si nu
se esliriseascăiSfânta E.
piscopie

de-acelă locii, niaii rugatii Slinţia
sa să facemă
milă cu sfânta Episcopie, săi întărimă
stăpânirea locului

(9) Anul nu este pusi. Letopisiţele ne spuni
i, că a fostii ciumă mareîn
țară în Domni
lut 98),
Grigorie Ghica, carea domnită
66; (Lejil
atu între
n aniii 1764| şi
a p. a 199—1
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şi eu chrysovulti: Domniet mele. Deci incredinţind Domnia

mea, din însuși gura Sfinţiei Sale, adevăruli, vam trecutii cu vederea, cererea și rugăminte
. Sfinţiei
a Sale. Şi
iată printracesti chrysovii alti Domnier meale, după, afie-

rosirile altorii luminaţi Domni,

și Domnia mea diimii și

întărimii Sfintei Episcopi stăpânirea pe totii loculii Târ-

gului Huși, să fie volnicii a, stăpâni tot acelti locii, pre=

cum şi înainte Iai stăpânită, luandii şi dejma pe obiceit,

câtii se va
: face pe loculii acela. Și de acum înainte săi
fiă și dela Domnia mea dreaptă ocină și moşie cu toti

venitulii neclătiti și nestrămuiatii

în veci, și poftimii

Domnia mea şi pe alţi fraţi luminaţi Domni carii vor

fi rânduiți de Sfântulii Dumnedeii cu stăpânirea. şi oblă-

duirea în urma nostri, Scaunului

țerei aceștia,

ati din

neamulă nostru, ai dintr'alţii, să nu surpe, nici să strice dania și afierosirea nostră. - Ci mal virtosă, pentru a;

lorii vecinică: pomenire,

st întărească

cu a lori Dome

nesci chrisoave. Şi spre aceasta este credințaa însuşi
Domniei meale Grigorie loan Calimachii Voevod. Şi crea .
dința a cinstiţi și credincioși boeri cei mari al Divanului
Domniei meale Dumnealori Manolachi Costachi vel Logofeti, Lupu Balști vel Vornicii de țara dejosă, Ianachi.
Constandachi vel vornic de țara de sus, Vasile Raz. Hat,

i Păreălabi Sucevel, Costachi vel Post., Constantin Sturza

vel Vist., Constantin Roset vel Spătariă, Ștefan Ruset vel -

Bani, lordaki Balșăi vel Păhar., Vasilie vel Stolnicit.... vel

Cămin., Scarlat Sturda vel Comis.

și credința

tuturoră :

boeriloră mari și miei at Divanului Domniet meale. Scrie

susaii chiysovulă acesta în anul

Domnie a ţerit Moldovel.

dintâi,

întru al doile

» (Subsoris)Io Grigorie Calimachii Vvd, (pecele) 1778;
Genar' 20,
. ..

04
Urmaşuli Int Manolachi Costachi — nepotul săi Ga-

vriil Costachi continui pretenţiunile moșului săi asupra
Obileniloră.“In acesti ani, după cererea lui Inochentie,

chestia dinnoi s'a trătatii la Mitropolie de sfatulii țerel
sub președința Mitropolitului Gavriil, şi dinnot Sa recunoscutii dreptulii Episcopiei, şi s'a confirmati

de Gri-

gorie Calimachii Vovd. (Cond. B. f. 145—146),
Redeșii Ioan, Vasilie Şi Sava în acesti anii diruescă

Episcopiei partea, lori din moșiele Cloșcarii şi Șkeea. La
Iunie 5. după rugămintea
lui Inochenţie, Domnulii Grigorie Ioan Calimachii orânduesce pe Toma Luca, biv vel
Stolnicii și pe Petrachi Pitariulă Is, ravnicit dela ţinutulii
„ Făleiiului, și pe boerii giudecătoni, ca să algă și să
hotărască nisce părți de moșiă ale Episcopiei, parte ba-

ştină, parte danieși cumpărături, care se împresuraii de

redeși (Cond. III. f. 189).
|
„= Toti în acca lună (Iunie 2) două. surori Hânculesei
chărăzesc Episcopică un Ciganii. Reproducemil aici acestii

achi, fiind-că în ci se arată, intre altele origina Schi-

tului Hânculii din Beserabia :

ms „Adică eii Lupa dinpreună cu sora mea Catrina,

fe-

tele reposatului Miron Hânculii. Adeverimii cu această
scrisoare a, ndstră ce am datii la mâna Svinţiei Sale Păintelui Episcopului de Huși kyr Inochentie, precumii să
se scie că:noi de a nâstră buni voe de nime silite
nici asuprite, ci numai având noi durere de inimă penru r&posata sora nâstră cea mai mică anume Sinica, ca-

tea incă fiindi necăsătorită,

ai murit

în vrăsta tinere-

țiloră,şi la boala €i, şi. până Ia ceasulii cel mal de pe
urină, numai noi neam întâmplat lângă dânsa, rugân=
dunise, ca să ne fie milă de sufletul ei, şi după morte
Săi impărțimă ale el milostenie, multă puținii cear avea,
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Așijdevea şi partea de moșiă și de Cigani, ne
ai disii,
că să le dimii dană pela Mănăstiri pentru sufletul
ef.
Și având nol unii schitișori, făcuţi de moșii
și părinţii
noștri Ia ţinutulă Lăpușnei în Eparchia Sfintei
Episcopil
Hușului, care schitii se numesce Mănăstirea
Hâncului,

Unde sântii îngropaţi moșii și părinții noștri cum şi
nuc

mita sora, noastră, . socotitamii dar după datoria
ctitorie!
cum că ni se cade a agiuta întâi acelii
Sfântă, schită,
unde sântă astrucate. toate neamurile noastre,
și neavând
cu alta cu ce fiindii că ami remasti nisce
-fete sărace, .
după cum este sciutii de toţi, ci numa! din partea
Sinicăt
remâindii unii Gigant anume Toader Mugaiii
Herar, lam
datii danie Sfintei Episcopii Huşului, fiindă că
schitulă
nostru nulă, ari fi putut stăpâni, aflânduse la
loci de
margine, rugândune Sfinţii sale părintelui Episcopului,
ca
să scrie numele răposatei surorel noastre Sinicăi
la pomelniculă Sfintei Episcopir,. și să albă purtare
de grijă
și pentru acelii schitişorii ali nostru, ca să fie
câte unii

preutii, să pomenească

toate sufletele rudeniilorii noastre

„ce sântii îngropate acolo cum şi alți Episcopi,
ce vor fi

în urma Sfinţii Sale să atbs această purtare de
grijă
până cândii va vrea Dumnedeii să stea, acelii schitii.
Inse
să se scie și aceasta: că noi numa! pe Toader
Ciganii,
cu partea lui de copii, lam dati Sfinter. Episcopil,
iară
Giganca,
In Safta este Racoviţască , şi pentru mat mare

credință, amii dati această scrisoare a noastrăla mâna

Sfinţii Sale Părintelui Episcopului

întru care neamii

şi

îscălitii, șaii mal iscăliti și alte obraze. 1768.. Iunie 12,

Subsorise : Ei Lupa și Catrina. și alte iscălituri
de inariui],
La lunie 7 Inochentie cumpără, dela Catrina, fata
Hân-

cului doi, Cigani Ierani, în preții de 120 lei, Actulti de
20
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vendare, este subserisii de mai -multe persoane
, și adeveritii. de “Mitropolitul Gavriilii. (Did.£ 203).
La Iulie 5,

Domnulii

Grigorie

Calimachii,

renoesee

seuteala unei pivnițe din Huși, „de camiini, de
bezmen,

de bourii, de cepirită, de branisee și de tote
alte angării,

ori câte ari fi pre alte pivinițe.« (ibidem fi 205).
Anul 1769. In acesti anii oștile rusesci ati ocupa
tii

principatele. Intre alte ordine şi disposițiuni
ale Genera-

lului Elem a fosti Și aceea,

de a se trimite câte o de-

putaţiune, din amândâue principatele, compuse
din Tepresentanţi ai clerului și ai boerilorii, sprea merg
e la Peterburgii, să. mulțemeasci împărătesei Ecaterinei
, că a

trimisi ostile sâle, ca să isbiveascii aceste eri de
jugul

robiei turcesci, și să ceară dela ea ori ce vorii
voi peniru ţară. In fruntea deputaţiunei trimisă din Moldo
va, eraInochentie Episcopulii Inșilori. Alte persoane
din cleră
mal erati doi Egumeni: Archimandrituli
Vartolomeiii
Măzăreanuli Egumenulii Mâinăstiret Solca,
și Benedictii
Egumenul Mănăstirei Moldoviţa. Iară
dintre boeri ati
fostii : Ioan Paladi biv vel Logofttii și Enac
hi Milu biv
vel Spătarii. Banii de cheltucală pentru
deputafiune s'aă
încredinţatii Episcopului Inochentie.

In absența lui Inochentie,

elii a încredințatii adminis-

irarea Eparchiei Ilușilorit Episcopului de
Romanii, Leon,

precumii 'se vede din cartea Mitropolit
ului Gavriil, dată
la 20. Noemyrie acesti anii, cătră cleru
lii țerii în genere

și: în. particulară cătră celii din Eparchia
Iușilori.
Iată, acea carte :
„>

„De vreme că frăţia sea, iubitoriulii
de Dumnedeii

piscopii a Sfintei Episcopi! Hușului, kyr
Inochentie, sati

socotiti cu Sfatul de obștie, ca si meargă
din
bisericească la. cea de Dumneeii păzită cetate Pete partea
rsburg,

3b7
cătră prea puternica și milostiva noastră impă
răteasă peniru irebuințele țerei, si mat virtosăi a părții
bisericescă ,
naii cutezatii a trece cu viderea ocârmuir
ea şi purtarea
de griji a Episcopiey şi a Eparchiei Sale, ci
ca unii legiuitii Episcopii, socotind neapărată datorie
a păstoriei
frăţiei gale, din vrerea Şi alegerea sa ati lăsati
i Epitrop
pe- ftăţia sa iubitoriulă de Dumnedeii Epis
copi a Sfintei
Episcopii Romanului, kyr Leon, dânduf în
samă atâti
purtarea, de grijă celorii bisericesci a Episcopiei
şi a E--

parchici Iușului,

câtă si a Iconomiei casei, până când

cu ajutoriulă lui Dumnedeti se va întoarce numit
ulii Episcopii ali Hușului, de unde s'aii siliti a călăt
ori pentru folosulii acestei țeri, Dreptii aceea poruncim
ă molite
velorii voastre Protopopide pre la toate ținuturile
, și
vouă slugilorii noastre Și tuturorii damenilori a celor
alalţi
Episcopi ca cu toții să vă feriţi de Preoţii și
Diaconii,
ce vorii fi din Eparchia Iușului, întru nimică
valii sa
supărare să nu le faceţi. Osebitii poruncimii şi
molitve-

lori "voastre, Preoţi și Diaconi,

ce sânteți din Eparchia

cătră

cătră

Episcopului Hușului, ca toți să v& supuneţi
frăţiei sale
numitului Episcopii,
pe care laii lăsatti Epitropiis în locul
săi frăția sa Episcopulit kyr Inochentie. Dânduvă
ȘI obicinuițulii “poclon și banii școalei la oamenit ce va
rândui
stringători . fiăţia sa Episcopulii de Romani
acesta. «
(Archiva romană. ediţia 1860, f. 151).
|
Deputaţia moldav luândă dela sfatul țerei mai
multe suplice şi scrisori : cătră împărăteasa, câtră synod
ii,
feldmaresalulit Rumianţof,

ministru,

catiila Peterburgii. în luna lui Decemvrie,

la 9 Mart anului următorii,

+

a ple-

ŞE a ajunsti

Anul 1530. La 28 Martie sa infățoșatii la imper
ătesa.

Diua de 28 Mant, cândi

Sa făculii ptesentarea, era în
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Duminica Floriilorii, Ai fustii presentate odatti amândâue
depulațimnile Principatelor. Li saii trimis carete câte cu 6
„ da iai dusii mai ântăii la Biserica curţii, unde ati
ascultau Liturghia ; apoi înpreună cu toată suita împă.
Tătească, ai fost întroduși în salonulii numiti „Cavaler—
gvardeiscaia. “ Venindii imperăteasa acolo, maestrulii de
țeremoniăi a presentatii deputaţiunele române, Dintr ânteiti
a rostitii Inochentie oraţinnea din partea deputaților Moldoveni, apoi s'aii datii împărătesei scrisorile din partea
țerei și deputaţii “i aii sărutâtii mâna. Deaseminea saii

urmatii şi din partea deputaţiunei muntenesci, în fruntea

căreia era Mitropolitulii Grigorie. In urmă imperăteasa a
„declaratii. amândurorii deputațianilorii, prin Viţe-canșelariulă, că primesce. sub slăpânirea sea amândoue țerele

române.

Reproducemă
cătră

aict și discursul

împărăteasa Ecaterina , dupre

rostitii de Inochentie
cum

lit găsimi

| în

Archiva română, f. 197.
In fruntea discursului prestaii, ca (emă, aceste cuvinte:
„Toată fapta cea bună, fiind însăși de sine slavă şi
laudă, nu, poftesce nict o laudă. Oratorialii apot urmeză

așa:

„Scimă, că nici ţie, nici Măriet tale, nict unit cuvăntă

de laudă nui trebuesce, de vreme că întru toate laudele

esci imbelșugată, și impodobită nu numat cu faptele cele

bune, ci și cu ințelepciunea, ca a lut Solomon, ești de
Dumneei dăruită.
Ci

nul, aducândii

semnul

osirdiei noastre,

invredni-

cindune a sta inaintea Stăpânirei cel făcătoare de bine a imperăţiel tale, iţi închinimii mulțemirile noastre cele sme„rite și. nevredniee. Pentru că tu singură - n'a! suferită,

pentru milostivirea milk tale, a vedea pre neamulii chres-
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tinesci necâjinduse de pismătariții vrăjmașt af credinții
noastre, Tu nel isbăvitii de subii cumplitulă jugti alu robiel! Tu net primiti sub acoperemântulii Sciptrului Tăă
celut împărătesei! 'Tu, ca o maică milostivă, neat lăsat
întru toate orânduelele și obiceiurile cele vechi ale noastre.
Vomii

mărturisi bunătatea,

vomii vesti mila!

Nu vomii

-tălnui facerea ta de bine, La tine cădemii, ţie iarăși cu
deadinsulii ne rugtimii,

să nu ne părăsăsci,' nici să ne

laşi, ca să venimii întru cea, desevirşită peire; și să nu
ne rușinămii întru nădejdea isbiivirei noastre, ce-am pus,
după Dumnedeă, la prea înaltă împerăţia ta; ci ori cu
ce chipii va găsi înțelepciunea, și milostivirea Ta, să fim

mântuiţi până în sfirșiti. Ca şi nof, și tâtă obștia țerir:. |

„ noastre să ne numărămit în rândulă altorit robi și supuși
„a împărăției tale. Şi deapururea si rugtimii pre înduratulii Dumnedeii neîncetatii, pentru întreagă siinătatea şi
îndelungimea de viață a înăilțimei tale, și pentru ca să
supue subii picioarele tale: totii vrăjmaşulii și pizmașuli, și st arăte pre împărăţia, ta izbăvitoare ŞI mân:
tuitoare a tuturorii . credincioşilorii Pravoslarnici CTestini cu slavă vecinică, Aminii.“
Insemnare. Stilul este icoana soriitoriulut, En
„ gomiele ce face Inochentie împerătesci .suntii. imbrăcate în espresiuni înprumutate: din : rugăciunea, cătră..

Prea Sânta Treime, carea se cetesce la Aghiasma;
cea mare în diua de Botezulii Domnului. Dacă Inoa.
chentie' nică la o așa, de imposanti solemnitate n'are.
alte izvâre pentru euventulii „seii,.. decâtii Molitveni„culii Preoţescii; cauza:'o. credii că, este lipsa lut de:
o cultură ma! întinsă , decâtii sfera. cărțilorti. servijialul . Bisericescii. Se. vede în elă numat o 'întelegenţă naturală, disvoltată prin practica vițel; o umi-:
| „lință mare, proveniti pre. câtă din. simplitatea inimei

:
|
..
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lui, pre atâta și din gtelele impreg

-0 mare ideă despre majestatea împ iunini ale țeref;
ărătească , până
“la a se: esprima despre ca, cu
espresiunile ce le
adresează Biserica Sântet Treink.
poate și dela nădejdele cele mary ceAceasta provinia
hrăniaii pe atunci Românii, ca și toţi Chrestinit
din
Orientii, cătră Rosia, ca cătră izbăvitoarea
lori de jugulii celă
nesuferitii ali Turcilorii, încât
jug
puteri chrestine le se părea fericire ul orf cărei
,
|
Mai îneheiimii,

că Inochentie trebue

să fi cunoscutii limba, rusească, seu celă puți
nii — cea, slavineescă; căci cred, că nu va
fi rost
sulii seii românesce înaintea curții ită elit diseur=
rusesci,
Deputaţia Moldovei a. petrecută în
Pete
rburgii până la
17 Iuliti, adică 5 luni, așteptândii
răspunsuri a scrisorile
„ce dusese din partea ţerer,
In acestă timpii deputaţii ait viditatii
toate locurile și.
lucrurile însemnate ale aceley capi
tale. Unul din deputaţii Clerului Moldovei, anume Arch
imandritulii: Vartolomeiii, a făcuți Și 0 mică dese
riere a acestui voiaj,
şi în

de
cea mai mare parte foarte seac
ă. Inochentie a: plecatii din Peterburgii la 17 luli
i ; €ră cei dor! Egumeni

aii mai rămasii până la 27 ulii,
pentru: dobândi del
împărăteasa vest

minte, odoare Și cărți pentru
Mnăstirile
lori, „pe care le aii și dobânditii, anu
nue: câte tret vândură

de vestminte, cărți şi vase de argi
nti. La Episcopia
de Huși se spuie tradiționali, că
și Inochentie a dohânditi dela împărăteasa,
unii rândii de vestminte Archieresci, dintre care se păstrează
și până acum: Engolpiul
(uniculă ce: are Episcopia), o
mitră de catifea vișiniă cu

finifturi, şi un sacos de buhur roșu
cu fluturași galbeni.
In timp

ulii petrecerei stle în Petersbur
g, Episcopulii
Inochentie. a -indemnati pe Arch
imandritulii Vartholomeii
Măzerenulii Igumenalii Soleăi
și collegulă scăi în: missiu-

Mo

A

sf

nea politică, a traduce în Yomânesce Liturgia archierăsct
cea Slavonă, dupre carea liturgisescii Archiereii în Ro=
sia, Și carea era în usii și în Moldavia. - Liturgia acesta,

tradusă și scrisă de Vartholomeii în Petersburgii, pre
cumii singurii elii mărturisesce la începutulii: ei, se păs-

tredă până astădiîn Biblioteca Mitropoliei de Iaşi. Var: tholomeiii-o a întitulat: „Cinovnicii al sfințitei Slujiri archieresci.* Ac6sta este: cea d'ăntăiii liturgiă, archierescă
în limba română; dar âncă netypărită până în diua de
astăd. Ea cuprinde Liturgia Sântulut Ioan Chrysostomulă,
cu detailatii iypicii despre tote rânduelele: serviciului divinii archierescii; apoi rândueala Chirotonielorii şi Chirothesielorii în tagemele ierarchice și isericesci. Reproducemii aici propriele cuvinte ale traducătoriului

şi seriitoriului Liturgiei:

„Intru slava cei deoființă, de viaţă-făcătore,

și nedes-

părțitei Sfintei Troiţe a “Tatălui, și a Fiului, “şi a Sfântului Duhii;
|
In pre unorocitele dile pre blagocestivel însuși stăpâni:
toarei Marei Doamne! noastre Ecaterina Alexieynă. impe=
ratriță a, toată Rossie. Și -diadochului et binecredineiosului Domnii Cesareviciii și marelui Cnezii Pavel Petroviciii.
După archieresca - osirdii a preosfinții sale kyr: Inochentie Episcopii Huşului 'saii tălmăcitii de pe-slovenie și
saii serisii pe moldovenie acesti Sfântă Cante - Cinovnicii
“a Sfinţitei slujiri archieresci,
--în Sfînta impărătescă cetate
- Sanctpeterburgii, în anii “de la: Christosti Mântuitorul
nostru 1770, în. luna lui April.

"De

smeritulii și mult păcătosulii Vartholomeiii Aăzerenul Archimandritulii

Sfintei. Monastiri Solcăi

doldava.*
Archimandritulii

din ; Mol:

aa
Vartholomeiii,

în descrierea. sea,

se
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tânguesce, că intârcerea, lu șia colegului stii Venedictii
a fostii cu mark Sreutăţi, și
periculosi, atât din causa
“ hoţilorii Şi a ciumet, câtă
și

din accea, că Inochentie,
la
plecarea. sea din Petersburgi
, le lăsase puțini bani de
cheltuială. (Noţiunile de acestă
călătorii și misiune sunţă
pe largii publicate în Archiv
a români, t, ID).
Anul 1531. In anuă acesta
a murit Mitropolitul
" Dabiilă ală Proilavier, Fiin
dii că eparehia Proilaviei
era
0 anomaliă, provocată de ocu
parea mai multorii locuri de
cătră Turci pe teritoriulii pri
ncipatelorii, care lucuri se
isolase de centrurile cîvmuirei
românesei, în privirea atât
politică cât şi bisericescă; și
fiindii că acu Turcii se alungase de oștile rusesci din
totii cuprinsulii teritoriuluy
Tomânescii: de aceea Mitropoli
tulii Gavriili Calimachii credând Turcii depărtaţi pentru
tot-d6una, s'a înțeles cu Mitropolitul Grigorie al Ungro-vlachi
ei spre desființarea Proilaviei,
Şi rentegrarea vechilor eparch
ilromâne cu ţinuturile ce se
luase de la ele Grecândiă Și for
mase acea eparehiă tur„cescă.' Sa repulatii dar ca
ținutulii Brăilei să se re'ntârne'la eparchia Buzeului; ţin
uturile: Ismailulii, Renii,
Chilia, Achermanulă Și Bender
ulii—la Eparchia Hușilor,
„Precum aii fostă și mat îna
inte de înfnțarea Eparchiei
Proilaviei, ră

ținutuli Chotinului Sa redată
eparchiet de
Acestă disposiţie amândoi Mit
ropoliţii o ati su"pusă cu raportă. Grafulut
Rumianţov
Rădăuţi.

ii ; dară deși n'ati
primitii dela el TEspunsii. apr
obătoriă până în anul 1773,
Mitropoliţi! ai și aplicată
hotirirea lori. Din anul
a„cesta 1771, s'a păstratii
cartea Mitropolitulut Gavril
ă,
prin carea dă lut Inochentie
administrația bisericescă, a
mal

susăi numitelorii ținuturi din
Beserabia.

carte:

Iti acea
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„e. Gavriil eu mila lut Dumnedei Ar chiepiscop, “Si Mitopolitii a totă Moldavia:
„De vreme ce Fparchia carea se ocirmuia-cu păstoria cea hiscricescă , după urmarea vremiloră. de ctitri
frăţia sa Proilav ul, socotinduse dintru: începutii a fi din
hotaruli pamântului și din piistoria Moldovei. - Acum după
pronia pre puter nicului şi atot binele săvăr șitoriului Dumnedeii
învrednicinduse a scăpa din jugulii ccli silnieit a Otomanilorii prin armele cele nebivuite a monarchicescii măriri a prea Milostivei nostre Imperatriţii Rosiei, însă ră“mâindii fir de păstoriii bisericeseii pravoslavnieulii norod
ce Ticuesce întru acestă Eparchie, precum ne amii încredințatii , socotitamii și noi a nâstră Archipăstorească,
neapărată datorie, ca cei ce neamit învrednicilii prin

Dumnedeesculii darii a prea sfântului și de viaţă ficătoviului Dub a fi Arehipăstoriii atot pământului Moldovti,
Și ca să nu ne osîndimii de cătră bunulii păstorii și Ma-

rele Archiereii Domnulii

și Mântuitoriulii

nostru

Iisus

Christos : pentru vre o lenevire saii nebăgare de samă,
ca păstorii acia cărora nu le este milă de curântăreața
turma lui, n'am trecut cu vederea purtarea de grijă 'a
aceştii Eparchii, ce prin bunavoinţa nâstră, aflânduse frăţia
sa kyr Inochentie Episcopul Huşulul aproapela acele părți
de loc. Iată lam însărcinat poftindul ca să aibă purtare
de griji la numita Eparchie, şi să păstorească cu privighere, şi cu toată, osirdia, atât partea bisericească, cât și

partea politicească, îndreptândui şi povățuindut cătră cele.

sufletesci spre măntuirea lori. .Şi osebitii de Eparehia

Chotinului ce 'saii dati suptii ocârmuirea frăţiei sale Episcopului de .Rădăuţi kyr Dositheii,. toată ceealantă Epar-.
chie să fie întru purtarea de: grijă, a numitului Episcopii
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de Huși,

până când să vor

linisci ” lucrurile rămâiridă
intru pacinica, stare, și atunce se
va pune la cea desevirşitii

bună rondueală, deci molitfele
voastre preoți. și
toți pravoslavnicit chrestini ee sânt
eţi lăcuitori _într'acea
Eparehie, după chreștineasea voas
tră datorie, să “vă supuneţi ronduitului Episcopii al Iluș
ului la ceale Duhovnicescă, ce sântă spre a vostră
apărare şi sufletească

mântuire, cu toată căduta cinste
și evlavie ce să cuvine
Archieriei sale, aceasta insciinț
ămii,* 1771, Genar.- 10.

(Subseris Gavriil Mitropolit Moldovei
). Cond. III. f. 207).
În acesti anii dsue redeșițe, Serafi
ma și Stefana, ai
diruițit Brădiceseilorii partea, lorii
de moșii din Roșiori.
Anul 1772. Din acesti ant se
găsesce unii zapisăi,
din care se vede ct Inochentie
a cumpărat ună Giganii.
In zapisti este subscriști ca mart
urii și Leon Episcopulii
Romanului,
|
|
Doi redeși: Pascal Și Daniil,
cu pronumele Pantae, a
dănuiti.. Episcopiei partea lorii
rețeșiscă, din satulii Tătărenii.
Anul 1222. In acesti anti Mitr
opolitulii Gavriil, priimi respunsulii Grafului Rumianțov
i la adresa sea din
anulit 1771, în questia desființărei
Eparchiek Proilaviei,
în cuprindere, că incuviințază
acea desposiţie provizori-

cesce,

până la fiitoarea hotărire a autorită

ței cet.“ mai
inalte. Scrisârea lui Rumianţov
românesce Și Tusesce; să
păst
reză

în Condica III. £ 209,

cemii aici:

|

Prea o sfinţite Archiepiscope

de unde o reprodu-

-

și Mitropolite a Mol-!

- daviei.
iei
AL mei Milostiv Archipăstoriii.
După Socotința, însciințrilo
rti Prea o Svințiii tale, și
a Prea o svințitulut Mitropolit
a Ungro-Vlachiei, pentru .
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Eparchia Brăilei, și eii așa socotescii, că i până se va face
hotărire de la marea Stipânire povățuirea cea duhovnicească a acelorii ținuturi, a Ismailului, a Renilorii, a Chi-

liei, a Akermanului și a Benderiului.,

sati. fost dati E

piscopului de Iluşi. Iar ţinutul - Brăilei, Episcopului de
Buzeii. Deci întru inplinirea acestora, și Prea o svinţia
ta bine să voesci a scri celui mat mare povățuitoriii a
Eparehiei aceea, după hotărirea biserieâscă și politicescă.
Iar eii pentru însciințarea, la comandirii acelor ţinuturi
am scrisă,
AL Prea, o svinției tale plecatii slugă.
(Subscrisii Graf Romianţ ț0v.) — 1773, April 25.)*..
Mitropolitul, în urmarea acestei Epistole, însciințază pe
toată, tagma bisericească şi pe toţi chreștinii orthodoxi de
starea civili, din jinuturile anexate la Eparchia de IHuși,
anume:

Izmail,

Renii, Chilia, Achermanul

și Benderulii,

că după înțelegerea cu Graful Petru. Alexandrovici Rumianţov, prea luminatulii generali feldmareşalii , - et pe
viitoriii ati a asculta în cele biserieoset de Inochentie E piscopulii sfintei Episcopii de Iuşi. ..
Reproducemii aici acestă Ineielică a Mitropolitului, carea între altele descrie forte chiar atribuțiunile canonice
ale. Episcopului.
.
a? „Gavriil cu mila lui -Dumnedeii Archiepiscopi şi Mitropolitii Moldavie.

„Cuvioșiile voastre Archimandriţi şi Egumeni, Molitele
voastre Preoţi

şi Diaconi,

Și

toată

Dartea

bisericească.

Dumneavoastră, Pravoslavnici Chreștini, parte politicească:
ce vă aflaţi lăcuitoriîn ţinuturile, Ismailuli, Renii, Chiliea, Achermanii,. și Benderuliă, de la Milostivuli Dumnedei vă. rugămii charii milă pace sănătste, viaţă curată,
Şi sufletească spsenie iară de la- smerenia -nostră -mo-
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litfă şi archiereasci blagoslovenie de obște
vă trimitemti.
Cătră, aceastavă însciințămii , că după
moartea T&posa-

tului Archiereă Daniil Proilavă,

r&mâindi acea, Eparehie

fără de păstorii și purtătoră de sriji la
tiebuințele BiseTicesci și Duchovnicesci, Noi după areh
ipăstoreasca Nâstră datorie,

n'am

trecută cu vederea a lua aminte

și a,
purta griji. pentru deplina pad a rond
uialey Bisericesci
la părţile acealea. Și arătândii. prin repor
tii măriet sale
Prea luminătului General Feldmareșal și
a feal de fealii

„de ordine cavalear Grat Petru Alex
androvici Romianţov,

trebuința cea ncaparală a păstoriei ace!
Eparchil, amii
cerșul ca sii se dea supl purtarea de grijă
a frăţiei sale
Tubitorului de Dumnedeii kyr Inochentie Epis
copul Sfintei Episcopii Ilușului, fiind și aproape de
Eparchia frăției Sale. Carea, cerere. găsinduse cu cale Și
de cătră Măria
sa, prin luminat order nenii datii voe ea până
se va hotări de către înalta şi marea stăpânire în
ce chipii să se

urmede rândueala păstoriei acei Epar
chii, .să st dea a-

supra frăţiei sale numitului Episcopii.

Deci după

urmarea ronduelei sfintelorii Canoane, iată sati
datii > această,
Epar

ehie supt purtare de grijă a frăţier sale
Episcopulu! de Huși kyr Inochentie. Căruea ii
dămii voe a săvirşi acolo toate cele ce să cuvinii Arch
ieriel. Adecă să
judece și să cerceteze a doua oră toate
pricinile bisericesci. Ceteţi Cântăreţi și purtători de sfeșn
ice să însemneze. Ipodiacon şi diacon să săvirșască,,
şi să sue şi la
rondueala Preoţiei pre cel vrednici. Duhovnic
esct părinți
să așede prin ale sale cărți de Duhovnicie..
MonachT şi
Monachii să facă, chip mare și chip mică,
Dumnegeescile hisericl să sfințescă. și. să învețe pe prav
oslarniculăi
norodă părintesee totii Incra ce este de
sufetii folositori

și mântuitoriii, ocârmuindui la cele sufletesc
faceri de bine,
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Şi ori ce va lega să fie legati, și ce va deslega, să fie
deslegatii, după pravilă. Și tote câte să cuvint Archie„iei să le săvirșască precum sait disit. Dreplii aceea,
toți cei ce vă aflați în Eparchia aceasta pravoslavnici
chreştini, parte bisericească şi politicească, datori să fiți
a 'da frăţiei sale toată, căduta cinste şi buna cucernicie
și priimire. Săl ascultați și să'i vă supuneţi ca unu
Archiereii și păstorii, mearătândii nici o inprotivire. şi
toate ceale ce să cuvinii venituri, bisericesci și dreptăți
întregi după obiceiulii Eparhiei, -să i să dea. și să să
pomenească numele frăţiei sale la toate sfintele Liturgii,
după pravilă. Deci pentru mai marea ineredințarea, datusaii acestui de Dumnedeii iubitorii - Episcopii kyr. Ino-

chentie fratele nostru și întocma slujitorii această archierească carte, cu a nostră iscălitură iscălită, și cu pecetea, Sfintet' Mitropolii, pecetluită. — Anulii de la Chris-

tosii: 1773. (Cond, III. £. 211).
(L: P:)

.

(Subserisă: Gavriil Mitropolitii Moldovel)."

“Tot în acest ani Inochentie se orinduesce de Domnulii
Grigorie Ghica, înpreună cu Ispravnicii de Făleiiia cer-

ceta unii
Domnului,

procesii de moșii.
că

r&posatuli

O Călugăriță se tânguise

Manolachi Costachi,

și după

“dânsulii unii nepotii alti lui, iaii răpitii moșia, și schimbânduY numele, o stăpinesce cu nedreptulă, (Documentele Stinilescilorii).
a
Danii din anulii acesta sint: O femee Agathona dăa
nuiti Episcopiei partea, sea din Răzlogi. Diaconulii Vasilie, înpreună cu alţi redeși, aii dănuiiii Episcopie redeşiele lorii din moșia Curi- -negri.

Dintr'o carte a Divanulni ţerei, cu data din. 1773
Maii 21, dată pentru a se ecsecuta ldcuitorii din Coz“mesci, Podoleni și Germănesci, ca să plătescă câte 70
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parale de” câsă Jui Inoche
ntie, 'se vede că elă lua
se
în posesie acele moșii de la
Egumenulii de. Frumâsa. .
Lăcuitorit dăduse dejma obicin
uită, dar nu se supuneaii
a plăti Și darea hănescă de
case, dupre ohiceiulii PToprietății. Divanulii ordonă că cine
nu va. plăti, să se îndatorâscă, de cătri Ispravnici
a lucra 11 dile din anuli
trecuti (Cond. III. £. 913.
„Anul 1771. In acestă
anii, la 10 unit încheitindus
e
la Cuciue-Cainargi

pacea între Ruși și Turci, dup
ă re„tragerea Rușilorii, 'Tureij iară
și ati ocupatii ținuturile dunărene și hesarabiene,

pe unde crai cetăți; iar prin
acoasta sa re'nființatii earăși
Eparchia Proilaviei. Epar- .
chia ușilor a temasti car
ăși în starea sea de reducere,

ca și mai inainte.
|
|
Anul 1775 In acesti ani Sail
înf
ățo
șat
it Episcopului Inochentie feciorii lui
Simion

Turbatulii, dela ținutulii
Vasluiului , Spuindu”i că
tatălă lori , fiind în via
ță, a
fostii. dăru

itii o parte a sea de redeși
ă din Bunesci Mănăstirey Brădicescilori, dar
nu dădiise încă documentele.
Acumii

insă, fiindă săvirșiţi din viață

și tatalia și muma'
lorii, ii ai adusti scrisorile
peniru acea moșie ca st
le
depună în mânele Episcopului.
Inochentie vădendu'i .pe aceștia orfani și siiraci, n'a pri
miti dania părintelui lori,
dar le-a propus, căi dacă ci
vorii voi să vândă acea redeșiă, elit o va cumpăra. Cli
ronomii S'aii invoilii a vinde
Teileșia in chestiune, și Inoche
ntie le a datii prețulii cerutii. (Documentele Dunescilorii
). Această faptă dovedesce
în In

ochentieunit
” characterii de dreptate și
de umanitate,
calități emineminte chrestine.
Ia
In acestași anii uni monacl
ii The

odor, Împreună cu
feciorii Sc," ati dinuită Îpisco
piei unii. bătrânii de IMoșiă
din” Davidesei,
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Anul 1236. La 20 Octomvriii Grigorie Ghica serie
lui Inochentie următoarea carte pentru adunarea baniloi:
sclei, dela Preoţii din Iparchia, Iluşiloriă :

-

„Nol Grigorie Alexandru

Ghica Vwd. Bojiio Milostiio

Gospodar Zemli Moldavscoi.
-„Cinstităi iubitoriule de Dumnedeii și ali nostru duehovnicescii Părinte Svinţieta kyr Inochendii, Episcopulii IHuşului sănttateți poftimii dela Dumnedei, să faci. sciri
Svinţii (ali fiindii-că acmu ai veniti vremea de a să
strânge banii școlei de pela. Preuţi i. Diaconi. de sveti:
Dumitrii, iată scriimii Svinţii tale ca să rânduesci st se
strângă banii de pela Preoţi i Diaconi din Eparchie Svinţii tale, și strângândusi banii săi trimeți aicea la
Dumnalorii Epitropit șeolilori, făcâridii și tablă anume de

toţi Preoţii i Diaconii, și iscălinduo Svinţia ta să o triimeţi înpreună cu banii cum maiîn grabă, această scriem.
1716. Octomvrie 20.. (Condica III. f. 217).
|
Diaconul Vasilie, impreună

ca soția sa, daii daniă E-.:

piscopiei tote păaile lorii de redeşii din Cirligaţi.

Anul 1îîî. Din cartea Doninului Grigorie Ghica că:

tră Episcopul Inochentie, în qnestia legiuirei făcută de
adunarea, ţerei pentru Cigani, se vede că Domni se serviail de auforitatea bisericească. pentru respândirea, și a-:

plicarea

în ţerăa nduelor disposiţiuni ce se întroducea în

administraţiunea, țerei. Nouele legiuiri, pe lângă aceea. că.

se comunicat Ispravnicilorii ținutali, se trimiteati.tott-o.
dată și Episcopilorii Eparchioţi, spre a. le comunica Monastirilori, : Protopopilorii şi Preoţilori, și a le esplica

cum

mai bine să se aplice ele, peniru ca preoții apoi

să poată din

partele. povăţuiși pe locuitori,

de trebuință. Reproducemii aici cartea Domnească
Ghica.

la casă .

a. lut |
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= „No Grigorie Alexandru Ghic
a Voevod Bojiio Milostiio
Gospodat” Zenli” Moldavscol.'
a
|
N
-

Tubitoriulti. de Dum

nedeii și rugătorăulii nostru, Svinţia
ta kyr Inochentie Episcopulii Hușilo
ri, stinătate. Insciințatii

esci Sfinția ta, că întru cealaltă
trecuti Domnie a
noastră, Soborniceasca adunare
ceaii fostii la Sfânta Mi-

tropolie, toată partea bisericească, și
politicească , ai -făcutii: hotă

rire prin 10, pontui, pentru rob
ii.ce se nuniesci Cigani, și pentru Moldoveni
i „te se amesteca în
partea cigănească”, Și alte pricini
ale Ciganilorii. De
care hotărire cu anafora însciinț
ândune atunci, nu
numai

că anaforaoa sati întărită de Domnia
mea

„ci și”
cu osăbilii chrysovii aseminea Și
domnia mea amii hoti
rit și amă întărit, ca de atun
ct inainte și în veci să
se urmeze de cătră toți pe deplin
ă după aceași sobornicoască alegere și hotărire. Acum
domnia mea earăși fă-

cendi cercetare chrysovului

de mat susii arătatii , “s'a
aflaticăi cu cale și cu dreptate sai
făcutii: atuncia acea
hotărire
,

Pentru aceea și cu al doilea
.chrysovăi am în-

tăritii asemenea,

precum ietă și copiă de pe al nostru
Domneseii Chrysorii sati. trimisă
Svinţiei “tale. Deci Svinţia ta nu vel
lăsa a nu da inscrisi și pe larg

ii archierească poruncă, nu numat la Egu
menit Mănăstirilorii, ei

și. pela toți Protopopit și Preoții, ce sân
t pe la

ţinuturile, Eparchiei Sfinţiei tale, învățând
u'i' indestulii spre urmarea hotăritei rândueale ce se.
cuprinde la chrysovi,
precumii și de cătră „domnia mea
. osebitii sati dată poruncă, tare la. toţi Ispravnicil ținu
turiloră, ca să dea aseminea scire la toată partea „Pol
iticească, spre urmarea
sobornicescir hotăriri, și fiind
că de cătră toată partea
bisericească.
și poli

ticească iaste datorie
ște acestă hobirire ca o Sint pravili. a.se păzi de obSvinţia ta Și. mai

Băi
pe urmă vel adaoge iarişi a da porunei, şi pentru înȘciințarea mat râultii, și lesnirea, de obştie, această hotă-

Tire am poruncit”. si se dea şi în tipariă, iară după
acesta, pentru paza și urmare deplin: poruncit nâstre şi
a hotărirel soborniceșci, osebitii nu vomii lăsa şi Domuia

niea a, nu face căduta cercetare. Aceasta scriemii. :1777

Iulie 28:* (Cond. II. f. 219)..::
i
-„. Insemnare. 1),Pe acel timpi cârmuirea politi-

că nu se amesteca de a, dreptul în sfera.administraţiunei. bisericesct; ci numa! prin Episcopil respec„tiv, carii aducea la îndeplinire cererile cârmuiret,
„privitoare la elerii. In timpulă nostru însă, din.ne
noiocire, nu mai este ordinea acea seculară catonică,

în administraţia bisâricescă. Ministerulă, așa numiță,

-

"de culte,

se crede capii ali Bisericel și face ceY

place cu Biserica și cu Cleruli, fără a. consulta au-

„.. “toritatea -legală, bisericâscă, din carea a remasti na"mal. 0 umbră.
Sa

2).

Agedementuli pentru Cigani, de care se po-

menesce în cartea !ui Ghica, se află în intregime:
cilatii în Condica III. £. 225—229; deaseminea la

- f.. 280—285.
A
a
-. In acestă ani s'a făcutii Episcopie! mal multe: dani!
- din partea vedeșilorii. Theodor Clima, a dinuită Episcopie
partea .reposatului sei fraie Trofimi din Tătăren!. Un Joan

a dănuili Monastirei Brădicescilorii nisce pom! din moşia -

„Bunescil.. lordachi Bindălacii și cu alţii ai dăruită Epis-.
copiei partea lori din moșia opârlenii. Monachia: Serafima şi Preotâsa Iftimia ai -dăruițăi părţile lori din Giur-

gescl. Iftimie Done şi cu fiatele șeii “loan ai dăroită
partea. lori din moșia Dobrenii 'peste Pruti la gara L%-

puşnel.
a
e
„n. acest ană Domnul Constantin Moruză, la 18 luni,

„ordină :Sărdarilorii de ;Orcheid : : Constantin Răşcanu .biy

Al

|

282d

-elii. Spătarii și Darie Doniciti biv Vel Păchannicii,că
după
-cererea, Episcopului Inochentie, urmândia se hotări
mo-

„Şia Episcopiei. Obilenii dela, ţinutul „Lăpușna, se. orându-

:€scă „Mazilila acea hotărire, dacă nu voră . putea .merge

înșii (Cond.. IIL. f. D3
„Toti, atunci Domnul, după, cererea Episcopului, a.or-

„ - donată Ispravnieilorii de Făleiiii: Constantin Greceanu
biv

-Yel Bani,și Grigoraş Costachi biv vel Păcharnică,
ca
“să hotărască, moșiele Episcopiei, cumpărate ori.
dănuite în
"acelii- ținută. (ibid. f. 234). Acestă din urmă hotărnicire

sa zădărnicită,
din: cauză că redeșit
ai totii amânat de
“a lua parte, până ce în anulii următoriis'a
ornduitii

„de la Domnie -alti hotarnicii — Voiniculii de porti Ioan

Godui,

a

-

"-. : Moşiele: aceste erati : Leoscii, Virituli
sei Zugravulii,

“Tabăra -scii: Frăteiti, Il6lbele,: Şcheea, Chircanii,; Negri,

Ivănescii. Îlotarnicit erai îndatoriți ca să al€gă, părţile
„Episcopiei,să le „hotărasci, și pre câtăse va putea
să
le. întrunescă la unii loci, învoindu-se cu redeşii,.
și dân-

„dule alte pimânturi pentru acele ale.lorii,
. care s'ar în-

„bupa cu pământurile. Episcopie. . Pe Ivănesci, ce: se. nu„„Diaii şi Buburuzi, Inockentie făcuse Sati. Așa s'aii for-

„_ mabit” moșia, Iviinescit .de pe Sărata,.cu părţi
le, ce area-

„colo Episcopia. La, .aceste hotărnicii și alegeri a pimâ
n„tarilor Episcopiei Inochentie a fostii representalii,
- prin

“Dichiula Episcopiei lorestii Dani. Hotkinicirile acest
e
„isprăvită în anuli următorii (Cond.A.. £ 131— S'aii
139;
„-Cond, B.-4..139—141.)
De
„nul

1229.

Din cele spuse

mai “susii se vede mo-

dulii cu care Episcopiași alte persâne Și măria
it moșiele,
priu aglomerare la proprietăţile mari a micelori
proprieȚăți „rereșesei, : Cumpăraii. mai ânteii părți mmict
de pe.la

|

|
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„redeşi în deosebite locuri; alţi redeșt ficeaii' danie părțile
lori din deosebite inotive. După

ce' înmulțiali asemine

părți izolate print'alte proprietăţi redeşesct: atunci se sco-

teaii dela Domniă hotarnici, carii, mergândii:la faţa, locu-

lui, le stilpiai, și prin învoclă cu redeșil părţile” acele
apot se grupaiila uni locă, încâtii formati unii trupii de

moşii. Redeșit primiaii, spre despăgubire, alte părți de

„moșie ecuivalente cu acele ce se întrupase cu ndua pro-

prietate mare. Apoi
se scotea dela Domniă ehrysovii de
vecinică. stăpânire. Acâsta se urma treptatii,” până ce re-

deşi,de voii de. nevoiti, perdeaii tâtă moşia, lorti şi de-

veniati locuitori pe moșiă streini, dacă nu le mal remisese alte redeşi!, undest se pâtă strămuta. Cu modulii
acesta S'aii formatii moșiele Episcopiet: .Brădiceseil, Bunescii, Crețescil, Ivănescii, Hrusca,
|
m
„Acestă mânieră s'ar părea. condemnabilă, -ca una ce

“tindea pe încetulii a absorbi micele proprietăţi redeşesci.
„Înse. cansa, acestui răti în mare parțe trebue'a 0. căuta, atâtii în greutăţile cele mari ce era pe țeră, și care silinii pe redeșt a'șt vinde pământurile
.spre a putea întimapina, nevoile ce le sta 'de multe ork la capi; precâti și
în aceea, că-pe âtanci puţină valoră avea pământul, şi re-

deşi! nu eraii nici-decumii solidari între
ei. Daci n'ar fi
cumpăratii Episcopia, redeșii ar:fi vindută -păminturile

lori altori persâne, și totii același resultatii. ar fi avută

redeșiele lori.

EN

Insemnare. Dichiulii Episcopie! Iorestii Danii era

dintre: redeși.

Fusese căsătorită,

şi apoi s'a făcută

„ Călugări. Se. deosebia - prin activitate și. capacitate
„în administraţia averilorii Episcopiei. Dichiulii era
„advocatulii Episcopie! in tâte procesele. Vredniculă,
gospodarii Inochentie a sciutii a'și alege și unii Di-,

„GRI yrednicii în persona lui Iorestii, Acesta:a GON-

32
făptuitii forte multii la sporirea venituriloră * Episcopiei, prin cumpărături de pământuri de pela redeșşii
megieși, și prin apărarea intereselorii materiali ale
Episcopiei pe la judecăţi și -pe la Domnii. Spre onorea, lut trebue să însemnămii că eli n'a perdutii
nici unii procesii, fiindii căi nu a recursă la Judecăți, decâtii spre a apăra causele drepte. După mortea lui Ipochentie elii a continuati serviciulii sei
sub Episcopulii Iacovii. Afară de lucrările lui pri-

vitore

la :procese,

de la clii a remasă mai multe

planuri de moşie, dintre care unulă al Episcopie! și
al Hușilor, făcute de elii, deși fără de nici o artă
sciințifică;

însă suntii de mare preți pentru cunos-

cința ce dati despre posiţia topografică de atunci a
localitățilorii. .
lorestii se bucura de o bună opinie. Actsta se

'vede,: între altele,

și de acolo,

că

la alegerea de

„Episcopi, după mârtea lu Inochentie, la 1782, şi
la alegerea Episcopului de Roman în locul lu Leon,
la 1786,

numele

(Condica

Sfântă).

leromonachului

Iorestii

Dichiulii

Episcopiei de Iluși, este trecutii în condica Mitropolică între cel trei candidaţi ce se punii la ipopsifiare.
La

annulit

1786

loresti

era

„prvin-Dichii“, adică nu mal ocupa funcţia de Dichii; însă se vede că la casuri may grele totii elit
representa și apăra interesele Episcopiei, precumii
se arată din hotarnica Folescilori din acesti anii.

În acestii anii ai făcuți danir Episcopiei:

o redeșiță,

anume Elena, a chărăditii o. parte din moșia Leoscil. Dia-

conulă Nicolaiii a dăruitii 30 stânjint păminti din Leoscă
şi 15 din Buzesci. Preotuli Pamfili a dăruită partea sea

din moșia Florescii. Diaconul Manuil, înpreună cu alți aii
dăruit 60 stânjini pământ din Buburuzi, 45 stânjin! die Buzesci.

Anul 12580. Findi-că ami vorbiti mai susi despre

„modulii formări! proprietățilorii celor mari din cele mici

vădeșesci, reproducemit aic o carte domnâscă din acesţă

|
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anti, din carea se ; vede cum se proceda, la alegerea pă
mânturilorii cumpărate scii dănuite din moșiele redeșesci2 „Nol Constantin Dimitrie Moruzi Voevodă Boj. Milost.

gospodar zemli Moldavscot. Cinstitii , şi credincioși boerii
Domnie! mele, Dum.

Sandul Miclescul biv vel ban, i.,

na
Ispravnicii de ţinutulii Făleiiului, i la boe
riulti nostru [on Gordulă vorniculă di „poartă. Se faci scire
Dum. că Domniet mele, a arătată, cinstiti părintele și
rugătoriulii nostru, Svinţia Sa, kyr Inochentie, E piscopullă
Hușulut, arătândi , că avândă câteva părți de moşie, la
ținutul Făleiiulul în câteva hotare, danii, și cumptrături,

în trecutulă anii. at luată cartea Gospnd cu vornică de
pârtă, ca săi hotăraseii, și săt deosăbească, părţile sale,
după scrisori, și mergendii vorniculii di poată,

la starea

moșiiloră, fiindii de faţă și toți redeșii dila toati moșiili,
ai măsuratii moșiili şi din fieşte care hotare, împărţindule pe bătrâni,

ai făcută isvodii, de câte părți are să

iea Episcopia, din fiește care hotarii, care isvoade, leati

iscălitii, atâtii vorniculii di pârtă, câtii și redeşii, fiind
-sciute, şi drepte, părţile ce are Episcopia în fieşte care
lotari. Şi vrândii vorniculii di poartă, casă diosăbască
“părțile Episcopii di o parte din părțile redeşesci, ear redeşil, n'aii primiti, lungindii cu vorbe, din di în di. Acum cerșindii părintele Episcopulii, ca săși aleagă, și să şi

diosăbască părţile Episcopii, di o parte, iată vă rânduim
pi Dum. luândii
mergeţi acolo la
„dela, acele moșii
după serisorile

cartea Domnii mele, să vă sculaţisă
moşiele acele. și strângeţi 'pe toți redeșii
și să „faceţi cercetare cu amiruntul atâtii
Episcopii, câtii şi după scrisorile ce se'

vorii arăta din partea redeşiloră. și pe câtii 'se vorii dovidi drepte, părțile Episcopii danie şi cumpărături
'se le
mesurați în stânjiny,.şi să le alegeți de o parte, și'să le
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„stâlpii cu petre hotare, despărțin
dule din pinţile redeşiLi, însă

arătămă Dum. şi aceasta, care
din redeși nu
tori vra să vie din * voia lord la
măsuratulit moşielorii,
să! adu

ceţi fir de voia loră

, ca Să fie de faţi, Să. iea
Sfirșiti, și pe hotărîrea ei viți
face, să dați mărturie în
care măr

turii să arăta ți pi largă, şi să
iscăliţi Dum. şi
toți redeșii și alții cine se tori
i aa adunați ca mărturii
adueân

duse aici şi cercetânduse de Dum.

Vel

logofăt +
de se va păsi făcută cu cae
și eu priimirea tuturorii .
Să se. întărească, și de câtră Dom
nia mea stăpânirea E„piscopier. Aceasta seriemi, Let
1780, Iunie 13.« (Cond,
III. f.. 237).
In acesti ani Vasilie Gârde
a „dănuitii “Episcopiei 20
stânjint piniântăi din Buzesci,
23 din Cipoteser, 10 din
Peniţa, precumii. și partea lu
de redeșiă din Cloșeană și
Dobreni.
„In anuli 1780, locul numită
Mocra, ce fusese dinuitii Episcopiet în: anulă 1757
de Domnul Constantinii
Racoviţă, fu reelamată la Domniă
de Vel-logofătulii Vasilie Razulă, carele a dovedită,
că aceli locii may dinainte fusese, diinuitii de Mic
haii Racoviţă lut Costachi
Conachi, şi acesta l'a schimbată
cu reclamantulă, Domnulii Dimitrie Moruzi a cerutii
dela Inochentie” chrysovulii de stă
pânire, ca dați cu nedreptulăi,
: fiin

dă ulterior;
S6ii la din contra să vie la Dom
niă spre a'si justifica posesiunea acelui loci. Inochentie
a cedată Razului, (Cond.
Docun, Mitrop. £. 160),

Anul 1781 In anulă acesta
Phiscopulă Inochentie a
dată moşia Cosăuţii cu vadă de
podă în Nistru și. cu
sali la ţinutul

Sorocei, aprâpe de tirgulă, Soro
cej, Hat-
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manului Scanlatachi Siurza(*), “în schimbi pentru inoșiă Tălăescii dela ținutulit Lăpușnei, carea era aprope de Episcopiă. Schimbulii sa făcutii în luna lui Iuliăi, înaintea,
Mitropolitului Gavriili și a câtorva boeri; €ră Domnul”
Constantin Moruzi, l'a: întărită prin Chrysovii.: Acestă mQ=""
şiă Tălăeșeii pînă în acesti anii fusese locii domnesc ;
dar. Domnulii Constaiitin Moruzi acumit o' chiirăzise Hatmanului Sturza pentru serviciile făcute de elii Domnie! și-'Țerei. Hatmanulii, îndată ce o a dobânditii, în adestagiii”
anii și lună, Iulii, ai schimbato. cu Inochenție, (Condica

A £ 125-130).

Daniele ce sai făcutii , cătră Episcopiă în acesti ani.
suntii:. 0 redeșiții anume Maria, 'a dănuitii jumătate de
vedeșia sea din Scheea. Uni, redeşii Nicolaiii, împreună,
cu alte rude ale sele, ai druitii 46. stînjint pământă
din Leoșei, 20 din DBuzesci, 18 din Scheea,: 23 'din C-

potesci şi Cloşcari. Preotulii Arsenie din Vutcani, împreună

cu alții, aii dăruită Episcopiei jumătate de redeșia lor
din Chiţivoesci. Iftimi Done a mai dănuitii

Episcopiei și.

în acesti anii duue părți de redeşii din moşia. Dobrenii.

“Doctorulii Andreas" Volf ne spune, că în acestă anit:.

Episcopulă Inochentie a fostă otrăvitii de bucăitariuli: sei: !
cu unii felii de bucate,

periculâsă;

din care i'sa causatii

dar a vindecat

elă.

|

o “bâli

Doctorulă Volf-se.0-:

cupa atunci cu adunarea, materialului pentru opera sea
statistică, și istorică, despre Moldova, pe carea, a publicat'o'.

în -anulii 1805, la” Hermanstadt,

:

sub titlu: „„Beitrâge;zu

einer statistisch- historischen Beschreibung des Fiirstenthumms
Moldau,“. în done tomuri. Cu ocasia curei, Volf a cerutii :

noțiuni. istorice dela Inochentie. despre anul. fundărel E-.

(&) „Acestă Searlatii Sturza este tatălă renumitului Alexandeu Sturza. de
a

est,
2
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piscopiet. de Hust, și o listă des
pre Episcopii ce a păs=
toritii acea Episcopiă. . Dar dori
nța lu.nu a fostă satisfr-.
„Caută. Et cum relatează despre
acesta chiar Volf: „Toti
ce amii pututi afla în anulă
1781 dela Episcopu:lă
de.
Hușide atunci, cu numele Inoche
ntie, este următâvea mică notiţiă carea însă se basază pe
simpla tradiţiune: -:
„Inainte cu câteva sute de ant
(dicea elii) trebue să fi;
locuită în Huș

i mar mulți

Unguri decâtă Moldoveni. -Pen-:
tru cel d'ântăiă, din ordinulii
Domnului Stefani celă Mare,
sa zidită o

Biserică papistă, carea în fine
cu trecerea :
timpului, şi în Curgerea mai mult
orii turburări resbeliee-.
S'a dărămată din temelii, Fiindă
că cea mat mare! parte
de Unguri ai fugită, ră număru
lii: Moldovenilor pe fie- care ană totii s'a măritii, de acc
ea pe ruinele foster Bi:
serice păpiste, s'a zidită ună noi
templu, adică. actuala:
Biserică Cat

hedrală(%),«

Duph acestă noțiune fârte sâcă lamă rug a
ati si'mi comunice celii puțini

o listă de Episcopil de Huși, cum
ai,
urmată eX uni! după alții, dar
și cu acâsta nu miamă pututti ajunge 'scopulii.« Doctoruli
închiae, că Inochentie,
- dacă arii fi sciutii ceva despre
istoria EpiScopiel, negre-.
_Fită "1 ară

fi comunicată și lut, fiinduY datorii
cu recu-

„nosoința pentru că la

înstinătoșată.

Volf. part. L. pag. 155, 156).
Anul 1782.

(Opera citată a luk

Acesta este anulă morțel Episcopul
ui

[-. nochentie; dar, spre părere de
răi, toema „acesta s'a în- .
semnat

ă printr'ună actii, care a lăsată
în memoria,
goveţiloră de Hușt unii suveniri
nefavorabilă pentru
mele lui :Incchentie.' Acesta este
fataluli chrysovii,
locitii „de el și dobinditii dela Dom
nuli Moruzi, prin
(*)

titnumid- care. :

Noţinn
istoril
ice: eale lui Incehentie despre
Huși unt vaat și fără
piei o bază.
,
'
ea

|
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se. face proprietate a Episcopiei şi vatra târgului Iușii, :
cu totii locul ce mal .remăsese prin .pregiuri. Pină a-:
cumă tirgoveţii, de și viele și locurile.de hrană le „aveai.
pe proprietatea Episcopiei; erai -stăpînt pe casele şi du-.
ghenele. lorii din târg, fiindii pe. locii domnescit; dar. de
acumii

înainte

şi aceste

devină proprietate

particulară,

Acesti. chrysovii a, provoeafii în urmă necontenite certe

şi. procese între tiîrgoveţi. şi Episcopie, şi cu .tcte că unit:

indelungat timpii hotăzrile domnesci ati fostii „totii în
favorea Episcopiei; ânsă la cea de-pe urmă, în dilele,
Domnului Michaiii Sturza, anul 1847, tirgoreţii ai căș-.
tigatii procesul, și ai ddbânditii. "o :mare parte de pă-:
mentii ca proprietate a orașului—o mie de flo). lată.
i
acelii chrysovii în totă întregimea sea: .
E. Cu

mila: lui Dumnedeii Not Constantin. Dimitrie Mou.

Ii
i
Voevodii Domni țerei ]Moldovă.
Fiind că Sfintele. Monastiri din. această chreștindseă
țeră, cele mai multe, de.cătră. o samă de luminaţi Domni;
sântii- zidite, și mal, apoi leaii miluiță cu moșii, vil. și al-:
tele dintru cele ce ati. fostii drepte domneșci. . Iară. . 'alţit:
leaii întăriții “cu bune obiceiuri, toţi lăsînduși. în „urmă:

și nemuritore pomenire, .dupre cum prin ale
vecinică,

Domnialorii - sale. chrysoye se află. Că așa sait urmati.

și Dom“ dintru începutii pină acumii.. Spre aceeași dară
nia nica, din cesuli ce niaă miluiti Sfântulii Dumnedeii,

de neamii. suitti la acestii alii nostru domnescii: și Ighimonicescii scaunii ali Domnie! aceștei „feri, puLure, cu,
0). “De consequenţele curyeorulul lui Aoruză Sail izbăvitii Iuşenit abia
- după-86 de ani, în anul espiratii 1868, cândi: guvernulii - Măriei
„. sâle Domnului Românilorii
-- cuții legea, prin carea, se
statii loculii pe care este
" dinele din prejma lui. De
. Vibere ale României,

Carol I-iit, și corpurile legiuitoare aii făîndrituescii Hușenii de a rescuinpera “dela”
aședată orașulit și cu “toate viele și grăacumii Ilușiă vorii “deveni unulii din oraşele
a
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neadormitii. cuget și privighere
amii fostii Şi. Suntemii,
nu numai

pentiu Sfintele Dumnedeesci lăc
așuri, pe care
în totii chipul leam agiutată
i și leam întărită, pre câtă
.
ne aii fosti nouă cu Pulinţă dup
re vremi, câtă şi de am
adusii țera

acesta la cea mat buni stare și
întemeare. -

Deci, afară de alte lucruri și
bune așederi, care. ami
făcută Domnie mea Și suntii
seiute tuturoră, luatam - aminte și pentru Sfânta Miintstive
ali Episcopiei Huşiloră,
şi adever
indune,

e% din Vremea

rezmirițiloră

aii remasi.
la prosta stare, fiind ex osebitii
de alte pagube, încă şi
de focii s'ati arsti Şi de tote cele
de prin pregiurii saii
lipsiti, pentru care măcar că
iubitoriulă de Dumhedeii
SfinţiSa
a kyr Inochentie Episcopul Iuși
lorii, în câtă ai
fostă prin putință, sai silită şi
din cele lipsite. Iueruii ;
din pricina focului Și a reziriţi
lorii, ai făcută la loci
câteva; dar încă multe nici pînă
acum nu S'aii făcuţi!
Drep

tii aceea Domnia mea, de aceasta însc
iințindune, n'am
trecuți cu vedere, ci cu a noastră
milostivire, din curată

şi luminată inimă, Și din totii suf
letul bine

voindii, şi o.
schitii de alte mile a nbstre, iată că
din cele drepte moȘiI î nostre domnesci ce ai mal
remasă redate de alți
Domni nimărui,
aici în (eră, amii datii Domnia

mea daniă Sfintei Episcopii a Iușilorii
totă. vatra, tirgului Hușilorii, cu loculii ce are Îîmpregiurii
ca după cumii locului
de prin pregiurii este miluire Sfin
tey Episcopii acestia de
la alţi luminaţi Domnt de mai înai
nte, pre cumi chrysoavele arată, așa și vatra tirgului
cu toții loculii ce are
înprepiurii să

fie iară

și ali Sfintei Episcopii Hușil dani
e
Și afierosire dela Domnia mea,
și dreaptă ocină şi moşie
cu toti venituli

i din totii locul în veci
„cesta să fie Sfintei Episcopit aceștia . și chrysovuli ade danie pe mai sus
numita

moșie și dreaptă afjerosire dela
Domnie mea sta-
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tornicii, neclătitii și neruşuitii nici o dinioră în veci. Intru

care chrysovii amii pnsi și a nostră Domnescă iscălitură
şi pecete. Poftimii Domnia mea și pe alţi luminaţi Domni,

pe carii Sfântulti Dumnedeă va: orândui în urma nâstră
la Domnia acestei țeri, ca. precumit noi chrysâvele .de
danie şi miluire ce amii găsitii făcute de alți luminaţi
Domni leamit întărită și nestrămutatii. sait păzitii, așa și
Domniele. sale, aflândii acesti chrysovti de danie și afic-

vosire, sălii întărească, şi si miluească pentru a Domnielorii sale cinste și vecinică pomenire. Spre aceasta este credința a însuși Domnici mele. Noi Constantin Dimitrie “ Moruzii Voevodii, şi credința a prea iubiți fiiloră
nostui

Alexandru Voevod,

Dimitrie Voevod,

.Georgie

Voevodii, și credința a cinstiţilorăi şi credincioși boeriloră
nostri cei mari ai Divanului Domnie mele, Dumnealorii
Ioan Cantacuzino vel logofttii, Ştefan Sturza, vel vornicii,
Lupulii Costachi veli vornicii, Nicolaiii Rusetii velii vor=

nicii, Ioniţă Cant. 'vel Ag,
Scanlatachi Sturza

Gcorgie Sturza vel vornică,

Matmani,

lovgachi.
vel postelnicii,

Ianachi Cant. velii vornicii, . Nicolaiii Iangeri veli Spătarii, Constantin Balşii vel Bani, Sandulachi Sturza, velit
Comisii,

Thoma

velă

Cămărașii,

Șerbanii Buhuşi

velii

Păharnici, Iordaclii Balşii vel Căminarti, Constantin Cant..
vel Sardar, Stefan Basoti velii Stolnicii.

Și credinţa, tu-

turorii boerilorii nostri mariși mici.. Sati scrisii. chrysovulii acesta la scavnulit Domniei mele în orașulii Iașii,
întru cea; dintâiii Domnie a nostri la Moldavia de. credinciosti boeriulii nostru Dumitrachi Vârnavii vel Cluceriii,
la; alii cincilea anii'a Domnici nstre,. 1782, Ghenar 9.*

- In acestii anii Ion Oracii a diiruiti Episcopiei ao parle
din moşia Ivănescii.

In toamna acestui anit.la Octomirie 1,

sa sevirsită.
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din viaţă . Episcopulii Inochentie, Şi Sa
înmormentatii în
Biserica Epis

copiei, în laturea dreptă, lîngă strana
Arehierescă. Pe mormântul lut Episcopăl
Iacov succesorulii sei
a pusi

o piatră de marmoră,

cu următ6rea, inseripţiune

,
catea se cetesce pînă astădi: „Acesti
Dâtră o ati înfrumusețati kyr Iacovii Episcopulti Hușu
lui r&posatulut kre.
„Inochentie Episcopuli Hușuluy. 1782
. Oct. 1.:: De aseminea, i se păstreză în Episcopie și
porteetulii, zugrăvită
„în tâtă statura, singurulti: poriretii
ce a remasii dela toți
Episcopii ce at păstoritii acestă
eparchie. Inoclientie a
păstoritii la Iuși în curgere de 30
de ani și 4 luny, și
„Cu dreptul se pote numi: părintele aces
tei Episcopi. Ne pare
veii, că documentele Episcopiei nu ne
au păstrat multe scir!
despre cele lucrate:de Inochentie în
administrația păstorală
a Eparchiel scle;

dar în ceea ce privesce

admi

nistvația materială, a Episcopii, elit
este restauratorulii Episcopie! din ruine, înzestrătoriulii
et cu MOȘII, agonisite
parte prin cumpărături, parte prin.
dani, dela Fsevioșii
chreștini,

caril prețuiai

virtuțile Iul păstorale. Eli era o *
personă cu deosebiti renume în cler
ul contimpuranii, şi
toţi îli
respectati, dela mare pină la micti. Unii
singurii

defectii se intrevede pintre bunele
luk calităţi, — o prea
mare iconomiă și prea multă Stăruinț
ă de a: înbogăţi E
piscopia. Accsta . deși în sine este
uni merită, la unii
Episcopii pote fi imputabile din pune
tuli de videre strict
evangelicii.
RE

Acesti -defectii ali lut Inochentiă,
unii autorii contimpuranii cu densuli, Doctorul Andr
eas Volfi, în scurta

sea descriere despre viața Mitropolitului
Iacov : — Va
exagerat,
pînă a face din elăi. idealulă unut
Epis

copii
reii, avari pini la estremitate, și
carele nu a; gânditii în

viața. sea decât a. aduna bani, pentru
îmbogățirea unul
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Domnti

fanariotii; — ideali cu totulii upusii lui Iacovit,

carele se îngrija nu atâta a strânge, precâtii a “cheltui
mat multi veniturile bisericesci. -Iată proprielelui cuvinte:
- „Predecesorele ei (ală lui Tacovii) Inochentiii. lăsase

(ste edificiele episcopali întru-o stare âșa de ruinată, în
cu cădere. Intinsele acarete
câtă dindi în di amenințaii
ale gospodărieă, locuinţele, grănarele, fântănele, ete. —

toto

erai ruine,

şi grădinele

țerinele

erai

necultivate ,

tă ,
- reşedinţa
viele cele 'renumite—părăginite; în scurtii 'to
episcopală, representa o frapantă iconă de o cultură pă-

răsită. “ Inochentie era cunoscutii ca unii omi

avarii la

extremitate, carele în curgere a cânci-spre-glece scil șesespre-glece ani, cât a episcopitii, nu a gândită decâtii
a grămădi la unii loci: pe mamona

- geta: că îndată după

ali seii, fără a cu-

mârtea sea unii fanariotii nerecu-

lei ai sei,
noscătoriii o se puiă stăpânire pe. cel 300.000
și că'nu "i a fostii de nici unii folosit și aceea, că mal
ascunsese întrunit loci: tiinuitii vro câteva . sute de suverani de aurii. Asupra acestui casă autoriulii ” promite
a da.relaţiuni mai detailate; dar nu le a dati. (. Theil

„seit. 278).

Vomii observa mat întâi, căi Volf nu avea cunoscinți

„exacte despre viața. și activitatea Iuk. Inochentie. Aceea ce
mai înteii de tote frapeză pe. cunoscătoriti, este nesciința

autoriului nică chiar despre timpul câtă a duratii epise
copatulii lui Inochentie. Nu cinci-spre-dece sei sese:spree

dece ani; ci trei-deci de ant a păstoritii Eparchia

Huşie |

“Tori acesti demni bărbații: period cu atâta mai de.in-

“semnată, că nu are altii exemplu în istoria Episcopiloriă

„de Hușk.In privința administraţiunei economice, documentele Episcopiei ne dai

cu

totul

altă idee

despre

Ino-

“chentie, Eli a rezidită Biserica Episcopiei din temelie, a
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inţestrat'o cu tâte“ cele de trebuintă
„a Testabilitii gospodisria Episcopiei, în Iuntru'și afară,
a: făcutit case episco“palși încăpert pentru

„tulă Brădiceşeii,

ceialalți servitoni, a. re'noitii
Schi

a sporiţi forte multi moșiele
Episcopiei,
a întemeiatii în Huși șcâla, pe
carea unii ali insușițo
uk Iacov. Că dovadă 'despre
starea în carea
a lăsată Inochentie Episcopia.
de Huși n'avemii

decât a reproduce
descrierea ci, dupre cumii se
află în planul Episcopiei,
făcut de: Dichiuli lorestă Danii,
în cef 'd'intăiti ant at
Episcopiei.

lut Iacovii, și în care sânt
însemnate „tâte acarelurile Episcopiei” eu arătare
de cele făcute de Iacov,
“prin urmare

tâte cele-lalte.
at; remasii-

de la. Inochentie,
„ Tată-le anume, după. descrierea
din acelă plană: 1). „Bi- "serica' Episcopiei, -de care
Scimi că cste făcută de Ino- chentie pe planulii eelet vechi,
cu ajutoriulă lui. Matheiit
Ghica, precumii: s'a arătatii
în urmă, - Biserica este cu
doue -turnui; unulti -— clopotniţă,
altulii — cupolă. la. mijloci,“ 2): „Cișmeua cea
mare;3) „Cismeua mică
pen"tru cuhne;e. 4). „Chiliele
cele vechi;“ 5) „Casele de
pia“tă ce Sati fieuti acmu pe beciuri.«
- Aceste ..sunţii. casele episcopală, făcute de
Iacovii negreșitii:în locul
ve“chilorii case episcopal. 6)
„Cuhne Și pitărie de Piatră
ti
"aemu făcute; 7) »Portița
în grădină;e “8). „rimnieii
de
„Piatră. pentru peșce;« 9) „Jieniţă;*
10) „Chill vechi Pros-te;* 11) „Portae 12) „Portiţa,
în livadă;* 13) „fântână
“În livadă. adusă pe 6le;“.
14) “»Clopotărie“ — o chilie
în
“livadă,. în
carea şedea clopotariulii,.

15) „Scâla,“ afară
de Eiscopie. „La 28—prajdit;
la 29—șură.“ Numerile de
la 45 până la 28 descriii.
localităţile Hușilorii, afară
de
“cuprinsulit Episcopiei, Episcopia
este ingrădită, livada este.
deosebită, de ograda, Episcopiei.
cu gardii. Grădina Episgopiei. de lângă casele: episcopale
este mat mică,.de Câţi
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“ askidi, precumi și livada; localurile lori s'aii lărgitii mai
în urmă, sub Episcopul Sofronie, precumii şi ograda
(curtea). Pe unde este astăţi ceiurriulu Episcopiei, atunci
era, pădure.
„ Câtii despre celle 300, 000. de lei, și âncă câte-va sute
de Suverani de. aurii de care. ne spune Volf, că"! a gă„sitii şi "i a luatii după -mortea lui Inochentii, unit Fanariotii, credii că autoriulii nu "i a numeratii, ci a luatii acesta, sei. din zvonii publici, .care tot-d&-una, este neexactii
„în -sciră mai alesi de acele privitâre Ja, cifre, . ori a. încăreatii singuri suma, pentru-ca să faci mat multi e-

fectii ideea emisă de elii despre extrema avariţiă a Lui
- Inochentie. Şi în acestă privire, spre a restabili adevărulii,
trebe s% ne reportămii la documentele Episcopiei.
Insuşi Episcopul Iacov succesorele lui Inocentie, persână a-

tât de. Jiudabile, mărturisesce,. precum se va vedea mai
„JOS. că Domnuli fanarioți de atunci a dispoiatii Episcopia, cu ocasiunea morței: fostului Episcopii, de totă: ave-

rea el mişcătâre și ne mișcitâre, atâtii proprii a Episco„pică, câtii şi a particulariloră,

„dinţa. Episcopiloră. spre

carii

obicinuiait a înere-

păstrare micele lorii capitaluri.

„Iară, prin acesta a, lăsat

Episcopia datore .cu

75

„pungi de bani, care facii- 37,500 lei, pe carii a, trebuit
„săi. plătescă, succesorul . seti acovii.. Nu mi se. pare

justii: a învinovăţi o persână ce a înbogăţitii cn ostenelele
selle .o casă, pentru că acea casă a fostă . în urmă Je-

- uită, —fiă, chiar și de guvern. Rațiunea dice, că trebue
"a. învinovăţi pe. jefuitoriti, &neră nu pe celi jefuiti.

Dela (ii Octomvriii și pină în luna lui Decemvrii E
piscopia a fostii vacantă, în care timpii guvernulii fanariotii,. a cărui țintă principală eva de a prăda și Jăcui,

îră cândii i se înficoșa ocasiune favorabilă, o a despoiată

$36
„de tâtă averea, până Şi de așternuturile
din casele episcopale,
sândi numai scândurile,

Fiindi că suntemii la casulii spoliărei
Episcopie de
uni Domni fanarioți, și fiindii-că cazulă
acesta “s'a repețită
de multe ori, și după încetarea Domnielorii

fanariote, ba încă este la modă până astă,
şi are apărătoTil sei chiar între somităţile juristilorii
nostri, precumii: a

doveditii casulă Episcopului de Buzeii
Filotheiti: apol s0cotii de trebuinți a ne opri puşinii
asupra casului, a vedea. raţionamentele lori şi a stabili
punctulii celi dreptii
de videreîn acestă questiune.
SE
- Tată cumi raţiontză, autoriulu biografiet
Mitropolitulut
Iacov âsupra spolieret, făcute Episcopiei
de Huși de Dom-

nulii C. Mavrocordați :

|

|

„»Codulii Civile ali Moldovei, în
conglăsuire cu diitul

canonici și cu cellii romană dice
($ 769): „Monachit
n'aii voe să orinduească, pentru celle
câștigate din alte
prilejuri, după alegerea viejel monachiceșei,
căci acele
tote se cuvinii Monastirel.« Sub nume de
Monachi,
— co„mentedă autoriuli,
— de la sine se ințelegră și treptele mai
inălte alle acestei tagme, adică : Mitropoliţit,
Episcopil şi
Egumenil. Iară sub nume „din alte prilejuri,
2 legislatorul
ințelege totă averea , afară de acea, venită
monachului

prin moștenire dela rude. ($ 76 din Cond,: Civ.),
şi cară

se cuvină Monastiret unde monâchuli „Șaii avută*
metania, .
căci de unde aiurea ar fi pututii eli a o
dobindi? iar |

metania Mitropolitulut,

a Episcopilorii și Egumeniloră fi-.

indă Statul, căci el îi orinduesce la aseminea
posturi inalte,
apoi totii Statulii le şi este clironomiulit. In
timpulă Fana-

rioțilorăi fie-care Domni dicea ca Ludovică XIV:

I'etat

cest moi! (Statulii sânțăi eii). Totă înălțimea loră.
dară,

se și constituară - Clironomit universalt aj Mitropoliţiloră
,
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- a Episcopilorii şi ai Eoumenilor din Moldova, ca unii ce
se socotiaii metania lori. Aceste obicinuinți aii contenitii
numai în anul

1843 ; de atunci moștenitoriulii marilorii

- dignitari at Clerului este Departamentulii Bisericescii. *
„Vra să dică, autoriuli acestorii cuvinte încuviințază în
principii faptul spoliarei Mitropolielorii și a Episcopielorii
la ocasia morţei Mitropoliţilori și a Episcopilorii; dar nu
încuviințază numai aceea, ca acestă operație si se faci
de unii Domnii Fanariotă, ci de cătră Stati prin Ministerulii Bisericescii. Insă, cândii este chestia de spoliație
nu sciii dacă înaintea, justiţiei spoliarea cuiva devine
faptă tolerabilă prin aceea, că spoliatoriulii nu este unii
Domni Fanarioti, ci unii ministerii românescii,

ea este comis nu de unii individ,
— Statulii,
individelorii

seii cândii

ci de colectivitatea

stii mai bine de câte-va individe

puternice — în numele Statului. Dacă acestă, spoliare se
urma sub Domnii fanarioți, et o exercitaii după maniera tur-

cescă. Cumii făcea cu ci Sultanuli, aşa făceaii și că cu
alţii. Cumit îi spolia Sultanulii, şi la punerea în domniă
și la depunere, toti aşa spoliaii și et în țeră, şi pe Boeri
și pe .Mitropoliţi, şi pe Episcopi, și pe Monastiri, îndată
ce li se înfățișa ocasii. Darii este întrebare : pentru ce
menit actuali, carii strigă asa de multi contra Fanario-

țilorii, urmâdă abusurile introduse de dânşii?

pentru ce

se -sileseii a le da mască de legalitate și de dreptate?
Insă să venimii la raţionamentele quasi legali ale acestet uriciâse spoliațiuni a Cierului şi a, Bisericei ro“mâne. 1) Codulii civilii alit Moldaviei la $ 769 legiuesce

pentru Monachii simpli de prin monastire,

că averea ce

vorii câștiga după ce s'a călugărit, să rămână a Mo-

nastirei. Eră la $ 766 învoesce Monachilorii
de averea ce vorii câstiga, după călugărie,

a dispune

prin moşte=
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nire de Ja rude; cu condiție însă că dacă la întrarea lor

în Monastire n'aii fostii dati ceva în folosulii ei, atunci
Monastirea are drepti la a treea parte și din averea
clironomisită, remâindii volnicii Monachulii a dispune după
plăcere de cele diue treimi remase. Observimii, că $$.
aceste nu stntii în chestie, căci vorba este de unii Episcopii, de are dreptă stii nu de a testa; cră legile aceste suntii relative la Monachii de prin Monastir. Autoriulii însă nu citeză $ 761, prin care Archierei se esceptii din clasa simplilorii monaci și le se di dreptuli
a, dispune, după. plăcere de averea ce aii avuto înainte

de primirea darului Archieriei,

preeumii și de clirono-

imia scii legaturile de la -rude; însă cele câștigate din a- verea Episcopiei scu din alte venituri ale Scaunului, la.
morte remânii Scaunului Episcopal. Dar chiar ameste
cândii pe Episcopi cu Monachii, precumii o face autoriuli, și preeumii se pare a fi înțelesii Şi autoriulii
Codicei civile la $ 769, unde vorhescede Monachi,
darii
citează canânele respective Ia Episcopi : unde se vede
aici îndrituită cine-va, chiar după Codul Civilă, a
Spolia pe uni Episcopii sâii o Episcopie. la mârtea
Episcopului; sâii o Monastirela mârtea Egumenului ?

2). Venimii la Canânele ce le citezi atâtii Codulă
Ci-

vile câtii și Autoriulii la pasagiult veprodusii “mai
susii.
a) Canonul Apostolic 38 glisuesce aȘa: „A tuturo
r bi-

sericescilorii

lucruri Episcopuli aibă purtare de grijăși

ocârmuescăle, fiindu“ Dumnedeii cercetătorii. Insă
st nui
fie lui cu putinţă a reșlui ceva din ele, stii rudelo
rii scle

a dărui ale lui Dumnedeii.

Bară de arii fi săracă,

decle

„ea unorii săraci, dar-nu sub pricinuirea acesto
ra să vânţă
ale Bisericei.«

b). Canonulii 40 Apostolicii : „ie arătate propri
ele lu-
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erui ale Episcopului (dacă însă are ale sele) şi arătate
cele kyriacesei (ale Cathedralei, seii Bisericei episcopale),
ca să aibă stăpânire Episcopulu pe ale scle, săvârșindu- .
se,

cărora, va voi şi cumii va voi, a le lăsa.

Și nu cu

pricinuire de bisericesci lucruri să cadă ale Episcopului,
cândii va fi avândii muere şi copii, seii rudenii sei casă.
Că dreptii este înaintea lui Dumnedeii şi a omenilorii, ca,
nică Biserica, st sufere vro pagubă pentru nesciința lucrurilorit” Episcopului, nici. Episcopuli sii rudele lu, cu
pricinuirea Bisericel, să se jefuească, stii să și cadă în
vorbe Gmeniă lui şi mârtea,
lui cu ocări si se îmbrace.
6). Canonulii 22 al Sinodului al IV Icumenicii: „Nu
fie ertatii Cliricilurii, după mortea Episcopului lorii, a răpi lucrurile cele cuvenite lui, precumii și de vechile can6ne s'aii opriti.

Iară

cet-ce facii una ca acesta să se

primejduească din treptele Jorti.“

|

d). Canonulii 35 al Sinodului VI Icumenicii : „Nu fie ertatii vre unuia din toți Mitropoliţii, săvirșinduse vre unii
“Episcopii,

ce ar fi supusti Scaunului seii,

lucrurile lui,

sâii ale Bisericei lui ale lua, stii ași le însuşi; ci fie sub
paza clirosului Bisericei, al căreia reposatuli se afla înt&iti-şedetoriii;“ ete.
c). Canonul 30 al Sinodului de Cartagena — opresce
pe Episcopi şi Clirici de a nu lăsa prin testameniii ceva
din averea sea la cei de altă lege, chiar rude dei ar fi.
1). Același Sinodii, Canonuli 40: „Ai plăcutii ca E“piscopii, Presviterii, Diaconil, scii și ori care Clirici, ni"micii avendii, dacă sporindii în- timpulă Episcopiei scii al
Clivicatului lori, ar cumpăra ţarine scii ori ce sate pe.
numele lori, să se
".

învinovățesci , ca unit ce aii făcutii

râpire. asupra lucrurilorii stăpinesci; de nu, după ce adu-.
cându-le-se aminte, le vorii aduce Bisericei. Iară de le
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ax veni lorii din dăruirea cuiva, ori. din mostenirea
rudenici, din acâsta vorăi face ceea ce are voința
lor,“ ete,
8). AL acelueaşt canonulii 89 — opresce sul mare
amenințare pe Episcopii, de a nu și” face clironomii
din €-

retici scii păgâni.

|

|

Tote canoanele acestea, precumii vedemii, ai
înțelesulii,

că Episcopulii este datorii să păstrede averea Biseri
cej, să

nu 0

rășluescă ehărăzindii-o culva; să deosibescă
averea

sea propriăde acea, a Bisericej, pentru ca la mârte
a. lui

Să nu fie confusie,

încâtit să nu se poti sci,

ce e pro-

prii a Episcopului și ce a Episcopiei; că Episc
opulii
averea sea propriă este. îndrituitii a 0 lăsa la rude
sti
și altora, afară de eretici și păgâni. Eră nick-de-cu
mii, că

Domnul;

sema lorii
a lui, fie
presciiși
piscopului

scii Statulii ar fi îndrituitii prin ele a lua pe

totii ce rămâne după. mârtea Episcopului , fie
a Episcopiei. Ba încă candele citate chiar otindă a îngrădi abuzul de a răpi lucrurile Esul pretestii de Disericesci (lit. ). şi e.) Din

acesti punctii

de vedere Sinodulii al IV Icumenicii,

ca-

nonulii 26, a legiuiticai fie-care Episcopii
si aibi Iconomii din clerulii seii, în sama căruia să fie
dată păs-

trarea lucrurilorii bisericescj, spre a nu se perde
, nicia
se amesteca cu ale Episcopului, Şi carele
să fie marturii

despre buna orânduelă în Iconomia Biserictsci,
Sofisma, Panarioţilorii înainte, și a advocaţilorii

astădi

pentru spoliarea Episcopielorii la mortea Episc
opilorii se
bazază pe confundarea, demnității Episcopale
eu starea
monachului simplu, ca să pâtă apot aplica
și asupra Episcopilorii legiuirile și canoanele respective
la monachi
În genere, a cirora avere se socăte a
Monastirei după
moartea lori.

Insă Fanarioții și Advocaţii nu aplică nică
acesta cu
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sinceritate, nică la Episcopi, nică la Monachi,

căci, chiar

așa, ar trebui ca averea Episcopilorii si rămâe la Episcopie, eră a, Monachilorii la Monastirile unde'și aii metania, adică unde ai priimit călugăria.

Dar nu, apără-

torit spoliației Bisericelorii, aii născocitii uriciosa, sofismă,
că „Metania marilorii demnitari ay. Bisericei este Statul,“

şi prin urmare Statulii îi clironomisesce. Pe acestii temeiii
se spoliază- regulatii și Mitropoliele și Episcopiele și Monastirile; averile lorii se înstreinează, cheltuinduse pe as- cunsii,

fără nici unii

folosi pentru

Statii,

în interesele

celor ce se dic că represinti Statul; eră Mitropoliele, Episcopiele, Monastirile și Bisericele remânii în ruine si în

desolațiune. După asemine resonemântii mai multi de
câtii comunisticii, toți locuitorii din țeră, carii trăiesc în
- statulii românii, potii lesne a se spolia de averile lorti.
EX Domnilorii ! nu susţineţi nedreptatea în Biserică, dacă

doriți ca dreptatea să prindă rădăcină în țeră; nu pledaţi “
în -favrea spoliațiunei Bisericei Păiinţilori vostri, dacă
nu vă placesă fiți și voi spoliaţi la rândulii vostru, și
copiii vostri reduși a, cerșitori dela alții pânea
cea: spre-

ființă) !
(*)

|

|

Acesti felii de spolieri, aplicate li vlerulii şi Biserica naţionulă, eredemii că șai făcută periodnli lori; sunt astădi unii ' anachronismii
byzarii în midloeuli ideelorii de justițiă, cea inauguratii în (cră spi-

rituli celii buni alti civilisațiunei

ehrestiue.

Ca dovadă

13 acestă

credinţă. a nostră aminteseii unii casii recenti:

In anulii espirată,

-

unii călugări din

Căldărușani, la darea sufle-

tului, a îneredințatii unii mieii eapitalii 'alii sei comitetului administeativii ali Monastirei; ea săi facă grijele chrestinesei după moarte,
şi să dea, ceva din elii și la doue surori ale Luf, deasemine Monachie

viețuitoare în Monastirea, Gisănesuii. Ministeralii de culte, în eare se

continuă âncă tradițiunea remasă dela epocha Panarioţilorii , cum se
informă de acea sumă depusă la Comitetulii Monastirei, pusă mâna
pe ea, şi o treeu la veniturile, nu sciit ale cui. Șurorile reposatului
înse recurse la justiția generală a țerei; o găsiră la înălțimea ei.

Coritetuli: Monastirei fu îndatoritii î respunde
reelamantelorii eliro=
s

pomja fratelui

lori, Mi sa spusă că Călugării ai trebultii se dispă-
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Nu -potii incheia, fără a observa, „că în punctul
acesta.
moralitatea justiție! la noi nu a progresatii
multii dela,
trepta în carea ea se afla în epocha Fanarioţil
orii, cu
„unii secolii în urmii.. Și astădi omuli ce
raţionează nu
pute giisi unii temeiii logicii și legitimi aceste
i spoliări
„Și se miră de ea, precum Yolfă, în anulă
1803, cândii
scria de actsta în opera sea istorică,

se mira de acestă,

arhitraritate, și nui putea găsi vreunii
temeiii legitimi,
decâtii în lăcomia fanarioticăi. Lată propriele
lui cuvinte:
„După mortea, Arehiepiscopului și a Tpiscopilori
i, Voevodulii ce domnesce devine, — nu scii cu
ce dreptii, —
clironomulii absolutii a totă moștenirea, și
nu dă nimicit
nici celorii mai de aprâpe rude, nici Mona
stirea
ont BiSerica nu capătă nimiea.« ( 'Theil. Seit. 148).
XXVII,

IACOV

STAMATE.

*

Neavândii alte noţiuni despre viața lui Iacovii,

ante-

ri6ră Episcopatului, nemirginimii a reproduc
e pe acele
transmise n6i în Opera Doctorului Volfii :
„lacovii s'a născută în anul 1748 în
Transilvania ,

din părinţi forte stiraci și nensemnaţi, de care
clii ânsă nici-odată

nu s'a rușinatii, ci mat virtosii ît pomenia,
de
multe ori cu uni suitetii recunoscătoriti
cătră providența
divin. Cândii era clii copili în vîrst
ă de 12 ani, în anulii 1760
,

a trecu

ti în Moldova , Și intrând în
serviciulii unui Monactiii, a învețatii dela
elii pucinii a, ceti și
gubescă pe reclamante din Propr
ia lorii avere, căcă Ministerul
Culte a ţinutiă Line ceea ce
de
ase o dată!
|
„Nedreptatea trebue pină înapuc
fine
a
recu
noas
ce
imper
iulii
moralități
ȘI & se supune justiţici, căci atunc
ă omenirea ar trebui să disperezei
de puterea progresului,
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a serie, Fiind înzestratii dela natură cu bune talente”
negreşitii el arti fi ficutii considerabilă progresă în

„sciințe, dacă noroculii i arii fi făcutii parte, să fi cădută
“pe mâna unorii Gmeni inteligenţi, carii arii fi ajutatii dis”

voltarea lui. Insă în. zadari -s'arii fi căutati aceste în
Moldova; și elii trebuia si mulțumească, ceriului, că în

anulii 1765, fiind june de 17 ant, s'a învrednicitii a fi

inbrăcatii în sehima imonachiecseă în Monastirea Nemţu- “lui(%). Aici sa aplicatii elă cu deosebire la ramulii .eco- (*)

Din spusele lui Volf despre foarte miirginita cducaţiune a -lui Iacov
câdii de sine tote ecle ce s'aii vorbiti de unii din seriitorii moderni
despre erudițiunea, lui Tacovii: despre procopseala lui în limbele Slavonă, Elenă şi Franeesă, căpttată în Monastirea Neamțului, E unul
toema de aceea preţuese mai multă pe Lacov, ca fără Gărecâscă, fără

Slavonescă, şi fără Prariţozeseii, ei nnmal eu puţina carte romănescă,

cu educațiunea religioasă romăneaseii cu bunulii simți romănescii,
cu talentele stle naturali, eu virtuţele sâle evanseliee, și prin capa-

citatea adininistrativă, 2 devenitii unulii din cei mat renumiți păstori
al Bisericei noastre.
Pe cândii înviți lacovii, limba Slavonă.nu o mul. învăța nime, pen-

„teuceă numai ave în Moldova nicio valoare, fiindi iseonită de peste totii locnlii, și înlocuită, cu cea, română. Este adevărată că cu vecăpetatii însemnătate în monirea Stareţului Paisie. această limbă,
naștirile Nemţalii şi Secuii: dar când a intrati Paisie în Seeulii,
- la 1775, Lacovii era deja Dichiii la Mitropolii.
că
Câtii despre limba elenă , seiii positivăi din spusele bătrânilorii „

Mitropolitul

>

lacovii avea tălmaeiii

de această limbă,

pe Archidia-

dânconul seii Eyrilii, fostulă în urmă Eumenii ală Slatinei; eu
acesta
sulă se servia Mitropolitulii spre a vorbi cu Grecii. Apropo de
eu remi sa comunieatii ancedoti următoare: Unii Călugării grecii.
să vedă
nume de euvioşiă, venise dela muntele Athos în lași, și doria
o moşiă
pe Mitropolitulii lacovii. Acesta nu eră acasă, ei dusii la
cale întălSineseii. Oaspele a purcesii să se ducă și elă acolo. Pe
nul sei.
“ni pe Mitropolitul, carele se întorcea împreună cu Arehidineo „Șpune
La întălnire.eu visitatorul Mitropolitul dise Arehidiaconului:holdele şi
Părintelui că amii fostii la moşiă ea să vedii, cum mergii Archidia-

prospodăria.& Greculii luă, un tonii de moralistă şi respunse
sălii întrebe de
„conului, ea să spue Mitropolitului: „Dumnedeii nareMitropolitul
ii sim-

holde şi de sospodăriă: ei de păstoria sutteteloră.*
i, se adresă
țindă tonulă arogantă ali acestui predivatorii improvisati ? ce dice?“
dice
cu nerăbdare cătră Arehidiaconul eu întrebarea : „ce spună Greeului
Mitropolitulii cu Indignațiune ordini tălmaeiului si
|
să se ducă :câtii mai curendii de unde a veniti.
numai o sinCeea ee sa disit despre seiința limbei francese , este are valoare
plă părere a unul Domni literatorii modernă, catea nu

.
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„nomicii cu așa norocitii “suceesit,

et între 500 de

Monachi nici unul n'a pututii a disputa
preferința. Acesta
a îndemnatii pe Mitropolitulii de atunci
Gavriilii Calimachii,
în anulă 1774 ali chiima la Iași,
și ali numi proto=
sinchel (J7pwroov;ze)0€) alt Mitropol
iei. In acestă ndus
diregătoriă a arătatii Iacovii așa de
multă sirguință, iu-

bire de ordine Și fidel

itate, încâti înaltul seti protectorii
.
Calimachii îlă trăta cu-o particulară
distiucţiune și stimă,
î da preferință înaintea multor alto
r persone din cler.
Și în anulă 17 82(*), după moartea Ipis
copului de Huși
Inochentie, Ta numiti suceesorit alii
lu în aceast demnitate.* (1 Theil. seit. 278).
Este interesantă. pentru Sciinți a relat
a aici noțiunile
ce ne dă Volfii despre modulii redicăre
i în trepta Episcopiei pe la finele viacului recutii;
prin acesta so va lămuri şi aserțiunea: de mat susii a Int
Volfă , că .Mitro-*
polituli Gavriil a numiti pe Tacovii
Episcopii la Iluși.
„La privilegiele arehiepiscopali (ale
Mitropolitului) aparține și aceea, că la cast de vaca
nță la vre una,. din
cele due Episcopie — a Nomanului
și a Ilușilorii — propune
o persoană demnă, căria apoi Voevodul
ti îi dă confirmaTea. Ansă această graţiă princiară
Candidatuli trebue să.
*.

istorică,

()

ci esprimă mat multi
Suvenirulă demnuluy archipăstoriună sentimentii de înaltă. stimă pentru
Este loculii a observi aici ii lacovi,
lituhă Tacovii suntii multe exagcă în Piographia modernă
Mitropoe. se dice că Mitropolitului (avr erări și neexactități istariee, Așa d.
iilă
Cali
mach
ă
sa
sevirşitii din, viaţă
la 29 Februariii 1776: că
atunc
puli de Romanii: şi că sub Leon i îi a urmatii în loci "Leon EpiscoMitro
polit
ului
sari fi făcută lacovii
Episcopii la us; că în 1784
şilorii, “Toate aceste suntă neex ar fi murită Inochentie Ipizeopulii Huacte
.
Gavr
iilă
Calimachiă a archipăstoritii pînă la 1580, cândă “i
Epiceopiă sub arehipăstoria a urmată Leon. lacovii Sa redicat la
lui Gavriilă Calimachă . şi
Leon
tunci âncă Episcop de Roman.
Anul morţei Iul Inochentie și alera a&eril Iu Iacov este 1782,
aleVolf cu sreşeală pune data
aceasta 1784.
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o plătească cu 15 pină la 20 pungi, pe care bucurosi
le depune ori eare compețitoriii, pentru bogatele venituri
ce suntii legate de aceste posiţiuni. Aii și fostii ceasuri,
în care mai mulți concurenţi :speculanți, s'aii îndatoritii
bucuroși a depune o aşa însemnată sumă înainte de a fi
siguri că vorii dobândi aceste posiţiuni. Fiindii-că Episcopia de Romanii “este mai lucrativă , de aceea la casti
de. vacanţă ea devine parte a Episcopului de Iluși, căci
acesta are în mâne mai bogate resurse spre ajungerea,
scopulul seii, decitii ceialalți Archimandriţ. La Scaunul
Episeopalii de Huși obicinuitii se înaintează unii egumen
indigen stii vieariul Mitropoliei (Dichiul, /Igoo7ovyreiAo6).“
(: Theil. Seit. 147—148).
Ohicinuitii Condica Sântă a Mitropolie dă acesstorii acte
aerulii canonicităței. La ocasiunea alegerei succesorului
lui Inochentie, ea spune, că aii fostii propuși tret candidaţi:

„kye Iacovii Dichiulii Sântei “Mitropolii a Moldovei,

Ievomonachulii Macarie Egumenulii Sântei Monastiri. Slatina,
şi Teromonachulii Iorestii Dichiulii Sântei Episcopii Ilu-

şului. Dintre ci sorta cădu pe eelii d'ântâiii. Toti Condica Sântă ne spune că alegerea ceu Canonică, adică
Ipopsifiulii lui Iacovii s'a făcutii de unii Synodii de tre
Arechierei, convocati în Biserica Mitropoliei, cea dedicată,
Sântului Georgie. Archiereii ce compuneaii Sinodulii erai:
Unii grecii — Matheiti ali Myrelori, Leon Episcopulii
de Romanii, și Amfilochie Episcopulii de Chotinii. Acestă

actii s'a făcutii la 9 Decembrii. Apoi în diua, urmiătăre,
la 10, MitropolituliiGavriilii, cu Archiereii mat susii numiți, a, sevârșitii chirotonia lui Iacovii la Episcopatuli
de Huși, în Biserica curței domnesci.
In archiva Mitropoliei se păstrează Praxisulii, adică decretuliide Ipiscopatii datii lui Iacov: de Mitropolitulii
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Gavriil Calimachii. In elit se inseamnă
drepturile spirituali și materiali ale Episcopilorii, anume :
cercetarea și

judecarea cestiuniloriă bisericeșci, denu
mirea servitorilorii

hisericesci celorii may de josii,

chirotonia Diaconilorii și

„a Preoţilorii, alegerea și decretarea
Duchovnicilorii, tunderea în Monachismii , sânțirea Bisericelo
răi; a învăța pe

poporii -părintesce la cele de
„grai, câtii și prin faptă; a
a se îngriji de bună-starea
a aforisi pre cei vinovaţi și

sufletii folositoare, atâtii prin
Stăpiini averile Episcopiek și
și sporirea lori ; a certa și
pre cei protivnici; ră pre

cei plecaţi și pocăiţi a erta și aY bine-cuvânta
.

Biseri.

cașii și poporenii eparchiei lui sunt datori a
i se pleca
întru tote, precumii se pleacă şi el Mitropolit
ului. Numele Episcopului să se pomintscă la tâte servi
ciele hise=:
ricesci din Eparchia lut,
|

lacovii se înstală în Episcopit, Ia 18 Decembriii.

Cea

ânteii impresiune , cândă “a intrati în casele episc
opali ,

a fostii jalnica stare, în carea, le lăsase Pana
riotulă Spo-

liatorii. Iacovii, în indignațiunea sea sufleteasc
ă, a poruncitii să se facă unii Pomelnicii mare de lemni
i. In el
a scrisii numele Episcopilorii și ale Domnilor
ii, carit ai
fundatii şi îndestratii aceasti Episcopii, prec
umii și ale
-altorii Chrestini” miluitori. Eară în fruntea Pomelnic
ului a
scrisii cu litere mart fapta cea hoţească a lui
Mavrocordatii, spre sciința şi defitimarea.ci în tote gene
raţiunile viitoare, Fată, acesti passagiti din Pomelnicii :
„Pomelnicii a fericițileră ctitorilorii a Sfinte
i Epis-

copii Hușii. Ce sai prefăculii din poronca Preos
finției Sale Kyrio kr Iacovii cândă ati intrati
Hpiscopi, la let 1782, Decemrie 18, în vremea cândi.

Alezandru

Constantin M avrocordati

Voevodii, la mdr-
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tea, fratehă Episcopi Inochentie, ai prădati Episcopia
" Hușiă pînă în scândură, și a aruncato în grea datorii
|
de 75 pungi de bani”).
Din tonuli acestorii cuvinte se vede că Mavrocordatii
dusese jafulii la escesti, în câtii aseminea faptă nu mai
avuse exemple. Tacovii nu putea crede, că prădiciunea
oficiali a Clerului și a Biserice are să devină obiceiă și
st iea formă de legalitate. Fanarioţii ati încetatii de a
mai domni în Romănia sunt aprâpe 50 de ani; dar exeni(*)

Pemelnieul acesta este o tablă de lemn, înaltă ca de unii cot și ju-

mătate, şi lată de unii cot. Are forma ușetor împerătesci dela Catapetezmă, şi done obloane prinse în balamale, care se închidii. Pe tablă este lipită ehărtiă, și ze ea sunt scrise numile Episcopilor şi ale
SE
Domnilor Ctitori.
După titlu de mat sus urmează numele Episcopilor:

Ioanii,
Efrim,

-

Mitrofan,

* Iorest,

" Pavel,
Gedeon,

.

Dosotheiii,

„Ioan,
Calist,
!
|

NB.

Yarlaam ctitor la
Brădicesti,

.

Georgie,
„Sava,

Serafim,

Varlaam,
Erotheiii,

Sofronie,
Mitrofan,

Filotheii,

Sava,

Iosif,
Veniamin,
-

Gedeon,
Teofil,
Inochentie,

ctitor

|
cea

înoit Biser. și Brădiceșeii

Mat suntii şi alte nume adaose de alţii:în urmă:

„Lacov, ctitor, ce uii făcut casele și elopotul cel mare, împodobind
- Diseriea cu.Catupttezmă, și eu alte podoabe din lăuntru şi din afară.
Arehiepiseopul Gavriil din laşi, Episeopul Pachomie din Roman, Ar!
”
”
i
chiepiscopul Leon.“
„Luminaţii; Domni şi fericiţii Ctitori:

Stefan Voevod, Maria Doamna şi fiii lor.
Boadan

Voevod, Ana

Doamna și fiit lor,

Istrati Voevod, Maria Doamna şi fii lor,
Ieremia Voevod, Maria Doamna și fiii lor: Constantin, Mărina
şi cu tot neanul lor.
,
Matheiii Ghica Voevod, Smaranda Doamna şi fiii lor: Georgie,
Grigorie, Nicolaii, Zoiţa şi tot neamul lor.*
NB. Pe oblonul dinastânga mai sunt şi alte nume înşirate, negreşit ale

deosebitelor persoane ce aii miluit această Sânti casă, între care se
vede trecut şi un Episeop Yarlaan,
.

Pomelnienl acesta se păstrează în Biserica Eplscopiel,
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plele cele rele suntă molipsitoare, și efect
ele loiti dureză
multii.
„Na numai Iacovii prin Pomelniculii seii
a denunțatii
viitoriulut uricidsa faptă a lui Mavrocordatii;
dar și ţera
întregi Ta înferatti cu cpitetulii de „Pârle-V
odă,“ atâtii
pentru că tote casele pe unde locuise celt ai
fostă devastate, părlite de focii(%), câtă Şi pentru jafarile
comise de
eli cu ai lui în ţâră în timpulii domnirei.
Iacovii în cei dintâi ani at episcopirei lut a
făcutii ca-

sele cele mari de astidi ale reședinței episcopale
,

de

pâtră și în doue etage, deaseminea . cuhnea
și pităria,
totii de pâtră. Acesta, sa vede din planuli Episc
opiei, făcutii de Dichiuli lorestii Dani, în care descr
iindii localităţile însemnate în planii, numesce acest
e acareturi :
„făcute acmu.* Deaseminea ati vărsat din
noii €l0p0tulii celii mare, care osistă până astădi,
și are urmitorea inscripțiune: Acesti clopotii sait
vărsaţă Și saii
făcutii cu cheltucala Preosfinţiei Sale Părintel
ui Episcopii
Sfintei Episcopi! Iluşulii kyrio kyr Iacov,
în dilele prea
înălțatului Domni Ioan Alexandru Constand
in Mavrocor-..

datii Voevod, let 1782, cându și Preosfinţia
Sa ai stă-

tutii- întciii Episcopii ali aceștii sfinte Episc
opii. Intru
cinstea Sfinţilorii Apostoli, a cărora este
chramulii Petru

şi Pavel. Pavelii Clopotariulii.

|

Anul 17S3. Se vede că Hușeiii, nemultimi
ţică sub

predecesorulii lui Tacovii devenise embatica
ri at Episcopici până și cu casele și dughenele lor de
pe vatra tir()

Dintrânttiă el a locuit în curtea domne
Domnici, acel palat măreț fu prefăcut. înască; dar în ul dvile an al
cenuşă. Sa mutat apoi în
Mitropoliă, dar nu tărdiu şi aceasta deveni
prada flacărilor, dela
care a scăpat

numai Niserica. De acolo Pârle sa
mutat în Aonastirea Galata; în curând pârleala isbuen
i și acolo. După aceasta pes=
fe pucin timp

îi veni și muzilia. (Volf. LI Theil. seit. 201—2
02),
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pului, : se

încerca a strica

chrysovulii

lut Moruzi

sub

succesorulii aceluia, Alexandru Mavrocordatii. Iacovii apucă, înainte și ceru la acesti Domnii întărirea acelut
chrysovii. Fanariotulii, spre a acoperi fapta sea cea urită
a prădăciunei făcute Episcopiei, se face acum a0 milui,
dându”i şi elii ceea ce "i dăduse predecesorulii seit —
vatra tirgului. Iată cumii începe chrysovulii acesta alit
lui Mavrocordatii, după obicinuitulii titlu Domnescit:
„Facemii scire cu acestii chrysovii ali Domniei mele
“tuturor cui se cade a sci, că viindii înaintea Domniei

mele și'a totii Sfatulii nostru iubitoriulii de Dumnedeii kyr
Iacoyii Episcopuli de Huşi,
al prea iubiti vărului nostru,

niaii arătatii unii chrysovii
Domnia Sa Constantin Mo-

ruzii Voevodii din anul 1782, Ghenar 9, prin care chrysovii așa scrie Domnia sa,

că luândii aminte...

. „%

(Urmează cuprinderea, chrysovului lui Moruzii despre
dania vetrii Tirgului cătră Episcopie); o întăresce și elii,
Şi închee chrysovuli cu forma obicinuită, şi cu „s'a
scrisii chrysovulii acesta la .scaunulii Domnici mele în
orașulii Iașii întru cea dintăii Domnie a nostră, la Moldavia în anulii al doilea, la ani

1783.%

a

Daniele făcute în acest anii sint : Nicolaiii Huhulea
dăruitii Scliitului Averescii, deveniti în urmă proprietate
a Episcopiei, partea sea de redeșii din Cioricesci. Ioniţă
Busuiocii din Dolhesei,

înpreună cu alte rude

ale

sale,

a, dăruită Episcopiei o parte redeşescăa sea din Dolhesct,
Anul 1354. In acestii anii, Episcopuli Iacovii conti-

nua cu facerea caselorii şi cu reperaţia Biserieci, începuse a zugrivi catapiteazma. Dar era nevoieși de bani,
De aceea în April 30, se adresă cu jalubă la Domnulii
ce spoliase Episcopia cerendii„a chărăzi Episcopiei din

veniturile Domnesci venituli morțasipiei tirgului Huși pe
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_

Na

dilele de tirgi: Vodă îi îndeplinesce cererea . numat în
parte, adică, îi chiirăzesce numat mortasipia depe vândarea

vitelorii; - și prin chrysovulii dati la 20 Maii,

întăresce

Episcopiei pe toti-dea-una acesti veniti. Reproducemii
aici atâtii jaluba lut Iacovii, pe care
o prives
acit mai multii
ca o satiră la adresa lui Mavrocordatii,

pre câtă Şi chry-

sovulii acestuia, între altele, ca modelii de ipocriziă fanariotică a acestui Domni, carele după ce a prădatii fără
milă Episcopia, Yea acum toni de Ctitorii și de.compăti„mitoriii cu sărăcia ci.
arate

„Prea Inălțate Dâmne!

După nemărginita mila Inălimei tale ce s'aii răvărsat
asupra acestei Sfinte Episcopii a Ilușului cu dăruirea lo-.
cului 'Tirgului, datoria mea este pururea — Și va rămânea statornică și la alţi lpiscopt în urma mea, spre a
pomeni la Sfântul jertvelnicii, și a ruga, pre totii-îndu- ratulii Dumnedeii, ca să întărească stăpânirea luminatului Scaunii cu lungimea, fericitelorii dile întru mulți ani
al inălțimet tale. Iarăși năzindi la inalta milostivire a
Inălţimeă "Tale, dai supărare și cu lacrimi mă rogi, că
după cumii alte Sfinte monastiti sati înpărtășitit cu luminatele mile domnesci ce ai priimitii tirguri cu totii venitulii, de ali și Mortasipia dela cei ceși facii neguţătoiile sale,

să fie și aceasti Sfântă

Episcopie 'miluită de

cătră Inălţimea ta cu acestii venită ali Mortasipiei de pe
loculii târgului numai de dilelede tirg, spre intemeietea ei, când cu ajutoriulii lui Dumnedei și din mila înălțimei tale, sai inceputii a se zugrăvi și catapeteazma,

Bisericei, care și nădijduescii că în fericitele dile, din
mila și ajutoriulii inălțimet tale va lua Sfirșiti, cumii și
țoată podoaba a toată casa, voindii întlțimea ta ați face

351
vecinică și nemuritoare pomenire, pururea voiii rămânea
rugătoriii ca anii înălțimei tale dela Milostivulii Dumnedeii să fie mulți şi fericiţi. Al înălțimei tale cătră Dumnedeii smerit rugătoriii—-Iacovii Episcopii Hușului, April
30. 1784.* (Cond. III. 247). (Observămii, că din iscălitura lui Iacovii se.cundsce că elii nu era caligrafi).
Insemnare. Catapiteazma ficută de Iacovii în Biserica Episcopiei, a esistatii până în timpuli Episcopului Sofronie, anulii 1849, cândii s'a înlocuitii cu
alta nouii, ce este și acumii; eră acea vechiă a lui

„Tacovii, s'a vândută Bisericei dinnoii făcute în Huși
în onoarea Sânţilorii Archangeli, unde se vede până
astădi. .
Iată şi Chrysovulii lui Mavrocordat :

„Cu

mila lui Dumnedeii

Voevod Domnii țerei Moldaviei.

noi Alexandru

Constantin

|

” Cunoseându-se o neapărată datorie a oblăduitorilorit
Domni, -cari. din Dumnedecasca pronie se oronduescii Stă-

pânitonă, a, fi cu luare aminte cătră toți cei de sub a sa
stăpânire, și a nu depărta de asupra lori ăgiutoriulii milelorii stăpănesci prin câtii se cade. Aseminea dar Domnia mea bine voindi. nu numai a ne arăta următori celorii mai nainte de noi fericiţi Domni ci și a mai adăogi prin câtii sai căduti, dupre cumii prin lucrarea faptei de cătră toţi se vede. Deci pe lângă altele luatamă
sama şi pentru Episcopia Hușii, carea din întâmplările
vremilorii rămâindii de multe din cele trebuinci6se lipsi-

tă, şi socotindii Domnia mea că se cade a fi agiutorată
cu Greș-care a nostră domnescă milă, și fiindii că tirgul
Hușii este pe loculi Episcopiei, găsimii a fi cu cale pen- tru. Mortasipia ce se iea, la acel tirgii de pe vitele ce
se vândii, ca,.să se facă venilii aceștii Episcopii. Și iată
prin domnesculii nostru chrysovii hotărimii, ca să aibă,
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a lua Episcopia Iluşit venitul. Mortăsipici de la tirgul
ă
Ilușii, care este. ohicinnitii de se tea, câte 24 bani
not

de cal, iapă, boii; vacă, -ce se va vinde în
tirg adică

12 bani dela cumpărătorii și 12 bani dela vândetoriti.

Iară dacă vre unii din streini,

ori vendetoriii,

ori cum-

„părătoriii de vite vorii fi din cet ce trecii vitele
peste
hotarii în țară streină, acia să nu se supere a plăti
Mortasipia. Ci pe vitele ce vor vinde, ori vorii cumpăra
u“mii ca acia,

Să se iea banit

Mortasipică

deplin,

adică

câte 24 bani de vită, dela partea care va face acesti
alișveriși eu dânșii. Și fiind că pără, acumit acesti
ve-"

nitii alii Mortasipiei se lua de cătră Vameşulii, hotări
mii
Domnia mea, că ori în vendare de va fi vama,
saii în

credință de se va da, vameșii st nu aibi a se amesteca
ca să string, Mortasipia de pe vitele ce se vori vinde
la, acesti tirgii, „ci dimenii ce vorii fi rOnduiţi de cătră,

Sfinţia Sa Episcopulii de Iluși la acesti Siujbi, -să albă

a stringe acesti veniti în toată vreme, după hotări
rea
Chaysovului Domniei mele. Și pofiim Domnia mea și
pe
alți luminaţi fraţi Domni, carii din pronia Dumnedeeas
că
vorii fi ronduiţi în urma nâstră la scaunul Domniei acestei țeri, să nu strice această puţină milă, ci mal virtosii să adaogă și să întărească pentru a Domniilorii
Sale
vecinică, pomenire, Serisusaii Chrysovulii acesta, la
Seau- nulit Domniei mele în orașuli Iașii, întru cea,
dintăitt

Domnie a nâstră la Moldavia 1784. Mai 20.«

Insemnare. Darea numiti Mortasipie s'a introdus

in țeră de Duca Vodă (Let. tom: 2. fi 21). Lia du-

pre esplicarea Domnului Cantemirii, consta în (eciucla ce plătiaii comercianții pe toti marfa ce vin=
deaii în orașe cu măstre și cumpănă. In orașele
Domnesci. acestă dare o strineat Vornicii de tirgii

(Descrierea Moldovei, f. 172), In timpurile mai din
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urmă, precumii: se vede în chrysovulii de faţă, sub
numirea de. Mortasipie se înțelegeaii și dările ce se
luai dela, vândetorii și cumpărătorii de vite în Qilele
de tirgii, care se stringeaii de Vameșulăi domnescii
îu tirgurile domnesci.
|
Anul 1785. Schimbânduse Domnul Alexandru Con-.

„stantin Mavrocordată, fa înlocuiți de Alexandru Ioan Ma..
vrocordatii.
|
De
Iacov iea parte, înpreună cu Mitropolitul Gavrii
l, cu

Leon Episcopulii de Roman, cu Egumenii și cu boerii
divaniști la, stabilirea reg-ulelorii pentru căsătoria Gigani
lori,
precumii se vede din anaforaua cătri Domnulti
Alexandru Joan Mavrocordat, dela 12 Septemvrie (Uricar. part, 1..

f. 168—169).

=

Mi

Tirgoveţii din Huși, după ce vatra tirgului a deveniti
proprietate a Episcopiei, ai fostă asupriți peste obiceii
şi peste puterea lorii cu. dări mari şi cu alte împilăr
i.
Ceria, precumii se vede, provinea de acolu, că nu
era
hotăriti prin chrysâve, cu ce anume Și câtii are drepti
a se folosi Episcopia de la Tirgoveţi. EI se jeluiră
nou-

lui Domni Alexandru Ioan

Mavrocordaţii

“marea abuzuriloră din: partea, proprietății.

cerândii cur.

+ Domnulii dădu questiunea în tratarea Veliţilorii

boery

al Divanului, și disposiţiunile opinate de «i le promulgă:
prin cartea. sea domnească la 2 Aprilii, pre carea
o:
reproducemii aici întocma:
|
|

am „Nol Alexandru Ioan Mavrocordată Yoevodii Bojiio
Milostiio gospodarii zemli Moldavseol.
|
„ Fiindit-că prin jaloba ce ai dați Domniei mele tirgo„veţii din tirgulii Iuși ai arătați că Sfinţia Sa kyr Iacovii' Episcopuli de Huși “ii supără fără dreplate Iuân-

dule din tâtă dughena câte 2 let; și apoile mal iea, şi
3
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„câte alţi 2 lei pentru că ședii în dughenă din. dosii, cum
şi pe dughenele cele ce le daii cu chirie încă le iea din
10 lei unulii, și dela femeile sărace, care n'aii nic) bărbaţi nici feciori, încă. iea câte 2 lej, și dejma. din vinu
o iea eu vadri mat mare decât vadra cu carea vândă
ei pe la neguţitori, și dejma din Păpușoi nu o Yea toamna
cândă e! culegii păpușoit, ci o fea primăvara, uscați
gala. cum și dejma din stup! earăși nu o lea la vreme
după obicei, ci la vremea desetiney după: ce numără
stupil, apoi când să vie si o Tea dejma, îi herează Şi
îi lasă: la cel cu stupi! pînă în primăvară; și apol îl Yea.'

Deci pentru aceste strimbități cerândit jeluitorir dreptate:

dela Domnia mea, “ami rânduitii la af nostri cinstiţi
credincioși Dumnealorii veliți! boeri a Divanulur Domniei mele, ca să cerceteze cu deamăruntulă Jaluba lorii
şi -să îndrepteze pentru toate, ca să urmeze și la tirgulii
Huşi! aseminea după cum se urmeză şi pe la alte tirguri din țera aceasta, ce vorii fi: asemine dani! pe la

Monastir.

Pentru care Dumnealorii

velițit boer,

spre a

severşi porunca Domnie! mele și a îndestula pe jeluitori,
câtă și pe Sfânta Episcopie cu dreptatea ce se cade, după:

ce aii eşitii amândouk părţile înaintea- D-lorii Sale, Y aă

intrebati : ce le este cererea ? și amândouă păriile
cu un
glasii aii cerută, ca să li se hotărască , câtsăă:
dea pe.
anii la Episcopie bezmenulii locului de 'casele şi dughenele ce aii pe locul tirgului Huși. Şi D-lorii veliţii

boeri; vădndii

căi cererea lorii este cu cale,

pentru ca

nică Episcopia să se pigubească de venitul locului, nică:
tirgoveţil. birnici să nu se asuprească peste dreptate , și
mai virtosii că darea avaetului - pentru locii nu se urnează la toate tirgurile,
ce sânii danil pela Monastiri,

toti întruni chipii, pentru tirgulu acesta IInșit ce este
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dați danie la Episcopie, foarte cu: amăruntulii
'aii cerce-

„tată și alt luati sama.

Și după

cumii ai socotiti eu

dreptulii să dea pe anii la Episcopie venitulii locului a
dreapti vatra 'Tirgului Huşii, ce să va afla după cereetare
şi” hotăritura, în semne şi în stinjint, ce vorii face
D-lorii Spătariulii Constantin Greceanuli şi Păharniculii
Grigorași Costachi după cartea Domniei mele ce li sai
scrisii se arată în josii. Adică din suma chiriei a fieste
căria dughene să dea stăpânulii dughenei la Episcopie

pe totii

anulii bezmenuli locului, - din ăci bani. unulii,,

cum și de tot gospodariulii ce va fi ședătoriii pe hot
rită vatra; tirgului să dea numai câte unii lei, după cum
dati şi la Galaţi cei ce ai case. pe loculii Mnăstirel

Sfântului Spiridonii. Iarăde cârşmele ce se vorii alege

de rnduiţii hotarnici: pe dreaptă. vatra tirgului, de vreme ce aii arătată tirgoveţii că atâta este chivernisala,
lori, sati socotitii să nu dea nimică. Şi pentru banii bezmănului de loculii dughenelorii și a gospodariloră iarăşi

să nu fie siliți de cătră Episcopie fără de voia lori ca

se lucreze, ci să dea bani după
susă. Iară femeele sărace, care
„nici feciori, nu vor da nimică,
Episcopiei
sai primiti. Și dejma
vadra ce vorii vinde la neguţitori,

und
va e
va.

cumii S'aii arătată mal |
nu voră avea bărbaţi '
după cumi și Dichiulă
de vinii să o dea cu
și Episcopia să o ducă

Iară nu tirgoveţii. Stupii săY numere

la

vreme, şi de nu voră fi intro prisacă 50, va lua. Episcopia câte o para de stupii, eră de vorii fi 50, să tea
unii stupii de sămânță, eară nu de bătută, şi intru
acea toamnă sălii ridice din prisacă; dejma din păpușoiii , cândă se vorii începe a culege păpuștele,
să aibă a trimite Episcopia să măsure eu prăjina

fește care ogorii, fiindii de faţă omulii celii cu ogorulă,
și din 10 prăjini va lua una, după obiceit, și câte prăa
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jint se vorii veni, să le iea iut”unăă capătă; şi carăși [piscopia săi culeagă și săi rădice de pe ogorii. Cumii
și pentru meserniţile ce vorii fi pe vatra tirgului. -earăși

nimici să nu

dea la Episcopie bezmenă. Acesta fiindit

hotărirea D-lori-sale veliţilorii hoeri, care cercetânduse
şi de cătră însuși Domnia mea, sai aflati că este cu
cale și cu dreptate. Pentru aceasta dar și Domnia mea
hotărimii, ca să se urmeze pre deplinii cu darea avaetului, cei ce vorii fi pe dreaptă vatra tirgului, după cumii

se arată mai susii prin cartea aceasta. ari cel: ce voră
îi şedetori
pe moșia Episcopiei, care sântii afară din va-

ira tirgului,

vorii da venitul moșiei după obiceii,

și

după ponturile ce sântii în visterie cu pecetea gospodii.
Dar dejma”
din vină, din stupi, și din păpușoi, vor da
ca și tirgoveţii ce voră fi pe vatra tirgului. Dreptii aceea saii datii această carte a domniei mele la mâna
tirgoveţilorii din. Jluși. Acesta poruncimii. 1785, April 2.
(Originalul se păstrâză la primăria Ilușilorii.)
- Insemnare. 1.) Desetina,de la dicerea Slavonă :
AECATb,

Însenincză deciuclă. Aici în cartea domnes-

că insâmnă darea pe stupi, ce era hotărită- a plăti
proprietăţii cei ce aveai priseci. 'Pimpulă, cândii
după lege trebuia să sc iea desialina pe stupi, era
tomna. Se lua seii in bani sâi în natură.“In casulă
din urmă Episcopia își infera stupil ce'i, se euviniati,
Şi Isa toli în prisecele locuitorilori până în primăvară, se vede, pentru ca să nu le aibă grijea
pe iarnă: aceasta era o povară pentru locuitoni,
Desetina se da in antrepriză la deosebite fețe, care,
“platindii baniila visterie stii la proprietate, și scotea
„apoi cu câştigi dela cei cu prisecele, prin anume

slujhași Desetinari.

|

|

2.) Meserniţe,.
dela dicerea slavont ma:o, carn,
insemnă: cârndrie stu măcelărie, . -

E

957

3.) Stupi de semență, ia» nu de bătută. Adică

„

să nu Tea din cei mai graşi, carii să. remână în
folosulii gospodariului; ei din aecice vor avea atâta strinsăre câtii să pâtă trăi peste iarnă, și să fie
producători la anulii viitorii.
|

4.) Priseacă, de la dicerea Slavoni: npnelkare
a tăia, tăetură în pidure; de aici și vorba Seci,—

pădure tEntră și desi ce se rădică în: tăiătură, -Di- |
cerea „Prisceă“ ne amintesce posiţia priseciloră din
anticitate
— prin păduri. Cel ce voia a'și face pristeă, tăla o parte din piure, și acolo în tăeturi,
ÎȘI aședa stupi.
|
|
5.) Dijmă sei dejmă. Dicere stricată din vorba
Tomani decima —a glecea sâii deciudlă. După rugămintea lui Iacov, Domnul Alexandru Ioan
Mavrocordatii, întăresce și eli dania mortasipiei făcută
Episcopiei de predecesorulii seă.
In acestii anii saii făcutii următorele danii în folosul

Episcopiei : Diaconuli Vasilie a 'dărnitii Episcopiei partea
sea, din Buneșci şi Căbiceșci. Ioniţă Cerchez a chărăziti partea sea din moşia Saratulii. Arehire Mardare a
dăruită redeșiele. scle din Ivănesci, din Scheea și Tabăra. .
Anul 1756.

In acestii anii murind

Mitropolitul Ga-

vriilii, Leon Episcopuli de Roman trecu .la “Mitropolie,
eră la Episcopia vacantă, prin intrigile fanariotice se alege unii Egumenii fanariotă dela Monastirea Barnovski,
anume Archimandritulii Iaoev,—esntra, blestemulut Sobornicescii din anulii 1753. La Ipopsifiavea lut, ce a urmată la 1 Mat, aii luatii parte Episcopul Iacorti Și doi
Archierei Greci.
m
e
Iacov are procesii cu rădeşii din Dolhesci.' Domnulii
Mavrocordatii îli însăreintză a cerceta, înpreună cu Is-

pravnicii de ținutii, o certă redeşeseă.
„Daniele ce

Constantin,

|

sait făcutii în' acesti anii:

înpreună

cu alţii,

eliărăzescii

|

unii redești,

Episcopiei

păr-

4
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ţile lori de pământ din Căpotesct. Alţi redeși : Theodo
r,
Athanasie, Gavriil, dărueseii Schitului Averescii partea
lori din moşia Roșiori. Unii Antonie, dăruesce Episeo
-

„piei jumătate de bătrâni din Dolhesci.

Anul 1787. In acestă anti Iacovi agonisesce Episcopiel unii mare odorii — Sântele moasce: o mână
a
Sântei Chiriachi, carea se prăznuesce de Biserica
orthodoxă la 7 Iulii. Acesti odorii Episcopul IacovTa cumpăratii cu 100 lei dela Genadie Archimandritulti
Lavrei
dela Athon, la care li depusese amanetii pentru
acesti

bani,

uni Archimandrită Moldovanii ; Meletie Ghica.
A-

cesta, dupre cumii însuși spune, căpătase aceste
moaste
în dar dela Domnulii Constantinii Mavrocordatii
Voevodii.
"In “cutia cu Sântele moasce se păstrează pînă acumii
documentulii acestori Sânte moasce, în limba greac
ă, cu
data acestui anii. Fii ami pusii pe profesorulii
de limba
greacă dela Seminariulii de Huși de l'aii tradusi
romă.
nesce. Fii este unti testamentii ali numitulu Archi
man„Aritii Meletie, ficuti la 1 Decemvrii 1787 ȘI
urmat de
adeverinţa Archimandritului Layre! despre primirea
a 100
lei dela Iacovii pentru aceste moasce, scrisi în
Moghilev
la 1 Iuniii, totii aceli ant.

Acestii Testamentă li găsescii vrednici de insemn
at,

ca documentii istoricii,

atâtii despre Sântele moasce ce

se afli la Episcopii, câtii și pentru alte noțiuni istori
ce;
și pentru aceea ili reproducă aici în întregime,
dupre
menţionata fraducere:
o

„e „Treime mal pre sus de fire, carea, în unime ești
în““chinată dă înțelepciune lorii, mă rogii. Testamentul
met
ali lut Meletie Ghica.

-

a

Gândindii în sine la anit vieţi! mele cef din tinerețe
pină acumiă, și la cele ce se vădii și se audii, adică
la
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moartea a multori Impărați, Prinţi, Patriarehi, Mitropoliți, Episcopi, Monachi, și Mireni, şi a mal multoră prieten! și rudenii;

și a altora nenumărați.

Socotindiă că şi

mie se va întâ împla aceasta neapărată; de aceea prin aceasta se face cunoscutii, că aflându-mă din întâmplare
în politia Smirna, spre a'mi căstiga vindecare de o bolă
-a mea chronică; şi având o Sântă Comoară, adică Sânta

„mână a Sântei Martyrel Chyriachi, afierosită de pururea
pomenitulă Coristantini Mavrocordatii Voevodi, şi pentru
că în timpulă de față are mare nevoii metania mea, âdică prea marea Lavră, carea este la Athon, dupre Dum.nedeeasca Pronii s'a aflată aici unii. contrate prea-euviosulti

între Ieromonachi

kyr Cosma,

şi convorbindii des-

pre marea nevoe pentru o datorii ce are metania mea,
m'a îndemnatii cu duhovnicesc! făgăduinți, și “i am dat
Sântele moasce , de care s'a disi, ca să năzueaseă la
mila Chrestinilorii; pentru ca prin aceasta se ajutămii și
not, câtii e cu putință metania noastră, pentru care i saă

şi trimisti scrisori dela Sânta Monastire pentru Epârehia
Sântuluy, Efesiii. Insă cn astifelii de condiții, ca să
âmble exarchicesee pentru trei lunt numai, Și în acesteluni câtă milă va strânge din ajutoriulit Ohreștinilorii, adică pomelnice, liturghii, sarendare, aghiasme, sâi altă
milă, să le, împărțimii în dâue, jumătate să iai ei și
jumătate prea cuvioșia sea, şi fieşte care să dea Monas-

tirei partea lui, sctiind cheltuelele cese vor întâmpla în
timpulit unire noastre, și dacă se va; intempla la vreunulii din noi vre o neprevădută și ne așteptată moarte,
neamii legati așa, ca:să mostenească unulii pe altulii, și
coli ce va remânea să fie însăreinatii să caute de sufleulii celufalaltii la metania noastră, şi după timpii să fă
datorii a îngriji de 6sele lui. Iară dacă se ra. întempla
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moartea cu mințile întregi și cu
bună sfirșiti, atunci se
va urma fie-căruia după testamen
tulii ce va Lisa. Iară
dacă se va întâmpla moarte
fără de vreme, pe mine,
Meletie,să mă mostenească
metania mea,

şi

pe Sântele
Mosce să le ducă la Monastire, împ
reună, cu averea mea,
ca să se îngrijască de multă păcă
tosulii mei suflet; Și
“pe iubitulii met Matheii săli. ducă
la Monastire, și pentru iubirea de Dumnedeii Și a Sântelor
ii Mâsce, săli rânduească ln Ospitalii, ca bolnavii,
să mănânce 0. bucăţică
de pâne acolo, pînă. când SăȘI
dea și elă obstesculă
Sfirșită. Iară, tânerului Gavriilii,
pentru că me servesce
din mica

lut copilăriă, dacă va voi a
remânea la metania mea, săi dea 250:de lei
şi din lucrurile mele: câte
vorii socoti; eră dacă nici-de-c
umii nu va voi să se facă

Călugării, ci să se duci, să i se
dea numai 100 lei şi
armele mele. Și pentru 1000 lei,
ce amii datii la prea,
marea Monastire a Lvirului pent
ru Sântuli Vasilie),
fiindă-că nu mia. priiti posiţia acel
ei Chilit, ami serisii
vechilulu
r mei Daseălului kyr Meletie
Românu

li, ca să
ea zapisii pentru acesti 1000
lef cu procentii de 25 lei
la pungi, şi Sfinţit părințisă vân
dă Chelia la cine vroeseii.
Iară -cei 1000 lei să se împărț
ească după următoriulii
modii : Metania mea prea marea
Lavră, ca-una ce este
mai preferabi
lă,

să fea totii

ce este alii mei, afară de
|
partea tenărului Gavriil , și dup
re dovedile ce ami să
iea cei 1000 lei dela Ivirii Și
să ție 400 lei pentru
hrana Cuconului Matheii, și să
lase Ivirulut 200 let Şi!
să nu le ceară dobândă banilorii,
și. să scrie în pomelniculii lorii tote acele nume ce
ami la pomelniculă La:
viel, și 100 lef să se ţie la
Monastire pentru băeatulii
(%.

0 Chiliă cu-acestii nume,
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Georgie,

pe care Tamii recomendatii

la dascălulii kyrii

_c

Chiprianit, carele Îmi este datorii “cu zapisii de 180 lei
şi 5 galbeni: unguresci, și neavendii ca să mii dea, mi.
a figăduitit înaintea lui Dumnedeii, ca să îngrijească cu
învățătura pe fiul “meii celii de sullet Gheorghieșii, în trei
ani și jumătate, și în această diastimă, dacă va propăși
destulii la învățătură, apoi să se dea alți 50 de lei, ca
să mat învețe încă uni. anii, și după ce se vorii stvârşi
patru ani şi jumătate, săi dea; Dăeatului. ciealalți 50 1ă,
ca să se duci la maica sea ca să iea hine-cuvântarea
ci, și să se întoarcă la metania mea, pentru că prevăd

că după

vreme îl va fi de folosi. Iară cei 300 lei-ce

vemânii, mă rogii, pentru iubirea de Dumnedeii, ca să
se impărțcaccă pentru, ticălosulit meii sufletii Ia Schituri,
adică : altiSântei An,

ali

Capsecalivului

la Schitulii

no, la Sântulii Dimitrie dela Vatopedii și la Schitul Iviului, si 50 de ler — Logiotatului .kyr Meletie Românulii Epitropulii mei, ca să stea pentru cele de mai
susii , împreună cu

Preotulii Cosma.

Și cândii metania

mea, cu 'Epilropii nu vorii urma dupre aceste de faţă, să
dea cuventi în diua judecății, carea dorescii să nu se
întâmple, Christse Impărate ! Pentru. că: ei âmblândit ici

colea din pricina bolei mele, găsescii peste totii locul ”
scumpete şi pricini de multe eheltuele, și pentru acesta,
se rânduescii acești 1000 ler, carii amii datii la Sânta
Monastire a Ivirului, ca să se caute săraculii mei sufletii; pentru-că în totă viața mea n'amii pututii să odihnescii pe prea, Sfântulii Duchii ală lui Dumnedeii asupra
mea. Pentru aceea, rogii pre iubiții mă Sânţi Părinţial
Lavrei: și ai Ivirului, ca, pentru prea Sântu numele a
toții bunului Dumnedeii, să le fii milă de sufletul meii.

O mică cruce de aurii cu petricele de diamantii, să se
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atirne la Teona Maicet lut Dumned
eii-Tricherusa', care,
(cruce) în dilele mele mi sati dati
de pururea pomenitulii Dascălulii Cosma Trapezuntean
ulii. Iarz celelalte lucerut ale mele să se vândă cu câtii
se va putea, ca să
se folosească metania mea ; pentru
-că capitală de bani
nu se va afla după moartea mea;
căet mamii deprinsă

a trăi cu îndestulare, și acumă

abia mă chiverni

sescit ,
fiindii-că de atâta vreme totii ami
cheltuită . și nici ună
bani n'am agonisiti. Are să
Tea încă metania mea
200 lei, pentru care ami dati
poliţă fostului Igumenă
Griporachi, care s'a dusi în
taxidi(%) la Moldova ca să le Tea dela kyr Ignatie, Şi cu
aceste să se îndeplineaseă cele lipsite. Iară pentru Iuer
urile mele, care-aă
"remasii la Sântu Episcopii ali hădă
uţilorii dela Moldova,
ori care arii fi (Episcopii) cândii
sară arăta acolo vreunit
confiate, st voiască a le da pentru
ajutoriulii Monastirer,
peniru că că le amii căpitatii cu
ostenelele mele, și sciii
toţi că fugirea mea de acolo a
fostii,: pentru că n'amii
găsitii de cuviință să se strice
obiceiurile patriet Şi rândueala Bisericii răsăritene. ȘI
amii plecatii, când unii
mare Împărații îmt figăduia cins
te Și thronti, și nu Du=:
țină plată, și m'ami mulțămitii
să trieseii săracii, decât.
să primescii vătămarca prea dule
ei mele patrit, şi pen.
îru că prevideamii nebiigarea de
samă: a stărei duchovnicesci. Dar când
ii, din contra, nu voră da lucr

urile mele,
pentru sufletul meii, la metania
mea, speră că vorii pătimi și ei totit aseminea. In scurtă
ropii pe toţi prietenit
ȘI vrăjmașii și cunoscuți din patr
ia, să mă erte din totii
sufletulii și
din totă inima, pentru ex Și eii
ca ună omii,

care amii fostii
()

După milosteniă,

și unii prea micii stăpenii,

S'aii întâr:-
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platii de amii amăritii pe mulți, și ami ocăriti, și ami
zavistuitii,
folosul

și ami nedreptăţitii,

obstiet

m'amii sirguitii,

dar totii-dea-una pentru
și pe

cel buni i amit

iubitit cu toti sinceritatea, iar pe cel ret mamii sirguit
totăi-dea-una a sfătui și ai împăca. Pentru aceea pe toţi
ecă cunoscuţi ; ră și buni,

îi erti. din totii sufletulii

și

din toti cugetu:ii mei, -cu tote că suntii nevrednici și

-De aceea lasi multit
de câtă toți menit mat ptcătosii.

„pteătosulii meti sufletă la nemărginita milă a Prea bunu„lut Dumnedeii, şi la rugăciunea Prea-Curatei și a tutu-

zorii Sfinţilori, Aminii.. Anulii 1787 Decemvrii 1-iii, în

politia Smirna. (subserisii :) Meletie
dovan (Bogdanos).€.

Archimandriti

AMol-

Sub acestii testamentii este adaosă, la 1 unii același

ani, următârea adeverinţă a Archimandritulut Genadie
Egumenul Lavrei, despre vendarea acestori Mosce Episcopului Iacov: „Prin această de faţă iscălită scrisote
se face cunoscutii pentru 100 lef ce 'mi e datorii Sf.
Sa Archimandrituli kyr Meletie cu zapisii din partea lui
şi cu amaneiii mâna Sântelorii Misce a Sântei Chyriach»
pe căre astădi le amă datii în mânele iubitoriului de
Dumnedeii Episcopi ali Ilușilor kyr- Iacov, - și ami luat

dela, Prea, Sfinţia Sea întocmat banii ec mit datorii pLO-

disulit frate kyr Meletie, carele și prin scrisoare îmi or-

dont a o da în mânele Sântului Stăpenii, (dar pentru că
de-ocamdati nu era de faţă zapisulii) dati această cuitanţiă :de istovire, ca, dacă vreodinioari se va găsi zapisulii, să fie de totii neputernică și ca o chărtie nescrisă;
şi pentru siguranţă amit datii aceasta, adeverită de mâna,
mea, să fie spre arătarea adevărului : In Moghilovulii Po“lonieă, unii 1-ii 1787. (Subserisii :) Genadie Arefiiman-
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dit

Lavrei,

ami primită

cele de mai susii şi ade-

- Vârezii.*
|
|
ÎInsemnave. 1. Acestă testamentii ali
lui
Meletie
Ghica este o disposițiune provizorică,
pentru ceasul,
cândii Sarii întâmpla moarte năprasni
că treunuia
din doi tovarăși, —

el și Cosma,

în

trei luni a tovărășiei lori la adunar curgere” de
cu Sântele Mâsce ale Sântet Chyriachi. ede milosteniă
„că cele trei lunt ai trecuti cui pace Dar se vede,
;
isprăviti, mâna Sântei s'a renturnati fovărăşia s'a
testamentulii acel provizoricit a rema lut Meletie, şi
sii numal ca
unii actii istorică pentru acele Mosec.
Se înțelege,
mai
departe, din adeverirea, lu! Gena

că Meletie,
în strimtorarea sea, de boală Şi lipsdie,
ă, a fostii nevoitii

a pune Aoscele Sântei amanetii
tru 100 de lei care s'a imprumutati la Lavră penneaveudii altii mijlocii de a plăti se de acolo, Dar
adresati la Episcopulii lacovii, cuno înțelege, că s'a
scutii alii sei
de mal înainte, cu rugăminte de a
rescumpăra acelii odorii dela Lavră, prin plata sute!
de ler. Iacovii, primind propunerea lui Meletie,
acest
a, scrise
lui Genadie Igumenuliă Lavrei, care
le se afla după
milostenit pela vrthodoxi! din părţi
le Poloniei, și
avea cu sine acesie Misce, ca să
pului de Iluși. Fpiscopulii se vede le dea. Episcocă a trimisi un
omii ali sei la Moehilev, unde se
afla
Lavrei, și plătindii datoria lut Meletie, Egumenulii
a primită
dela elii Sfintele Mosce , împreună,
cu testamentulii .
de mal susii, ca dovadă, cumii ati
fosti ajunsi acele Mosce la Meletie, Și cum că
suntă cu adevăratii proprietate a lut, de care poat
e
une,
2.) Cine a fosţii acestit Meletie Ghicdisp
a
?
Din acest testament se vede, că elii
căci numesee Moldova „Prea-dulee patr este moldovanii,
iea sea. Epitetul „Ghica“ arată că era din fami
lia Ghicultseă, cea
domnită în atâtea' rânduri în țâră.
Eli s'a călugărit la
Muntele Athosii; căci
numecee » Metaniă“ a sea Lav
ra
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“cea mars de acolo. Pe urmă venise ca, călugării în
Moldova, și înainte de luarea Bucovinei se vede ci
era Egumeni la vreuna din Monastirile de acolo,

precumii arată chiar titluli lui de „Archimandrită, “

carele pe atunci se da numat la câți-va din Egumenii Monastiriloră celorii mari; deaseminea cuvintele : „am. fostii şi ei unii prea micii stăpâni,“
şi: „pentru folosulă obştiei m'am sirguiti.“(1) Cum
că Meletie era o persână însemnată în Clerulit Mol_dovei pe atunci, se vede de acolo, că la 1777,
cândii s'a luatii Bucovina, și sa făcută alarmă mave mal alesii prin Monastirile de acolu; ceși pre- .
-“vedeail sârta,și mulți din călugăni, între carii renumitulii Stareţii: Paisie cu Dragomirenii, fugiail în
Moldova , guvernulii austriacă se silia a trage la
- sine cu măgulele pe cei mat însemnați din Egnmeni,
între cari și pe Meletie Ghica. Eli ne spune, în
“testamentulii de mai susii, că Impăratulii îi făgăduia, „cinste și thronii (episcopal) și nu puţină plată;
- dar a refusatit

tote,

neputendi

prea dulce! sele patrii,*
„să

trăescă săracii,

„vătămarea

suferi

și s'a mulțemitii mai bine

fiindii că previdea,

între al-

tele, disprețul tagmei spirituale sub unii guvernii
papistii şi sub influența propagandei cei atâtii de
inimice Ortodoxiei. Și putea -0re să facă, altii felii
Archimandritulii Meletie Ghica,

cănd

consângenulii

"sei Dopinulii Grigorie Ghica șa pusi capulii în
pericolii;- protestândă contra crimei Austro-Turce,:
“carea, a sfășiatii Moldova întruni mod așa de re|
voltătorit?
numaă

Meletie a fugiti pe ascunsi din Bucovina,

cu scivea Episcopuluide Rădăuţi, Dositheiit Ilerescu,

la care șa Lisatii “in păstrare,

mat

multe

lucru,

[lii, se înțelege, de frica Austriăă, carea a perse-

cutatii până la morte pe Domnulii. Grigorie

Ghica

1) După spusa unui bttrânii, Meletie Ghica ar fi fost Igumenii la Mos
-

nastireu Ilișescii din Bucovina, și Exarchi preste. Monastir:

. pentru că. s'a opusii la darea Bucovinâ
i,
remânea în Moldova, - ci s'a -retrasi la n'a pututi
meta
dela St. Munte. Acolo a petrecuti în lipsă nia sea
din causa
bilei
de carea suferia, și de care îlii găsi
mă pătimindii și în acesti ani 1787, la Smir
na, unde se

dusese pentru lecuire.
3.) In Testamentii se amintesce de unii
„Kyr Meletie româ

nuli, dascălulii, pe care Meletie
Ghica
Îlii avea omii de încredere, şi care
petrecea ca, monachii

la Sf. Munte.

Acesta

negreșită trebue să fi

fostii vre unii călugării din 'Țera-ro
mânescă,

In acesti anii, Iacov fanatiotulă, ce
apucase cu vicle- -!
nii Episcopia de' Roman, a muritii în
Focșani unde a fost
inmormentatii, ca, nevrednicii de a
avea mormentii la unii
. locii cu Episcopii legiuiţi: așa a fostii
de mare indignaţia Clerului asupra Episcopiei lui! La Roma
nii s'a alesii
Antonie Proegumenulii Monastirei Putnei,
La ipopsifiarea,
lui în 19 Iulii, a luații parte Iacov Epis
copulii de Huși
înpreună eu doi Archieret Greci.
|
“In acesti anii Episcopulă Iacovii primesce
o daniă de la Dolhesci. Deaseminea unii redeșii Grigorie
, înpreună
cu fraţii sc, chităzăsce Episcopie14
i stinjini de moșiă
din Ivănesci. .
”
Totii în acestă anii, la 94 Avgustă,

a izbucnitii răs-

belulii între Rosia și Turcia, care a avulii
consecuen- .
țile sdle și în sârta Episcopului de Huşi Iacov
ii.
Anul 1285. Impăratulă Iosif ali. Aust
riel întrunise
oștile sele cu ale Rosiei, și Principatele se ficu
ri centrulă luptelorii. Domnul Moldovef Alexandru Ipsil
anti fu
prinsă în Iașt și trimisă la Cernăuţi; âră ocâr
muirea țerefu încredințată unui Divan alcătuitii din boeră
sub preşedinţa Generalului Austriacii Elmpt.

Iae:v continua oeupațiunile sele gospodăresci la Epis
-

-
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copia; sea. In acest anii doi redeşi, unul Georgie, altulti
Andrei

Mogâlde,

ai

dăruitii Schitului

Averescil, celi

d'ântâiii părţile sele: din: Averesci și Rosiori, ră celă de
ali doilea o parte din Roșiori.
Anut

1789. Monachia

Iuliana

cu” fiulii

Bosie ali dăruită Episcopiet părţile.
din Avereşci, Roșiori, Șoriceni și
tulii Antochie cu soția sa Anna ali
Averescii părţile lori din: Averesct şi
chulii Sofroniii, fondatorulii Schitului

ei Georgie

lori de pămentit
Tălpigeni. Preodăruită Schitului
Roşiori. Ieromonaa închi- -

Averescii,

nat acestii' Schitii cu toti averea, lui, Episcopiei, ca să!
fie metochii, şi. Episcopia să aibă a îngriji de eli ca și
de schițulii Brădiceseit,

pe tot-dea-una.: Cartea lui Iacovii,

prin carea întăresce acestă danii se pistreză între docu-

“ mentele Averescilorii.
Anul 12790.

In

|

|

acesti anii s'a înmormântați

în Bi-

serica Episcopiei uni polcovnicii vusescii, anume Alexiu
Srebriacovă, ce a fostii ucisii la asediul Ismailului sub
comanda lui Suvorovii. Eli este înmormântatii în laturea,
drepti, în urma mormentului lui “Inochentie. Pe mor-.
mântul lui este o pâtră de marmoră cu inseripţiunea următâre în limba rusescă: „Sub acestă petră este pusii
Alexiu Srebriacovii Polcovnicii al oști! de Donii, carele

Sa ucisii la 11 Decemvriii la asediulii cu care orașulii

Ismailii S'a luati de oștile rusesci sub comanda generalului Grafulii Suvorov Rimnicski. Sa înmormântatii de
Episcopulii de IInşi, la anulii de la Nascerea lui Chris-

„tos 1790.

|

“Doi fraţi ai reposatulut Polcovnicii, anume : Majoruli
lui aii
- și Poruciculăi Stefani, spre pomenirea,
Vasilie
făcutii unii chivotii de -argint pentra Mâșecle—mâna Sântei Kyriaki, în care elle se păstreză pini astădi. Pe

kivotii este următârea inscripțiane,

în d6ue limbe, de o
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paite românesce, de alta rusesce: „Intru
cinstea; dariulă
şi Slava neputredibilelorii mâsce alle mâne
Sântei * Mar„tirei Kyriaki, acestii kivotii s'a făcutii
prin osîrdia frațilorii de unii singe Premier-majorulii Vasilie,
și Praporciculi Stefani Srebriacorit, spre pomenire
a, fratelui lori
Polcovniculii Oştirei de Doni Alexiu Srebriac
ovă, carele

fu ucisii în anul 1790, Decembr. 11 la ased
iul de lua-

vea Cetăţei Ismail,

de oștile TUseșcĂ,

și S'a înmormân-

tâtii de Pre sfințitulii Domnulii Iacovii Episcopu
lii de Huși

în templulii Sfinţilorii Apostoli Petru Și Pave
lă, în SE
tulii locașii ali Episcopiei de IIuși, în Mold
avia, în ter.

guli Ilușit.(%)

"

|

“ Fostulii Protopopii Ioan,

în anulii acestaa chărăziti

Episcopiei partea sea de moșii din Ylore
scj.
|
„Volfii ne spune unii incidentii, întâmpla
t “cu Episco-"
pulii Iacovii, incidentii care de Şi deod
alăi a fostii defavorabilă,

darii în urmă a avutii consequențe
forte avan-

tagiose pentru dânsul:

„De și Iacovii retrasii

(la Iluși)
continua a'și împlini datoriele sele și a
bine-face aprope-

lui, totuși nu a pututiăi scăpa de sagețele
cele otrăvite alle unorii inimici at. sef Moldoveni. Insă
elle nu Tati nemeritii, și calomnia a trebuit să amuţesci
.. Adică în ul-

timulii resheli turcescti, cândii Austriacii și
Rușii ocupai Moldova, Iacovii fu acusatii ci ar Îi
ţinândi tainice

corespondențe cu -Turcii,

și pe acestă pâră falsă

dusiîn lagăruli Nemţilorii la Chotină, Dar aici el fa
a sciută
ellii

așa de convingttorii a representa nevino văţia
sea, în
câți cu totă onârea fu renturnati Ja Epis
copia sea. Ca
unii fideli supusi, elă Tescumptrase dela
Ruși mai mulţi
()

“Trad

ucerea română de pe Kivot
se pote înțelege sensuli. Ii aicii este aşa de rea. în câtă cu preii
am făcută cu totulă altă traducere,
depe originaluli ruseseă,
,
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” prisonieti Turci, dândii sume însemnate, fără a gând; |
atunci, că acsstă, faptă philantropică va fi caust de îna:
întarea, lui.2 (1 'Theil. seit, 279).
In alti loci, acestașii autorii arată ma! explicată a06stă, din urmă împregiurare: „In tim pulii celui. din urmă
resbelii russo-tureii, cândii facovii era Episcopii de Huși
ai adusi Rușii mulţi prisonieri dela Brăila, dela Ismailă,
şi. dela alte fortereţe turcesci, pe carii Episcopuli va
rescumpărati -cu 32 pungi sâii 16,000 lei, şi: "ia, expediati cu cheltuiala sea la Constantinopole sub titlu de
presentii“ (ibid. seit. 145).
Descriindii Domnia lut Alexandru Moruză , Volfă din
noi revine la casulii acesta, și amintindă în scurtii casuli rescumpărărei prisonieriloră cu 35 (în locii de 32)
pungi, arată și recunoscința ce. a avutii elă de la Sultanulti : „Pe la finele acestui din urmă resbeli, Episcopul
„de Huși Iacovii. a rescumpăratii cu 35 pungi de lei mulţi
prisonieri Turci și Turce dela Ruși, şi Y a espediată ca
presenții la Constantinople. Prin acâsta el a dobândit

la marele Sultanii o deosebiti ondre, pentru care a priimitii de la Înălţimea sea d6ue epistole. graţisse, în-limba,
turcă.* (II Teil. Seit. 209—210).

Anul 1391. Nisce redeși Samson și Andrei dăruescă
Schitului Averescii părţile lori din: moșia Roșiorii, — Ieromonachulă Methodii a dăruitii Schitului Brădicescii partea sea. din moșia Ițcanii. [n acestă. anii s'% închiatii pacea între Rosia și Turcia, la Iașșk, în: 29 Decemvrii.
Fiindii că sintem la finele Episcopiei lui Iacovă la

Huși, voiii a, încheia istoria episcopirel Iul cu cele relatate de Volfii despre petrecerea şi îmbunătățirile

ficute

la Huși de acestii Episcopii: „Insufleţită de sentimente
flantropice și indestrații cu ide! juste despre ordine și
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iconomiă, elii a concentrati acumii tote puterile sele, ca

din acestă grămadă de ruine(?) €răşi să facă ună câmpii
„folositoriii şi înfloritoriă, şi să .restabileze locuinţele celle
stricate sâii cădute. Cu uni cuvântii, eli scia așa de bine
a uni celle plăcute cu celle folositore, în câtii până asa acestă reședință episcopală este o podâbă a Moldvi. Afară de acesta eli șa dalti ostenelă a înfrumuseţa
acesti locă destinatii pentru locuința unui omii civilisată,
cu feliurite arangiamente folositâre, d. e.

„târe, apăducui

_—279).

fântani

săltă-:

şi altele deasemine.* (1 Teil. Seit. 278

Iacoră în Huși a dusi o viaţă ' pucină turbuirală, „în
carea clă a putuțti a întrebuința activitatea sea la lucruri
plăcute lui Dumnedeă şi folositâre omenirei. De aceea
el și în urmă, ca Mitropolii, cu plăcere amintea de traiulii “sei în Iuşi. „Adeseori Mitropolitul Tacovi în b6-:

lele scle, — mărturisesce doctorul sei Volfii, — se ex-

prima cu. părere de reă pentru înălțarea sea la acea posițiune; 'că în IHuși, ca Episcopi, era elă şi mai sănătosăi și mat linistiti, că acolo mu avea a se lupta cu a- tâtea, “iolenit meschine și cabale de alle Curţei, şi altele, «

(I- Theil. seit. 279).

Anul 1292. Reproducemii din Condica Sântă a Mi- |
tropoliet din Iași următrea notiță despre evenimentele bisericeset contimporane: „La anul 17... „(5) 'mutânduse
din aceste vremelnice fericitulii întru pomenire. kyr Leon Mitropolitulti la celle vectnice, în vremea de resboiă fiindă
întru acâstă patriă armele Impărăţiel Rusiei, și ocârmuitorii oștilor marele Feld-marșalii Grafii Petru Ivanoviciit
(*) Anulii nu este însemnată deplinii, dar se sciă i din alte izvoare că
„moartea Mitropolitului Leon s'a timplatii în 178$,

a.
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Rumianţovii,. al remasii Sfânta Mitropoliă întru văduviă,
apol viindă pre strălucitulă Cniază Grigorie Alexandrovicii Potenkin cârmuitorii Oştilori, at adusi cu sine pe
_Preosfinţitulăi Archiepiscopii ali Poltaviei kyr Amvrosie,
pe carele laii pusă Exarchii acestei Sfinte Mitropolii, carele avendii pe lângă sine pe prea cuviosulii 'Archimandritii kyr” Gavriil (de nemulă seii Moldovanii) (£), Lai
chirotonitii prin impărătesculă Ucazi, cu blagoslovenia,
Sfinţitului Sinodii, Episcopii Akermanului, iar la 1792,
după închiarea picet între împărăţit, ronduinduse Domni
jerei de căiră împărăţia othomaniceseă pe Măria Sa Alexandru Moruzi Voevod: mal susă numitulă Archiepis-

copii, fără șeirea Domnului țerei, și fără obștescă ale:
gere, aii suită pe scaunulii Mitropoliei pe ma! sus numitul Episcopi Gavriili.

Dec!

într'acestă

ani,

Maiă,

după ducerea oștilor ruseşci dinir'acestii pămentii, Sfânta,
" şi mare Bisericăa Țarigradului catherisindulii, ai scris

cătră Măria Sa, și cătră Archiereit pământului, ca să a-

„l€gă legiuită . Archiereiși Mitropolii,

şi prin

alegere:

deobște âii mutatii .pe Preosfinţia sa kyrio kyr. Iacoviide - i
“la Episcopia Hușului la acestă scauină ali Mitropoliei,
pentru. careleși ecdosis patriarșască ati veniti.“
Volfi ne spune că Domnul Alexardru Moruzi,

|
după

(*). Prin „Moldovan“ se înțelege: Românii. Volfi en greşală face pe Ga„vziilii „de origine grâcă&; căcă eli a fosti români, precum se va a-.
răta despre elit în Chronica Mitropoliţiloră Moldovei. Alte detailuri -

„despre Gavriil, împrumutate dela Volf suntit

următoarele:

„Gavriilă

era unii bărbati învățată şi probă, dar învățetura: nui aducea în
Moldova nici unii profitii. Moruzi indată după sosirea sea, la Moldova,
a poruncitii de ai arestatii, şil 'aii dus la Constantinopole, unde Pa-'
triarehuliă "i a propus cea maj buuă posițiune în imperiulii turcescii,

daca va renunța pentru tot-de-una la Mitropolia Moldovei. Gavriil
a respins acestă proposiţiune, și s'a dusii la Crimii, unde Ruşii! Vaii făcutii exreocozos podea. În anulii 1801 eli în Peterburg iu numită

Cavaleri ali ordinului Şânt, Andreiii,“ (1, Theil, Seit 145),

!
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inchiarea păcei, fusese, destinatii de Pârtă pentru Domnia,

'Țerei-muntenesci; dar casuli neregularităţei întemplate la

Mitropolia Moldovei cu numirea. lut Gavriilii deadreptulii
de cătră Exarchulii rusii, Mitropolitul Ambrosiă, a deter-

minatii pe Sultanulă ali denumi. pe câtiva timpii Doran

în Moldova, spre a regula cestiunea Mitropoliei. Să ascultămii chiar spusa lut: „Findă-că Porta nu putea su-

feri aceea, că Rușii,

inainte de retragerea lor din Mol-.

dova, pusese acolo unii Mitropolitii: de aceea Alexandru
Moruzi, care propriii fusese destinati. pentru 'erra-român6scă, a, priimitii ordini de la Sultanulti a lua Domnia
Moldovei, a depune pe Mitropolitul Gavriil ; a chiăma
la Iassi pe Iacovii Episcopulii de Iluși, și aY încredința
Mitropolia. Așa dar în luna Iul Mai,

ruzi a. veniti la Iașst,

a executati

anul

1792,

ordinulii

Mo-

Sultanului,

și apol la finele lunci Decemvriii a trecuti la “Domnia
Terrei-muntenesci;* (IL 'Theil. seit. 209, 210).

Questiunea depunerei lut Gavriilii şi a, rădicăretlui Ia-.

covii la Scaunulii Mitropoliei a fostii regulată la Constantinopole, și politiceșce și hisericesce. Moruzi a. adusii,o
carte de la Sinodulii patriarchalii de Constantinopole, prin

carea îndemnă pe Episcopii ţerrela alege Mitropolitii.

Vomii reproduce mat josii acestă carte. Volt ne spune
că la acestă ocasiune Sultanul ar fi dată și unii firmanii
în puterea „căruia Iacov fu rădicat la Mitropolia țerei, şi

că acelii firmanii se păstra la Iacovit, -cu carele elit se

apăra la timpuri grele (1. 'Theil. Sei. 145).
Iată cartea. patriarchală menţionată mat sustii, adresată
Episcopilorii ală Romanuluiși alii Hușilorii; ea este co-

piată din Archiva Mitropoliei de lași,

i
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„Neofitii cu mila lui Dumnedeti Archiepiscopă Constan“tindpoles, ali Romer nduă şi alti lumer. Patiarehii.
'Tubitorilorăi de Dumnedeii Episcopi al Sfinţitei Mitro“polii Moldovei, Romanulii kyr Antonie, şi Hușiuli kyr
Iacovă, întru Duchulă Sfântă iubiţi fraţi și împreunt slujitori “ai Smereniei noastre, charii și pace fie voi dela
Domnult. Fiindă-că cea întru toate. mădulările alcătuită şi
împreunată și supusă Sfințită,i Mitropolii a Moldovei la 'acesti” dela, not Sfinţitii Apostolescii şi Patriarehicescii ală
himet Scaunii dintru începutii dupt canoane, se află în
-văduviă şi lipsiti de dreptii păstorii şi Archiereii şi: plinirea clreștinească dintru sine stă şi se află în isterisiă
de Archiereasea purtare de grijă și duchovnicească umbrive, carea este trebuincioasă, la totii bunit-eredinciosulă
şi pravoslavniculii norodii, spre aceasta noi, ce după mila
lut Dumnedeii neamii aflati îndreptândii cârmele a Sfinţitulut Apostolicescii , Patriarehicesci ali lumei Seaunii,
“cu sfatul deobşte și ali celut din prepinrulii nostru
Sfântii și 'cuviosii Sinodi a Sfinţiţilori împreună-frați Sfinţi

Archieret şi Preacinstiţt întru Duchulii Sfântii iubiți fraţi
şi împreuni- slujitori, după cele dintru începutii cuviinciose
-si prea 'slivite pronomil a lumnicescului
(£) Scaunii seriindă prin aceasta a noastră Patriarcească și Sinodiceasci
Ecdosis, îndemnâmii și dâmii voe vot iubitorilorit de Dum-

nodeii Episcopi a Sfinţitei Mitropolit aceştia, ca în vre“mea ce cu ajutoriulii lui Dumnedeii prin socotința a prea
înălțatulut” prea bunii-credinciosului şi prea creștinului
Domni și Stăpânitoriii a toată Moldovlachia kyriu kyriu Ioan
Alexandru Constantinii Moruzi Voevoda, întru Christosii *

Dumnedeii fiii multi iubiti și doriti alii Smerenică.
n6s“(%)

Teumenicului:
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tre, celut după lege oblăduitorii a chreștinet stăpâniri a-

„ceștia, să va face după cele dintru începutii obiceiula
pământului cea după lege și canoniceasci alegere a unut
„brazii temătoriă de Dumnedei, mărturisităşi ispitit la
cele drepte și bune credincioase dogme, întru Sfântă cu„viință și împodobită atâtă în trupeasca aștdare câtă și
întru sufletescile obicinuinţe, și vrednică întru tâte Și Cuviinciosh spre duchovniceasea oblăduire aceste Sfinţite
Mitropolii, făcândii chiămare și aceloră ce se află acolo

Sfinţi Archieret'a acel dela noi Sfinte Biserici a lui

" Christosii, căci se cuvine după canoane atâtă chirotonia,

căt și mutareasă se: facă celă may puţină de trei Ar-

„Chiere! să aședaţi pe celă ce se va alege după cea din„* tru începutii bisericească orândueală ȘI canonicească în„“chipuire, dregtă după pravilă și canoane, Mitropolitit .
a
cestei Sfinţite Mitropolil a Moldovei şi duchovnieescii a
„et aretuitorii, cu darul și puterea -a prea Sfântului
şi
incepttoriului Duchii, fiind îndatorită a pomeni - canoni
cesculi și Patriarehicesculii nostru nume la tote Sfintele
sevcrșiri și slujbe, precum sati legiuitii, și a. da datornica ascultare și supunere cătră cel dela no Sfinţit
apostolicescii,

Patriarchicescii ali lumel Seaunii, ca 0 mă-

dulare a sa adevărată și nestrimutat a păzi pronomiele
ce
are acestii Patriarehiceseii Scaunii în toti Eparchia
sa ,
şi să așede în condica, Sfintei Mitropoli! Canonicescul
sei

pomelnicii, că spre aceasta

sai dati această Sfântă Pa-

triarohicească. și Sinodicească, ecdos, la veletii 1792. In

“luna lui Aprilie, indictulii 10.

(Urmează isexliturile Ar-

chiereilorii membri Sinodului în numeri de 11).

Insemnare. Ecdosuli acesta patriarchali de ale-

gere de Mitropolită, este o ecsepție dela datinile
țerei, după care ț6ra deadreptulii pășesce la alege-
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"ve, fir a aşteptă motivi de afară.” Dara fostii motivată de anomalia ce urmase la Mitropolia, -Moldovei prin denumirea lui Gavriilă Mitropolitii de că„teă,

ouvernulii

rusescii.

Patriarchulii,

precumii'
sa

_disă, a caterisiti mitropolia lui Gavriilii ca ne canonică, și prin acestă cedosi îndeamnă pe Archierel"
a face alegere Canonică de Mitropolitii.
După ce Iacov s'a redicatii la trepta. da Mitropolită
în' luna lu! Lunii, Episcopia de Iuși remase vacantă nu-

mal câte-va dile, şi îndată fu alesii Ieromonachulii Ve-

niaminii, Egrumenulii Sântului Spiridonii din Iași.
XXVIU,

VENIAMIN COSTACIUI.

Ipopsifiarea lut s'a făcută la.26 Lunii, în Biserica, Mitropolieă, Sfântulii Georgie; afară de elii mai erait- duol .
Candidaţi : Teromonachulii Athanasie, Egumenul Monas-tiret Bogdana şi Ieromonachulii Iosaf, proegumenuli Mo- nastiret Neamţului. Archierel asistenţi ati fostă : Antonie
alti Romanului şi încă dot Archierei Grect. (Condica Sfântă).
Momentele cele mai însemnate din viața acestui. noiialesii Episcopii le împrumutâmit chiari din spunerea: lui,
ce o găsimii într'o însemnare dela sfivșitulii cărţit, întitulată : „Funiă întreită,* tradusă de Mitropolitulii Venia-

min, și tipărită în Iaşi la 1831.

e

„Sa născutii în luna luf Decembriii anulii 1768, din

părinţi bine-cinstitori: - Grigorie Costachi,

ce se poreclea

Nigel, şi din Maria Canta, — teupesce; iară duchovni— din Sfântulă Botezi— la di întâia a lul Ianua“cesce
pie 1769, de Elena Cosiachi primit. Iară la anul 1784

(adică la virsta de 16 ani) a fostă înbrăcatii în schima

Monachicescă în Sfânta Episcopie a Ilușului și chirotonită
diaconii de prea Sfinţitulii Episcopii al ei Iacovii. Iară la
anul

1788

(la virstă de 19 an) după

ce mat ântâiă ai
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fostă trasă la Sfânta

Mitropolii de Preasfinţitulă Mitro-

politii Leon, s'a chirotonisitii Ieromonachii.
La 1789 (în

vîrstă de 20 ani), Mart,

s'a rânduită Egumenă Monas-

tiret Sântulur. Spiridon din lași. Apol la 1792,
Iunie 27;

(în vîrstă de 23 anr și jumătate) s'aii chirotonisită
Episcopi Hușului de starețulii sei acelașiii
Iacov, provivasin=
duse Preasfinţia Sa la Scaunul Mitropoliet.
«
|

Domnulii Nicolaiu

Istrati ne di 6re-care amănunţimi

din viața precedenti a Episcopului Veniamin,
în a sea
„Biografia Mitropolitului Veniamin Costachi.
Le reproducemii aici în srescurtare:
|
Sa născutii în Decembrie anulă 1768 la
satulă părin-

tescii Roșiecii. (ținută Fălciulu), primind nume din
Botez
Vasilie,

Cel ântăr ani ar prunciei i ai petrecuti
în Monastirile Seculii și Putna, unde pribigise
părinţii sef de
spaima năvălirel pe de o parte a armateloră
rosiene sub

comanda Cneazului Galiţinii, şi pe de alta
a ordelorii de
Spachil și Ianicery, în resboiulti întreprinsă
atunci între
Rosia

și Imperia Otomană. După. închierea păcil
sai statornicitii cu părinți! sek în Iași, din pricină
că aședarea
dela Roșieci — ca mat multe alte
Sate și orașe, se preÎzcuse în cenușă. Fiindii-că pe atunci
era la modă limba
Grecă, Veniaminii, după ce unii loghiotatosii.
în casa: părintes că îli învățase puţinii grecesce,
în dot trek ani, fu

dat apoi în scâla Grecâseă din Tref-lerarchi,
unde n'a pututi
urma cursulii învățăturilorii, decât

lui Constantin Moruzi,

până în Domnia

pentru-că pe atunci sistema filo-

sofilorii ce paradosia era de a vii cu
falanga cartea, în
capetile copiilori, și pentru-că, între pozderia
de streini,
fii pământeniloră aveai de a suferi feliurimi
de neajunuri și prigoniri, deşi scdla se ținea
cu cheltucla, patrie,
Deci Veniamin,

într'o nopte, împreună cu alță colegii
al
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sei, ati fugiti, cu scop de â merge în Monastirea Nâmţului la Starețul Paisie, de carele audia vorbinduse, și
a se chărăzi
hiloare 'ambit
Volintireseil,
tunci Vasilie,

vieţi! monachicesci. - După o călătorii osteseolaă găzduindă 'la unii jitarii din satulti
ţinutulii Romanului, adoua di Veniaminii, 'ase trezi fără soțulii se şi fără, moneda și

străițile ce avea cu sine.
„In ochii copiilorii tâte se pară mai vi, decâtă în ai
Gmenilorii trecuți prin focă și prin apă; prin urmare fap-

tulă: sceleratului soţii numai decâtii îlă pătrunse pînăla
lacrimi. Jitariuli, înduioșatii de plinsetele părăsitului copili, La opriti lângă sine, întrebuinţindu'lă peste vară în

lucrulii câmpului, după ce mai nainte la desbrăcatii bi-:
nișorii de chainele boeresci cet mai

remăsese.

Jitărița

„era 0 femee cărtitoare, o femee, căria nu! mar putea niminea intra în voii; decâte ori se ciudea pe bărbatul

seii, trebuia să se răzbune pe copili. In tâte nopţile de
toamnă, îlii trimitea în ogoarele locuitorilorii să - fure” pă=
pușoi, în tte dilele îlii muneia cu topirea câinepel, pînă
cândii a încetat totii Iuerulii câmpului și s'aii începută.
îngheţurile de: denă; atunci goli și desculți cum se găsi,

"la

gonit din coliba lori.* E li scia, ceva carte romă-

nesci, și câteva din rugăciunile biscricesci le scia pe derosti în câtă lui i sai părutii că pote fi trebuitoriă ca
dăscălașii la Bisericuța din sati. Această ide l'a îndemnatii să se înfăţoşeze Preotului de acolo, carele îli primi

-cu dragoste lângie sine, “îi dete unii suemănașii şili
încălță cu opinci, întrebuinţându li la slujba sea. După
vro ddue lun, nimerindă în Volintiresci unulti din tri-

„iși dela: casa pirintească,

La dusii: cu sine la 'satulă

Prigoreni, (inatuli Cirligăturei, şi schimbândut harnele,

" 974

de acolo Tati trimisi prin Iașt la casa părintească din

Roșiecl,
|
Di
„Totii-dea-una însă cerea la părinții sei învoire de a,
se călugări, şi totă-dea-una cererea i se înfrunta, pin
cândii nașea' sea logofeteasa Elena a isbutitii prin multă
stăruință a îndupleca pe părinți la dorința copilului; și
atunci fu trimisi la Episcopia de Iluși, unde după o
„“sourtă petrecere s'aii călugărită cu nume de Veniaminii,
“Și Sati chirotonitii Diacon la anulii 1784 de Episcopulii
Iacov Stamati. Cu prilejuli maziliet Domnule Alexandru
Mavrocordat, mergând Veniamintt , împreună cu Episcopulii la Iași, s'a însărcinatii de Mitropolitul Leon cu
Archidiaconia Mitropoliei și la 26 Septemvrii 1788 saă
chirotonit Preotii și s'a însăreinat cu postul de Edlisiarehă.
„Pe

atunci Grafulii Romianţovii,

stăruindii să se dea

vacanta Egumenie a Monastirei Sf. Spiridon unuY călugără grecii, Archimandrituli Zacharia, carele în Tesboiuli urmati mat nainte cu Poarta, sinjise la o flotă sub
comanda Grafului Orlof, Epitropit ca să nu se COMpromită în ochi! înaltef Porţi, că amploiază în patrit instrumente streine, s'ati grăbilii pe o parte a raportui Grafalui, că acea kgumenie este mat dinainte ocupată, Și că
părintele Zacharia să mat îngăduească pentru altă prileii; cră pe de alta ati întăritii la 1789 pe părintele Veniaminii de Egumeniila Sf. Spiridonii. De aici peste trei
ani fa rădicati la treaptă de Episcopii alti ] lușilori.
„ Reproducemii aici dupre condici sântă, cartea, săi decretulii de Episcopie, ditii lut Veniamin de Aitropolitulă
Iacob în 27 Iuniă, dioa chirotonirei aceluia.
=
„Cea mal pre sus de începătură, ȘI mai presus de lu>»
mină, și mal 'presusii de ființă, și ma! presusii de tată
zidirea, fără asemănare prea înaltă fire ceea ce ne despăr+
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țitii se înparte dupre ipostasuri,- și în 'tret. fețe se laudă
„si se unesce fără de amestecare după unimea ființei:
cândii. după cea negrăită şi firească a cl bunătate ai scos 6tă zidirea dintru neființă la ființă, se vede cumil-căaă
“zidit adică cu gândirea podâha cea înțelegătore a Angeriloră precumti dice celii dupre numirea BogoslovieY Grigorie, că ântăit gândeşce și gândirea: faptă ai fostii. Iară
cea-laltă cu cuvintulii, precumii dice Psahmistuli David:
cu cuvintul Domnului cerurile s'aii întăriti.. Numai pre
omii, pomulii celii ceresci,

cuprinderea firei cel

vădute,

- adunarea înpreună a tuturorii: puterilor celoră din lume
după care și mică lume se numesce: prin sfatii și orecumii prin socoteli ne grăită îl sevirșesce, pentru că
dice: să facemii omi după chipulii nostru și după asemănare. Trupul cu mânile zidindulii, precumit se dice,
țerâna luândii din piunâniii ai ziditii pre omii: iar cu su-

Marea puindii într'ensali sulletii cuventătoriii. Pentru că
_aii suflatii întrânsulii Duhu de viaţă, precumit este scrisă.
Dreptii aceia esteși mat înaltii de câți tte zidirile cele
în pate ca celit ce este cuprindetoriii înpreună: a tuturorii. Și se osebesce de cătră tote, ca

celii

ce

singură

are celii dupi chipulii Îui Dumnedeii și după aseminare
ci și purtăret de griji cet foarte multe și necontenite este
bine înpintinitii de cătră această în trei luminătoari Dum-nedeire, firesce fiind s*mănată întru dănsulii, si din a-

fară cu poruncă este păditii și eu legt' povățuitii, şi ca.
- celii ce este minunea cea mare a însuși ziditoriulul Dum“ nedeii şi Domnula nostru Is, Chs,, celui ce sati făcută
în chip de omiă, și chipul robului aă purtati, sai

mântuitii această cinstită jivină omul

prin

însuși

rân-

ducala cea întrupati a omului
şi Dumnedeii lisus, și Cu alțele multe pricinuindiă mântuirea lui, celă întru adeviră

376.
“mâniuitorii alti tuturonti, și mat înainte de câtit toți. Insă

chipu covîrșitorii ai metacherisită cu adevăratii fapta preo“ţie, spre mântuirea lui,şi spre paza ceade acolo înaint
e
şi spre petrecerea vieţir cei duchovniceser. Pentru care
și
după rândueala lui Melchisedecă făcânduse Archiereii
omulă și Dumnedeii Iisus cu prea curat trupul săă și
cu
cinstituli sânge, zidirea cea,

cuvântătâre, ce

are

nădej-

dea, ei cătră taina rânduclei, cu primirea o ati îndestulat:
cele ce hrănese duchovnicesce Și întrupează. înpreună cu
însuși Christosii pe cer ce se înpărtășeseii cu credi
nţă
ne îndoită ca nisce midulărt cu capulii. Dreptii
aceea -

dice : aceasta faceți întru pomenirea

mea

printr acesti

cuvântăi arătăndi nouă trebuința cea neapărată a Preoțiel. Deci şi no! prin vrerea cea Dumnedeească, după,
în
urmă primirea unulii altnea bine înpărtăşindune aces-

tat darit şi fiindii purtătorii de

Archicreasca

Mitropoliei Moldaviei: folosința cea de cătră,

cârmă

a

densa tutu-

oră chreștinilori, pre câtii ne este în putință, ne silimă

a 0 deștepta, luând aminte înprejură cu privighere,.
ca
'să nu fie nici una din epachiele ce sânți sub seaunulii
Mitropolie nâstre, întru lipsirea darului colul duchovnicescii, și ne înpăntăşiti folosinţei acestuea. Dreptii aceia
şi sfânta Episcopie a IIușulur, rămâindii întru lipsa aptrătoriulul ef celui adevărată Archierei: fiindii.că not înșine,.ce amii episcopitii întru dânsa, prin alegerea și ce-

rerea deobște a părţii bisericesc Și poliliceşci,

cu în-

ne-apărată trebuinți ca fără zăhavii să se așede

la a-

preună voința și primirea a Prea Inăltatulur Domnului .
nostru -Alexandru Constantin Moruzu
Voevoda, ne ami suită la scaunulii Sfintei Mitropolii a Moldavier. Și. fiindu

ceastă Fparehie altii Episcopii și păstorii duchovniceseii,
“Spre mântuirea, ocărmuirea şi purtarea. de grijă a. cu-
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văntăreței turme cei dintru- densa. Cercatam dar. şi amii
aflată pe-prea cinstitulii între Ieromonași Veniamin Egumenulii Monastirei Sfântului Spiridon, vrednici la toată.
şciința și plecatii întru viaţa. călugărească, cuviosi, sme-

rită, înpodobiticu- blândeţe și cu alte fapte bune, temătorii de Dumnedeii. și ispititii întru vrednicia sa, pre ca-.
rele lamii chemati. cătră rondueala. Archieriei; și după.

pravilăcu sorți: s'aii alesii de. cătră Archiereit caril saă .:
aflată:la not sfinția- ca. kyr Nicodim Sinadon, Sfinția sa, kyr Grigorie Ierapoleos şi iubitoriulii de Dumnedeii. Epis-.
copii alii sfinter- Episcopii: Romanului, ai-noștrit în Chris-.
tosii “iubiţi. fraţi și înpreună slujitori, cu înpreună plecarea.
Şi “primirea a prea blagocistivului..şi luminatului nostru:
Domni Alexandru Constantinii Moruzu Voivoda
pe numitu.
lexomonachii kyr. Veniamin, cu. darulii și puterea şi stă-.
penirea: a Prea sfăntului și de viaţă. făcătoriulit Duchii,.
lamii chirotonitii Episcop la sfânta. Episcopie a Hușu-.
luy, în biserica curţii Gospod a. Sf. Spiridon. Drept aceia
datorii este acesti de Dumnedeii. iubitorii Episcopi. kyr.
Veniamin alii nostru în Christosii: frate şi înpreună slu-.
jitoriii, ca, să meargă la acea; sfântă. Episcopie a Hușului, care i-saii încredințatii: de la. Dumnedeii. să ocâr- muească, sufletele pravoslavnicilorii, ce“ se află întru a sa,

eparchie,și să: săvărșasci toate câte se cuvin: Archieriei.
neapăratii.. Să judece și. să cerceteze a. doua

6ră' toate

pricinile, bisericesci: ceteţi, căntăreţi. și. purtători. de sfeşnice să, însemnede, Ipodiacon şi Diacon să chirotonisească

şi. să. sile și la orândueala Preoției pre cei vrednici. Du-,
chovnicesci părinți să așede prin asele cărți de duhoy-;
nicie,. Monași și Monachir
]
să facă chipii mare. și chipă;

mică, Dumnedeesci biserici să sfințescă, și -se- învețe”pe

pravoslavniculă- norodii totii lucrulii ce este de. sufletiifo+
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lositoră şi mântuitorii, nu numa! prin învăţăturile -cele
din rostulă gurel, ci mal virtosii prin povăţuirile și pildele cele bune -ale vieții sale, toate tuturori făcânduse .
după Dumnedeesculă Apostolii ca pre toți cel mai mulță:

săY dobândească, şi să'l înfățioșeze fără prichană, înain-

tea lui Christos la diua cea, înfricoșată a Judecăţii, să
stăpânească toate afierosirile acesteY sfinte Episcopil,și să
poarte griji pentru starea, și adiugirea lori. Asemenea să.

stăpânească și să adune toate veniturile e! cele: drepte |
după ohiceiii, și tote celelalte. să le săvârşească, câte
se cuvină Archieriel, precum sai disi. Și orl-ce va lega
să fie legati, şi orl-ce va deslsgra si fie deslegatii, după.

pravilă. Certândii și aforisindii pre cel vinovaţi și înpro-

tivnici. Iară pre cel plecaţiși pocăiți să. erte şi săY

blagoslovească. Datori sântii drepti aceea şi toţi cel ce
se află în eparchia aceasta, Preoți și Diaconi, şi deobsce -

partea, bisericească şi mirenească; şi toti noroduli pra-

voslavnicii, locuitorii Eparchiet acestia, ca .s%1 dea toată
cinstea și buna cucernicie și primirea, şi săli asculte şi
Să i se supue, ne arătândii nici o înprotivire către frăţia

sa, dând cu supunerea frăției sale şi toate cele ce se
cuvină venituri bisericesci și dreptăți întregi, după obi-

„ceiulă Eparchiei. Şi plecânduise întru toate .precumiă şi
€lă smereniei noastre. Şi să se pomenească numele frăției sale celii canonicescii la toate sfintele liturghil şi
slujbe bisericesc după pravilă. Deci pentru maj mare
„credință datu-saă acestur iubitoriă de - Dumneţeii Epis„Copă. kyr Veniamin fratete nostru și intocmaY slujitorii

„acestă praxisă, cu a noastră iscălitură iscălită ȘI CU pe-

cetea, Mitropoliei pecetluită. In. anultt de la Christos 1792

„lunile 27,%

„

|

.

(Pecetea Mitropoliei, și subscris: Iacob Mitrop, Moldovel).
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Veniaminii, după ce s'a instalatii la Huși, a găsitii acolo: dischisii procesulii între tirgoveţi şi Episcopiă. Se
vede că Episcopia nu era mulțămită cu dările cei se
hotărise, prin . cartea, Domnescă - din 1785 a lua dela
tirgoveţi, și pretenda mai multi, şi! silia şi la .clăci.

Vechilii Episcopiei pretextai, * că ei nu cunosc disposi-.
țiunea făcută la 1785, căci la Episcopiă nu este altă hotărire domnescă, decâtă, chrysovulă prin care tirgulă.
este: făcută 'daniă Episcopiei. Cartea din citatulă ani a
fostă dată pe numele tirgoveţilorii, şi se vede că nu se
comunicase formale Episcopiek. Tirgoveţi! s'aii jeluiții din:
noiila Domnie în acestii ană, cândii şi Domnul şi Epis-.
copulii erai noi, cerândă a li-se hoțări

dinnoi

ce

tre-

bue să dea Episcopiei; 'din ce articule, și câtă anume are
drepti a se folosi Episcopia. de la“denșii. Domnulă a recomendatii cesliunea în cercetarea, Divanului, Dară fiindiă
„că Veliții boeri ai opinat a se menținea cele lepiuite
mal înainte sub Domnulii Mavrocordat; şi pe de o parte |
tirgoveţil cereaii uşurare, cr pe de alta Epiiscopia cerea sporirea venitului, în considerarea datorielorii . Episcopiei şi a greleloră ek: cheltuele cu -apărlicurile(*) ce,
fiindă pe acolo drumul mare, năvălescii la, Episcopiă.
Domnuliia, poruncit dinnoii a se trata acestă cestiune la
Divanii sub preşedința sea, în ființa: vekilului- Episcopiei -

şi a jeluitoriloră tirgoveţi, şi s'a

întărit dinnoii cele '

“legiuite prin cartea Domnâscă de la 1785, mal adăugânduse şi darea pe crâșme, de carea pănă acumii fusese
scutilț. Reproducemi aici chrysov ali domnescă dati la
"25 Iulit,
_%

Slujbaşit turceşe, și dorihesel trimişi iîn iute misstuni și angării |
stă „beilieuri, prin fi,

,

3â0:

ze

„Cu. mila lui Dumnedeăi.
Not Alexandru Constantin Mo-

"muză Voevod Domni erei Moldovei,

Ma

După multă: pâră şi judecată ce ati tirgoveţit.de Huşi.

ce: sântii şedetori cu casele şi cu dughenele lorii pe va-

tra. tirgului Huși, cu vechilit Episcopie! Huşului, pentru

statornicie şi buna aședarea, loră, pentru care osebitii
de
alte a: lori multe. și -necontenite jalobe ce ati dati
mat.
nainte, acumii prin diosăbită jalobă ce ati dati Domni
ei
mele, s'aii rugati să fie puși la cale cu statornică
aședare,. fără păgubirea Sfintei Episeopit. După a cărora,
ja=

lobă Domnia mea, precumii la altele binevoindi. cu dio-.
săbită, a, nostră domnească. rivnă a, le pune ]a bună
cale

și. oronducală, aseminea și pe acești tirgoveţi ce de multă

"vreme se vădii nemulțămiți la cele ce peste cartea
gospod, ce avea ei, se află supăraţi cu cereri osebite. Domnia mea; rânduindu” la D-lori. Veliţit boeri, ca să
cer-

cetezeși să-ne însciințeze precumiă vorii afla cu cale de

ase urma cu amândouă. părţile, ca de acumii. înainte să

se pue la.cea: mat. bună și temeinică ronduială, și
să remâe mulțămite amândouă. părțile. Ne însciințază
prin a
D-lorii Sale anafora, că prin câte chrysoave gospodă
are
Episcopia Hușului, nu se hotărăsce ce să, ea dela
tirgoveţi venilli, fără numai că afierosesce la Episcopie
vatra
tirgului Hușir. Dar tirgoveții de Huși ati arătatii cartea
gospodă dela Domnia sea Alexandru loan Mavrocordată
Voevodii din 1784 April 2, prin carea după cea de
atunci cercetare, ce din poruncă prin țidulă gospodii ati

fostă rânduiţi, veliţi! boert, „ai hoiăritii ce veniti ai să
dea tirgoveţii la Episcopie pe fiește-care anii, cumi pre

largii arată aceeași carte, improtiva căria neputendă
Di- +

vanulă face nici o schimbare, ai rămasă hotărirea la
Domnia mea. Deci darii Domnia mea amă poruncit
de

Ta

îne

i
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pr

sali scosii defaţă la Divanii inaintea Domniei, meale. şi a

totii sfatulii, atătii pe jeluitorii tirgoveţi, câtși pe vechi.

ulii „Episcopiek. Carele arătând că în vremea
. aceasta,
Episcopia se aflăla proastă stare, supusă. sub grele datorii, din pricină că ori în ce vreme să întâmplă, trecere.
de agăulicuri, fiind pe acolo drumul celt mare, toţi
la Episcopii năvălescii, și Episcopia rădicăi toată. greutatea, și ail cerșutii ca să se faci adăugire venitului E-

„“piscopiel, precumii aii și alți stăpânitor de locii, pe care

sunti tirguri. In protiva căril cerert pe de altă parte şi

tirgoveţii
ai, cerutti uşurare din ceea ce cartea lori. cuprinde. După, cea darii-cu amăruntulii cercetare,
ce cu
deplină luare aminte sati făcutiide cătră însuși Domnia,

mea, atâtă chrysoavelorii Episcopiet, câtă şi, cărții grospod

ce aă tirgoveţit, cum și cererel ce aii făcută amândoue

părțile. Precumi sai socotiti cu cale și cu..dreptate,. ho-

tărimă prin acesti chrysovii ali Domniet meale ca tir
- goveţii din tirguli Hușit să aibă a da nestrămutată pe |
totii anulă acestii venită la Episcopia Huşului. Adică pen-.

îru toti. vinuli și rachiulă ce vorii vinde în cârclmă, tir
goveţii Chreștini, Jidovi şi alţii, măcară că prin. cartea

gospodă ce aii er'li'să hotărăşce să nu dez nimică. Dar

socotindusă că şi Episcopia trebue a fi inpărtăgită, dintru

acești câştigi ce. facă tirgoveţit, hotărimi si albă a plăti

la Episcopie câte 2 bani de stă vadra de vină,

ce să

va, vinde în crâcime, aseminea şi câte unii bani de tâtă
oca de rachiii, cumii și pentru. vânarea dohotului sati

hotăriti să fie numai a Episcopiei. Aşijderea din soma
baniloră chiriei a fiește căria dugheni 8 albă a da stă-

pânulii dughenei la Episcopie pe totă anulă bezmenulii
loculudin
i deci bant unul, cumiă și de toti gospodariulii
„ce va fi ședătorii pe vatra tirgului să dea numaf câte:
25

AX
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ună lei, precumii dati și la Galaţi cel
ce aii case pe.
locul Monastirei Sfântului Spiridoniă,
Insă pentru bezmenulă de locii din chiria dugheniloră, şi a
gospodariloră,
nich-oda
tă să nu fie siliți de câtre Episcopie fără

de voea...
loră ca să lucrede, ci să afbă a da
bani, precumii saii
arătatii mai susă, iară femeile sărace,
care nu vor avea
bărb

aţi, nick feciori, să nu dea nimici, Cumii
și dejma,
de vină să o dea cu vadra ce vorii
vinde
la negu

ţitori,
“și Episcopia să o ducă unde va vra, iară
nu tirgoveţii.
Stup

ii săY numere la vreme, Și denu vor
ăfi la o prisacă
50 stupi, să fea Episcopia, câte una para
de stupi, iară

“de vorăfi 50 stupi, să lea unulu stupi
de semânţă, iar
nu-de hătutii, și într'acea toamnă să'lii rădic
e' din prisacă,
De
jmade păpuşoi,

cefndii Se vorii incepe

a

se culege
păpuşoile, să aibă: a trimite Episco
piasi măsoare cu
prăjna fiește-care -oporă, fiindă de față
și omulii celi cu

ogorulii, şi din 10 prăjini va lua una,
după obiceiă , și

"câte prăjini S'ară 'veni, să lele Ie lea într'onă capătă
, ȘI &a“răși

“

Episcopia sil culeagă şi să rădice
“de pe ogoră..
„Iară pentru vândarea cărnuriloră i a
pescelui i a lumă-!
năriloră și a pânel, fiindii pentru hra
na”şi indestulareaa

tOtă obștia, sai hotăritii să fie slobodii tuturo
riide obsce,
„avendii fieşte-tare neopritii fără a f Supă
rați i supuși a

"da vreun "venită la Episcopie.

Iară pentru clăcă

şi altele ce ai” arătată că sântii supăraţi de cătr
ă Episcopie,
de-

acumiăi înainte
la tote aceste sai
amhândoue părțile.
mal susii arătată

întru nimică să nu fie supăraţi, cumă
priimiti acumă inaintea Domniet mele
Dreptii aceia darui, după această de
rândueală, și a noastră domnească
ho-

tărire, poruncimiă intocmai să se urmeze,
atâtii de cătră
tirgo

veţi, câtă și de cătră Episeupie, - căria,
sai dată 'a- .

“costă. ali nostru Domnescii chrysovă,

intăriții Și cu a
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„nosiră, iscălitură şi "pecete. — Scrisusaii
chrysovulii a
„cesta la: scaunulă Domniet mele în orașu
lă Iași
- întru
i
cea dinteiii domnie a nâstră la Moldavia
,

1792 Iulie 25.«

la anul dinteit

|

|

-“(Iscălitura domneaseii: Loculii Sigilulu!)
.
Anu? 1293. După cererea Episcopu
lut 'Veniaminii ,
Domnulii Michailă Suţulii renoesce chry
sovuli dati Episcopiei de Alexandru Mavrocordatii la
1784, pentru venitulii, Mortasipiet. Este de însemnată
proimiulii acestut

chrysoviă; căci definesce sensulii 'dogm
aticii ali Bisericet

>

în societate, pentru care'lii reproducemi
aici :

-

„Cu mila lut Dumnedeă Miehaili Constant
in Suţulă
Voerodi, Domni erei Moldaviei.
i
Feric

iti lucru este sevirşirea faptei cet bune
, pentrucă se atinge de folosulii sufletului,
iară încă acele ce
caută spre podoaba și întărirea Sfinieloră
lut Dumnedeă
lăcașuri, cu multă adăugire prisosesce
rodirea, lori, Căci
pricina pentru care sai zidit omul
ati fostii numai ca
să slăv

ească numele ziditoriuluț. Drepti acee
a și omulă

este supusii a
„mele. ziditoriului
Biserici,. se cade
să: privească şi

urma datorie!
se slăvesce
dară ochiulti
să arăte cea

sale. Şi devreme că NU
în adunarea Sfintelorii sale
fieşte-cărul chreştină acolo
despre partea sea neapă-

rată datorie. Peniru aceasta, și noi
avendă asupra -aceştej
datorii

multă revnă, dintru începutii neamă
silită ca. cu
cele: prin putinţă “mile să ajutămit și
să intărimiă starea
Sfintelorii lut Dumnedeă lcașuie,
ete.

In resbelulii:ce fusese in anit. precedenţi,
. între. Rosia
cu Turcia, unii din boeri, compromișt
prin ună prea mare
devotamentii la demarșele Rosie, după
închierea păeif,

„necredenduse “siguri în paria
lori,

s'a strămutată

în
Rosia. Unulă din aceștia afostă
și Hatmanulă Scarlataohi

|
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Sturza părintele lui Alexandru Sturza dela Odesa. Hat:
manuli Sturza era datorii Episcopieicu 5 Sălase de Qi-

gani, încă dela schimbuli ce făcuse cu moşia Cosăuţiy.
„Intre documentele Episcopiei este o carte domnească,
din
anulă următorii, dată de Michailă Suţulii la 3 Octomvriă
1793, în care carte Hatmanul Searlatachi Sturza
se
numesce, „Generalulă Searlatii Sturza,2

că, elă era în era rusescă,

ce arată viderat,

şi purta titlu ruseseii. Car-

tea este scoasă dela Domniă prin vechilulii Generalului ,
și se cere uni armașii, ca să caute ace! Cigani, și
de
unde îi va găsi săY aducă la Episeopie(*). (Condiea.
III.

f. 252; şi 259).

Dintr'o scrisâre a Protopopului Toma dela Chișintti
cătră Episcopul, dati la 29 Octomvrii, se vede, că
prin
ținuturi, pentru ajutoriii în administraţia Bisericească,
Protopopil aveaii câte unii Preotii 'cu titlu de Namesnicii
,

precumă și nisce servitori numiţi feciori, prin care la
tre-

buințe se esecutait ordinile. Namesniculii
: ținutului Lăpușnci la acesti ană era preotul Ioanii. Fecioril
servi-

tori :la: Protopopuli de Chișinăi

se

numia: Michalachi

Ţiple“și Vasilie Samsonii. (Condica III. f 254—257).
Reproducemii aici raportulii Protopopului de Chișinăii
:
a: „Preosfinţite și milostive stăpâne, cu prea
plecate me-

tani! închinându-mă sărutii prea-cinstităi Și. blagoslovitâre

dreapta Preosvinţiitale.

|

„.. Cu prea plecată, scrisoare însciințiză că- viindu'm!
bla-

goslovitoare porunca Preosvinţiitale din Octomvrie
19 întru
care mi se poruncesci ca să pună toti chipulă
de silință
pentru (iganilce suntii daţi de D-lur: ghinărariulă
Scar(*)

Insemnămii, că în Archiva Episcopie! sunt
o mulțime de acte pân=
Materialti bogatii pentru cine arii vrea
să se ocupe cu
istoria acestorii nenorociți oameni,
.
”
tru Gigani.

385,
latachi - Sturza Sfintei Episcopiei

ei după porunca Preo-

svinţiitali -amă pusti toti .chipulă de silință pentru rădi=

carea acelorii Qigan! ântăji amii mersi la D-lorii: Sir -

dari! şamă scosă carte D-sale cătri nemesnicii acelut o- -

colă i cătră lăcuitori ca să fie mână de ajutoriă Spre ..

prinderea acelorii Gigani şi cercetândii pe suptii cumptt
pentru Gigani la ce sată sarii fi aflând cu şidere îns- .
ciințându-me de megieşi şi de prieteni care la ce loci să află ami trimisă pi nemesnicu i cu ună dizconti Și:
cu fecioril Michalachi Țiple i Vasilie Samsonă și cu ar-"mășălu cinci Omeni ca să cuprindă de 0 dată la cinei:
locuri unde era Giganii și mergând i ai aflată pe Gigani pe toți după cumi era adereriţi, și arătândule carte
gospod : şi porunea : ei sânguri sai plecatii și încăreând pe câți-va ati prinsă de veste unii Căpitanii Gavril Cărăimanti și îndată ai pusă pe Cigani la cil ca să nu să:
dei şi rădicândă vro 50 de Gigani fieşte-care 'cu sopă,
în mână ai începută a bate întăi pe Armășelă pînă ai.
dati și peste feciori aă începută ar bate şi pe dânși!
pînă leat spartii și capetele apucândii şi pe preotulii :Io- *
Diţă Nemesniculii.şi pe diaconul de pepiii i aii suduită
Şi i a baţjocoritii dicenduleși aceasta căT va ucide de

totii și va, trece Nistrulă și nu potă săi facă nime ni-

mică și scăpândii feciori! de acolo cu fuga ai veniti la
Chișinăi și mai însciințatii și îndată ami făcutii şi ei

insciințare D-lori sale: Sărdarilorii şi D-lori trimețindii
laii adusi - pe numitulii Căpitanii și la întrebatii cumii
de aii îndrăznitii peste porunca gospod de ai bătutii omulii domnescii

și 6meni! Sfintei Episcopii. el.ai răs-

punsit că nici carte nu scie și nai avutii vreme cândii
se cetească carte gospodii, carIa risboii ati avutii vreme să facă și ai arătatii şi aceasta că elii este pusi ve-
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chili de patru boert Sturzesck asupra acelorii Cigani
şare

poruncă și cărţi domnesc ca să nu dee nimirui nici
un -

Cigani fir de scirea boeriloră, dar cu tste aceste D-lor.
boerii SărdarY lati dati la închisoare vrendă ca
sălă şi

bată dicândui

că-lă vori: trimite la EȘI și elă ai înce-

pulii a să ruga D-lorti sali boeriloră ca să
pue di de:
sorocă să meargi la EȘI care ati dată zapisă care
za-

pisă lamii trimisă Ja Preosvinţia ta că pînă: la Noemvrie:
21

să va afla la Eşii să rEspundă și lipsindă vreunii

Ciganii dintr'aceşte va

răspunde cu

alți Ciganr

de po-'

„triva acestora cu aceasta însciințăză pe Preosvinţia ta
şi sânti a Preosvinţier tale prea plecată slugă“ (subs
cris:
Toma Protopopii).
Uni redeși, Ioan, a dăruită Episcopiei ună loci
de

prisacă din Armășeni.

Anul 1394. La 15 Noembre a reposată fericituînl
îru pomenire Starețul Monastirei N emţului,
Cuviosul
Paisie. Episcopulii de Huși Veniaminu fu ovându
itii de |
Mitropolitulii Iacov, ca să înmormânte pe Stareţulii:
repoSati, și să aleagă alti Stareţii, Cindi a ajunsi
. Episcopulii la Monastire, Stareţulii era deja îmmormentat
de Soboruli Monastiret. Episcopuli a severşită Sf. Litur
giă şi

Panichidă , şi după trecerea

de câte-va dile s'a ficutii

alegerea de Stareţii, în persâna Duchovynieulul Sophr
onie.
(mie moasa. Capua Tlaucia pag. 96).
Dintr'o carte domneaseii din acestă ană pentru
aducerea unori Gigant a Episcopiei dela ținutulii
Putnei, se
vede că ispravnicil de Putna, se numiaă Starosti
de Putna.

(Condica III. f. 262),

“

Daniele făcute Episcopiei în anul acesta: 0
redeșiță
„Anastasia a dăruitii partea sea din moșia Chirca
nil. Dia-:

conulă loană Agăricii, împreună cu Alții, aă dăruit
ă pă-

|

.
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N

menturile lori din moșiele Leeșci, Viritulii, Tabăra şi
Ivănescii. Georgie

Cercheză a dăruită Episcopiei

sea din moşia Lăpușna,

partea

A

Anul 1396. Episcopulă Veniamin la Octomvyrie 20 ,.
decreteză uni jude de Cigani. Reproducemi aic! acestă
decretă, care ne arată puterea ce avea judele asupra
Ciganiloră de sub el, precumii Şi modulii cumii se
admi-

nistraii el de proprietarii lori.

E

„.

“e „Veniamin cu mila lut Dumnedeii Episcopii Huşului,
“|
facemii știre cu această carte a Episcopiei ndstre la mâna
;
lu. Vasilie Ciganii Herariii, precumii iată ami oronduit

Și lamii

pusă giude şi purtătorii de griji asupra optii

silaşe de Cigani, carele după voia ce isaii dati de cătră
no! ca să meargă cu aceste silașe pin țară săși câștige hrana şi chivernisala cu meșteșugul lori să albă totă.
purtarea de grijă pentru dânșii a povtiţui și ai învăța

spre a se

purta cu tâtă dreptatea,

fără a se abate la

câtii de puţini tălhușagii vreunul dintrenșii, și să aibă

a da samă pentru fiește-carele dintr'ar să Şi. ori-earele „din ceata Int daci se va rezleţi ort va fugi aiurea în„tr'altă

ceată, streină , să fie volnicii ali lua ori dela ce .

locii, fiindii drepți Cigant a! Episcopiei
Și poflimii pe D-vâstră boeri dregător!
ca pentru strimbătăţile ce va arăta
trage elă, sai Giganii cet din ceata

luaţi cu schimbă.. .
de“pre la ţinuturi, .
riumituli giude că
lu, de cătră vor-

niculă de (igant, sali de cătră giuzii domnesci, boereseţ,

sali Monastiresci, cumii și de câtră alţi zabeţi ai D-loră .

vestre, săi dați mână de ajutoriii, ca să 'nu fie asupriţi::.

sai râpiţtde alțir, fiindi-că suntii drepți Giganit Episco-,

piei, și voc li. sai datu a umbla numai în țara aceasta,
iară, peste hotarii de.voru “umbla se treacă, în legături +.

St trimită aici la Episcopie, Și st albă aşi lua dela dre-
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gătorit ținuturiloră răvașăla mână când
vorii trece dintr'onă

ținută într'altulă, iar a' trece peste hotari
nici într'onii'.:chipă să nu li să dea. Și diosăbitii:i
se dă .voe
giudelur ca elă să'şi giudece Ciganii
lut, elă săr cerceteze și săi globeaseă după vina loră.
iară alții nimine

să nu se amestece între pricinile loră,

lar asuprindi și

făcendă giudele strimbătate vreunul Cigană
din ceata luj,
să vie Qiganulă acel la noi să se
jiluească şi nor. pe
giude

după vinovăția lur ilă vomii certa. Și vouă
Ciganiloră at cetei aceștia vă poruntimă ca
să daţi

numitului
giude tt4 ascultarea și Supunerea la cele
ce bine va în- |
văța

și va sfătui, ca unur mal inare alt vostru giude
și ;
povăţuitoriă,

căci carele se va arăta înprotivitoriă,
i sai
dati voe pe unulă ca acela săli certe
cu bătae. ȘI i
saă' dati de cătră not această carte
ca săr fie de ade-

verată eiedință. 1795. Octomyrie 20.=

|

(Subserisăi Veniamini Episcopă Hușulun).

Anul
„Cu bine
kyrio kyr
Yoință a
Domnului

1396. Muvindi Antonie Episcopulii de
Romani,
cuventarea Preosfințitului Mitropolit
ali țărey
Iacovă, prin alegerea de obşce și
prin buna
iubitoriului de Christost Și bună credinciosului
Nostru Măria Sa Alexandru, Calimachii.

Voevodă, sati mutati Episcopulă Hușului kyr
Veniamină la

această

Sfântă Episcopie (a, Romanului), întru
anii, diua întăitia lunet Iunie.“ (Condica Sfinti). acestași -

Episcopuli Softonie , în Sinodiculă sei,
spune că dela
Veniamin

ai remasii în Biserica Episcopiei:

gelie îmbrăcată cu argintă,și policandru

o Evan-

celt mare de

alamă, ce suntii ȘI astădi; deaseminea
unii. aerii cusută
cu sirmă, care însă numat esistă
acumiă.

La Hușt, în loculi lut Veniamin, s'a alesii
Dichiulii
Sfinte!

Mitropolit Ieromonachulă Grasimi.
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GERASIM.

Ipopsifiulă i-sa făcuti la 2 lunii

poliei a Sf. Georgie.

în Biserica Mitro-

Afară de elii-aă mat fosti puși

doi candidați: Chirilă Egumenulă sf. Monastiui Rișea,și

ună altii Gerasimă

Egumenul

Monastirer Precista de la

Roman. L'a ipopsifiată dot Archierei Greci, înpreună cu

Veniamin Episcopi de Roman. Chirotoriia lur s'a făcută la

3 Iuniă. (Condica, sfântă).

Despre origina lui Gerasim

|

ami căpttată

următârea

relaţiune din spunerile unui bătrânii: Eli era din Buco-:
vina, fiiulă unul Preutu cu familia Clipa, din satul Vi-

covulii de susii. Sa călugăritii în Miinăstirea Putna, unde
a Și trăită pănă după căderea Bucoviner sub Austria, La
eşirea lui din Mănăstire și venirea în Moldova 'a CON-,
tibuiti frica lut de Episcopulă de Rădăuţi Dositheiti Cherescu, carele la o sărbătore, îl amenințase în Biserica

Mănăstiret,

cu cuvintele „îli oii

Episcopul cu mânie; căci

înveța ei!“ rostite de

Gerasimi

la ordinul ce i-se

dăduse dea cânta Cheruviculă, a respunsii, că nu şeie. Se

vede că Gerasim şcia, că amenințările Episcopului Chevescu nu sunt glume; şi aşa a eșită din Biserică înainte
de
finituli liturgiet şi a luată drumul la Moldova;
s'a o-

pritii la -Monastirea, Slatina, unde

a, petrecuti mal multti

timpii, și a devenită și Dichii ali Monăstirei
sub -Egu-

menulă Sofionie RădășanuInli.
urmă, fu luati la Mitro-:
policși pusi Dichii. Intre alţi, la rădicarea lut să dice

că a contribuiţi mulții favoarea unui boerii puternicii
pe

atunci — Paladi celii Mare.
a
Gerasimă înstalânduse în Episcopia de Huși, la 24

lunii

cumpără

mesce daniele

o rădășie

de

la Dolhescf.

Apot prii-

făcute: de câţi
- va “redeși: Toma Oână
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din

Cârligaţi

Şi Iordac

hi Greculi, totii de acolo,
aii
dăruit părțile loră de redeșii din
moșia Săratulii. O re.
deșiță Anastasia a dăruită dor
bătrâni de ptimântă din
moșia Timirlenil şi Oanir.
-

Anul 12797. In acestă anii
Gerasim primesce daniele următâre: Preotulii Ioan,
înpreună cu alte rude at
dănuitii Episcopiei un bătrâni
de pământii din moşia Leesci. Preotulă Agarici, înpreu
nă cu alţi redeși, ai dă
ruită 12 stânjint din moșia Hol
bele. Iară, două redeșițe
Ifimia și Elena, aă dăruit pat
ru pământuri din : Dolhesci. ..

_Anul 1398. In

acestă ani sai feută urmttârele dani O femee, Maria, a dăruitii Epi
scopiei părțile stle din
moșia Săratulii. Unii Chariton a
dăruitii partea sea din
moșia Dol
heșci,

ună cu soția și cu

Uni

ală

treilea —

Andreiă ,

înpre- .-

feciorii sit a dăruită partea sea re-

deșescă totii din Dolheset.

e

Anul 1399. Episcopia se judecă cu
redeșidin
i Crăsnişeni și din Dolhesci, caril S'aii tân
guită, că siintii înpresuraţi de moșiele Episcopiet. Și
în acesti anii unii redeșă anume Simion a dăruită Epi
scopiei o bucată de pă- mențăă,
Anul 1800. Episcopulă Gerasimii face
schimbă cu
Cluc

eriulii Constantin Roset, dânduY moșia
Averescil, ce
0 avea, Episcopia prin dania schitulut
Averescil, pentru
alte“părți de moșie din alt loc. Acâstă urm
are a lu! Gerasim
a ind

emnat pe redeșit — urmași! luf Sof
ronie, carele
inchinase acelui schiti, a face Episcopie
i procese în ma!

multe rânduri,

|

LL

Insemnare. Deşi în fine Episcopia
cuti vinovată, Ia, judecata făcută de Mitr Sa, recunosopolitulă Ve-

niamin în 1805, și schimbulă Sa anulată
(Uricar,
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Part. 2 f. 19); dară toti n'a îngrijită de acel schit, .
Mal în urmă la desființată cu totul, remâindii numal bisericuța de lemniă, ca, biserică de sati, Şi a
pol, sub Episcopulă Sofionie, spre a se curma certa dintre Episcopie și Ioan Bosie, ce representa pe cli- .

- ronomulă luf Sofronie ctitorulii schitului,

s'a redatii

acesti, schiță lut Bosie în schimbi pentru altă parte
de piimântii cedată de eli' Episcopiei din moșia Dolhescil, Prin actuli de schimbă Bosie a luatii asupra sea îndatorirea de a ţinea acea: bisericuță, din
satuli Averescil, dândii anualit salarii preotului, și .
lăsândii livada de lângă biserică în folosulă “acest.
tuia. Dară nici acesta n'a înplinită angajamentulă
seil; și astă-di acea bisericuță se află în cea mal
prostă stare. Nerespectuli ciitră testamente şi alte .
angajamente morale de demultă a devenitii unul din
viciele societății nostre! (Anaforaua' Divanulut cu toti
istorieulii cestiuneY schimbului, şi anularea lui se

află în Cond. I f. 28—29.) .
Anuliă 1501. Se continuă procesulii

ce se credeaii - înpresuraţi de Episcopie.

|
eu Crăsneşenii,
Domnulii

Con-

stantină Alexandru Ipsilant rânduesce pe boerulti Matei

Costachi, ca să alâgi o parte din „moșia Crăsnășenil, ce
era a Episcopiei. Tratânduse procesulii la Divanii înaintea. Domnului, pretenţia redeşilori s'a găsit ne temeinică

(cond. III. f, 265.)

.

e

Anale 1802: Gerasimii continuă procesul cu redeșil din Dolhesci. Preotulă Bălanii, înpreuni cu fraţii sej,

aii dăruitii Episcopiei redeșiele lori din moșiele Bălteni,

Șcheea,- Păulescil, Ciortovele, Căipoteseil,şi o redeșie peste
.

Prut.

DI

Anuliă 1503. În anulă acesta murind

Da

Mitropolitulti

Iacov, în locul luf a urmată Episcopul de Roman
Ve-

niamin, la 15 Mantii; eră locul acestuia la ocupată
E-
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piscopulii de Huşi Gerasim. De la acestă Episcopii nu
se vede să fi remasii la Episcopie vre-ună „lucru făcută
de' el, deși a episcopit mat şepte ani. Betrânit spun despre elii că era de unii character fârte gravi și necedătoriă; demnitatea și autoritatealat personală erai . înpunătâre; însă totii-o-dată mândru, aprigă şi luxosi, din
care causă a lăsată multe datorit. Meletie, care 'lă suecedase la Episcopia :de Huși și la cea de Roman, de
multe orY spunea, câ, n'a, găsită pe urma, lui de câtă datorii, pe care a trehuită să le plătescă, şi la o Episcopie
“şi la alta,
Se
NĂX,

MELETIE

|,

După permutarea lui Gerasim, s'a, alesi „Leromonachulti kyr Meletie din sfânta Mitropolie. Ipopsifiulit i-s'aăă

făcuți în Biserica Sântulut Georgie

a Mitropoliei, : de

doi Archierer greci și de Episcopulii de Roman.. Gerâsim, la 27 Martiii. (Condica sfântă). La ipopsifiiulă lut

nu se mat pomenesce de alți candidați, ca la alegerile

din urmă. Iară acesta ne aduce aminte de ceea ce ami
audit tradiționalii, că Meletie fu rădicatii la Episcopie prin ună favoră escepționale alti Domnului de atunce! Alexandru Constantin Moruzu.
Meletie deaseminea era bucovinean,

ea și

Gerasimiă;

născutii în Suceava; părintele seii.se poreclia Brandabu-

rulă (*). După obiceiul mat . multorii tineri bucovineni, în

juneţa sea a trecuti în Moldova; aprimiti Monachizmuli
în Mitropolia de Iași, unde sub Mitropolitul Iacov a deveniti. Archidiaconii după Veniamin. Cândii s'a rădicată
(9)

Intru o mărturiă
din anulă 173, între alţi martură lăeuitori .din Su-

ceava se găsesce și und „Ioniță Brandaburul“ staroste de cioeli (Cond.
Poeum. mitrop. £. 909)
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la trepta Episcopiel,. elit avea numai 25 sei 26 ani (Volt.

I Theil. seit. 148).

In cei dintii ant al Episcopiei, Meletie a prefăcutii Bi-

serica,

carea

fusese

forte struncinati, de

cutremurulă

numiții în genere de poporii „celii mare.“ . Meleţie a dirămaţă turnurile și zidulă pă
lană
ferești , și a făcut'o
de isnâvă, după cumii se vede astă-di, fără cupola .de
la mijlocii ce o avusese, mai înainte, ci numai

cu ună

turnă — clopotnița; &ră în loculă 'cupolef— o cubea trasă |

din acoperemântii. In acestă formăa, statii Biserica pănă

la anuli 1863, cândi' la renoirea acoperementului. s'a
desfințată acea cubea, ce da Bisericit o formă neplăcută.

Uni redeșăi Pavel a dăruitii Episcopiel părțile sele

rădeşese! din Păulesci, Ciortova şi Găpotesci.
Anulii 1905. 0 regeşiţă Ioana a dăruită

Episcopie

partea sea de pămenti din Leosci.
.
Anul 1506. Meletie cere şi dobândesce de la Domni, învoire de a, aduce și aşeda pe moșiele Episcopiei 40

de Gment streint, de peste hotari „spre a fi de ajutoriul şi înlesnirea trebuințelori Episcopiei, aflinduse _lipsii în vremea acesta d6 6meni.* Acestorii 6meni streint

li-se învoesce a fi aşedaţi cu “darea între ruptele visteriei

spre mai multă a lori înlesnire, și spre folosulă Episcopiei (Condica III f. 273).
e

Pe la 'înele viacului trecuti Papiştil aveai în tirgulă

Hușii o capelă cu cimitirii, aprope de Episcopie, pe malulii din faţa Răeșcilorii; ea, era învechită, pentru care eY
arii fi voită să o inocscă în timpulii eândă era Episcop
i

„Veniamin; darii acesta nu li-s'ali permisă, sub cuventit
că. în Huși nu este trebuință: de o aseminea biserică,
fiind că acolo eraii trăitori numat vro câțiva omeni de a-

cea confesiune, și totii-o-dată el malai

o biserică în

-
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tăarginea' Huţiloră, la :satult Cornii. Ii
timpul - Episcopului Gerasimă

a arsă de totii acea capelă vechiă;
dară
totii pe considerantele de mar susăi
şi acesti Episcopi îi
oprisede a rezidi acolo biserică, Cererea
de a se rezidi
acea,

bisericuţă s'a renoitii și Episcopulut Meletie

de căcătră Prefectoruli,(*) dară și el
“i a rofusată. Prefectorulă totă atunci -a cerută voii
la Episcopi de a pre„face biserica din Cornj, Și acesta
"1 a invoitii să o facă
ncâtii.de mare“. Papistiy, spre a
nu'si perde: pentru viitoră drituli de a'șt face biserici în
Huși, aduceaii morţi
de al lorii de pe la alte locurt și
îl înmormântaii pe localulii fostei capele. In acesti anti
Episcopul Meletie,
observând acesta, a oprit de a se
mal înmormânta acolo
„Morți streini. Prefectoruli de ]a
lașI S'a jeluită de a-:
“ căsta Domnulut
- Moruzi; Domnulă
- însă

înformânduse

de
adevărata causă a oprirel, a dati
ordinu. Ispravniciloriă |
de ţinută, de a nu Îngădui să
se mat ingrpe în acelă

Iocii morţi streini, ci numar cândii
s'ar întâmpla să mâră
vre-ună papistii

trăitoriă în Huși (Acta cimitirulu!
Papistă).
Ă
|
Anuli 1641. Episcopia se Judecă
cu redeșil din Dolhesci. Theodora soția Preotului
Ioan chărăzeşce Episco-

piel o casă cu live! şi partea e!
de redeșiă din Crăs.
"In ascstă anii, profilândă de ocupaţiunea
rusescă
Prefectorulii Papistă
nășeni.

din Iaşi iară a sulevatii cestiunea
bisericel papiste de la: Huşi; insă
prin întrevenirea consulu-

lut Austriacă. Acesta s'a adresată
cătră presedentulii de .
atunci al Divanurilor

Principatelor, Tainit Sovetnie
Vasilie
Ivanovieiă Krasnimiloșevicii,.
arătâudu'f prin nota sea, că

(*) Așa se numia superioruli cler
ului papistă, ce reședeai în Iașy,

|
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„după privilegiile ce ai cathol
icii. în țera acesta, -nu numai că sintă Slobodi a pre
face bisericile seale cele
rij'sipite - sei arse, ci potii să
zidescă și: de isnivă; de
va
cere trebuința, ont unde art
fi“. Apoi arată că Mitropolitulă Veniamin

(în ace

l timpii paretisită) —fiindu Episcopii de Hușt a inpedecatiia
se preface biserica, din Huși.
Presedentulă. scrie

Exarchii

Gavriil,

xarchul cere ase

despre acesti casă Mitropoli
tului —
cerând: sciință de înpregiur
ăr, E-

menea sciință de la Meletie,
carele a
dați lucrului faţa cea. reală
și cestiunea sa. finită totă.
cu resultatulii
Anul

de mat înainte. |

1812 Anil din urmă,
aţi prin nimică în analele Episco ce-nu se „VEdii. insempie

,
că de la 1806'și pănă la i81o [era ne. aducii aminte
era ocupatăde Oşiile ruseşci, carese biteai cu
Turcii. 'T6tă activitatea fe
Tel era concentra

tă numa! la purtarea greută
ților celor
mari, ce sint nedeslipite de
ocupaţiunile militare şi de
crudimele resbelulu, Resbelult
i acesta, Şi cu 'ocupaţiunea
a ținută

aproape 6 ant. Dar

la 16 Maiă, acesti ani s'a
finită prin pacea încheiat
ăîn Bucuresci între puterele
beigerante. Pacea

acesta însă a fostă cea maţ fat
ală atâtă
Teatru tâtă Moldova în genere,
câtă și în deoseb! pentru
Episcopia de Huși, Moldova a
perdut
toriulă săi — Besarabia; 6ră Epis ă jumătate din tericopiade Huşi tote ţinuturile de pes

te Prută, din „care se încheia
Eparchia sea,
anume: Lăpuşna seu Orcheiulii,
Soroca, Codrulă și Gre„cenil, şi a

remasii numal cu ținutul Fălc

iulu
Cine”l.vra
Să ŞI facă, ideă de, mărimea,
aceste! perderi pentru“ Mol
dova; Şi politicesce şi materi
alicesce, să citâscă anaforaua
Divanu

lui Domnescii de la 2 Octombriu
„1812 cătră Domnulăi Scarlatii Alexandru Calimachi
i. Voevodii.In ea se

„ descriiiși suferințele cele mart 'ale
jeret din timpulii: o.

39%

-

cupaţiunei și ali resbelului: „Cunoscută
este în lime sarcina ce a fostii asupra acestei mici: Eparchil (țeret)
întru acâstă, epochă de șese ani, căleânduse de oști nesfirşite rosienesci, şi ficânduse privileștea resboiulul
cu ne-

contenire, -gătindi cele trebuitâre, slujindii, “muncind

cu

mânile şi cu dobitâcele, cu păgubire
din tâte părțile pină
„la îngenuchiarea sea;— şi ne așteptarea
țeret de ase
videa. după 'pace sfășiati spre resplătirea grelelorii
servicii: „întru desnădăjduirea întimpinărei, cândii
a. sosită

lumina mântuire prin facerea păcii, vEdendă
că din tru-

puli Moldovei, partea cea mai bună și însuflețirea
hra-

ne! şi înputernicirea, s'a deosebitii“;—și întin
derea.și în-

semnălalea cea mare a'locului perduți: „Pote fi mat mult

de câtă jumătate de țeră, într'unii cuvântă

toti câmpuli

și inima ţeret . . . . , acolo este isvoruli vitelorii
a.

magazia țere! și comerțul vitelorit;“ căok de şi nu
tâtă

acea parte de loci era sub stăpânirea Moldovet, . darii

„aflânduse întru stăpânirea prea puternicii împărăţit
(a, Sultanulul) era îndemânarea şi adăpostirea pămentenilorii
în
„ înlesnirea vieţuirei lorii şi întru a hranet îndestulare
Şi a

vitelorii pășeiune.« (Uricar part. IIL f. 343—357.)
Anaforaua acâsta este subserisă de

Gerasim

Episco-

pulii Romanului, de Meletie Episcopulii. de Huși,
şi de

12 boeri mari. -Actulă luări Besarabiei, atât
de ne-aşteptatii de Români de la o putere proiectâre a lori,
a
recitii inimele cătră Rusia și treptată a prefiicutii simpa
-

liele coreligionare şi tradiţionale în antipatii naţionale și

politice cătră dânsa. Dacă Rusia nu ară fi smulsii.
Beseserabia de la corpul românescă, prin care totiio-dată

a aprobață și răpirea Bucovinei de cstră Austria cu 35
ani inainte:.ea, artifi avutii netipăduite drepturi la uz
perpetuki- recunoscință din partea: Românilorii, pe. care'ea

.
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i-a, scăpatii de prădăciunile Tătarilorii, și de barbariele
şi 'erudimele 'Tarcilori, şi la a cărora organisare lăuntrică în urmă a contribuiti multi,
|
|
Anuli 1813. Episcopulii Meleţie are procesii cu redeșii din Dolhesci. — Pe lângă marea nenorocire ce suferise Episcopia Hușilori — Eparchia et remăsese nu-

mai cu iinutulii Filciului, fiindii că cele-l-alte trei

ținu-

uri era în Besarabia cea acumii înstreinată de la Mol-

dova, și prin acesta i se înpuţinase de totii resursele;
în 6na acestui anii suferise și altă nenorocire — arsese casele Episcopale. Datoriele vechi erai încă neachitate.
In urmare Meletie propune și r0gă pe Domnulii Calimachit ai spori veniturile târgului Iuşilorit, ea Şi la alte
târguri, adică dările' asupra tirgoveţiloriă, cao milă pentru

susținerea, Episcopiei. Răulit făcutii lipiscopiet de . Rosia,

se sparge în capulii sermanilori Hușent! Domnul dă acest
propunere in tratarea Mitropolitului și a Veliţilorii boeri, carii găsind cu cale cererea Episcopului, propunii prin anafora sporirile ce aii credutii putinciâse a le face. Domnulii le aprobă prin chrisovulii dati Epicopiet.la 13 Iunii, carele glăsuesee-în următorulii modii:
|

3 „Cu mila lui Dumnedeii Ioan Scarlat Alexandra Calimachii Voevodii Domnu ţerei Moldovet.
„. Se face: şeire prin acesti chrysovii alti Domniey mele,

că prin jalba ce neaii datii cinstită iubitorult de Dumne-

„deil și ali nostru rugătoriii,. Preosfinția sea kyr . Meletie
Episcopulii. sfintex Episcopit de Huși, ai arătată, că. din

pricina, întâmplărilorii ce -ati -venitii asupra acestei Epis-

copii, atât cu păgubirea cet mai mari părția eparchiei
sele, câți și cu arderea, caselorii, care

spre a se

face

dinnoii, după neapărata trebuință ce are Episcopia de case

urmează a,se pune nu puţină cheltuială, şi alti chip ne
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„avendi, trebuesă se inprumute cu sumă de bani.

Apol

„pe lângă aceste mai avendii şi datorie veche, plata de dobândi

şi cheltuelele cele curgătâre după vremea de acumi şi

„neapărate a casei, se află întru cea mat Simțitâre strimtorie,:în câtii nică unii chip nu ate spre a întimpina
tote acele greutăţi, întru care 'se află cuprinsă. Ai fă-

cutii : cerere: și rugiminie ca si ne milostivimii Domnia

mea, spre ai face Gre care agiutoriii, pentru înlesnirea
sea, întru aceste greutăți, și fiindă că Episcopia are mo- |
şia tirgului Huşit danie și miluire de. la luminaţii Domni
de mal înainte, şi după chuysovulii ce i-saii dati de că- |

tră luminatulii Domni,

fratele nostru Alexandru

Moruzu

Voevodă, cuprindătoriă cu hotărire de veniturile: acestul

tirgii, precumii se aibă a le lua Episcopia, nupâte avea
folosulii celi dreptii, și care sarii cădea precumi este

.

legiuiţi prin chrysoavele gospod, de se urmeză şi la alte

tirguri boeresci și Monastiresci, pălimindii

vederaţii pă-

gubire și asuprire, după hotărirea acâsta, a pomenituluy
chrysovii, care este cu multi oschire de scăder
de cum
e

se urmează luarea veniturilorii pe Ia alte lirguti, aceste
venituri a tirgului sei Huși, ati făcută cerere Preosfin=

ţia sea, să se întăresc prin chrysovuli : Domnie mele,
spre a lelua aseminea precumit se urmeazăși la, cele alte

tirguri. Deci bine-voindi Domhia mea a agiuta această

Sfântă Episcopie prin mijlocirea a, însăși dreptăţilorii scle
întru starea acesta strâmtorită, în care prin cercetări ne

amii încredințatii că aii veniti din pricina a cunoscutelori înttmplări, amii orânduiții ca prin obștesca adunare
a Preosfinţitului Mitropolitii a, ţerei

şi a cinstiți şi cre:

„ dincioși boeriloră veliţi ar .divanulut Domniet

mele se se

cerceteze arătările și cererea 'ce face sfânta, Episcopie;
se.

socolescă chipulii cel mak înlesniloriii și mai folositoră

.
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pentru buna stare a acestei sfinte Episcopii, şi se înşeiințeze pe largi Domniei mele; după care primindii anaforaua sea iscălităși pe largii orânduitâre de lucrarea
ce
ai făcută în urmarea poruncei Domniet mele, amiă v&dutii că mai întăiii ati întratii în cercetare asupra dăniei
acestui tirgii, ce o are sfânta Episcopie, şi atâtidin
i chrysovuli Domnului Constantin Dimitrie Moruzii Voevod. din
leu 1782 Ghenarie 9 câtă și din altă chrysovii de la

Domnul Alexandru Constantin

Voevod

din letu

1783,

ptecumii şi din alte dovedi ce ai arătatii faţă, sati vt-

dutii că acesti tirgii ali Hușului cu vatra și cu toţii loculii deprin pregiurii ce nu era până atunci datii danie
de vreun Domni, saiţ dati danieși miluire sfintei Epis-

copil aceștia, ca si fie dreptă ocină și moșie cu totu ve-

nitulii din totii I6culii în veci; însă prin aceste chrysâve
nu se hotărasce și pentru venitulii vetril tergului anume

în ce chipii să se ia de Episcopie;

cră prin

chrysovuliă

de mal susii pomeniti a Domniei sele Alexandru Constantin Moruzi Voevodii, care este dintru cea înteiii Domnia sa, la Moldova, din. lâtu 1792 sai vădutii anume ho-

tăritii pentru luarea venitului în ce chip să se urmede
de cătră Episcopie, care veniti după arătarea ce. ai f&cutii Preosfinţia sea iubitorulii de Dumnedeii. Episcopii,

că este multi mat scădutii de cumii să iea pe la alte:

tirguri, saii cercetati cu tâtă luarea aminte Şi potzivinduse cu veniturile ce sunti întărite prin chrysovele şi”

cărțile luminaţilorii Domni pe la alte tirguri, saii aflati

cu adevărații mulții mai scăqute și mat impuţinate, şi că

la acesta: după obştesca socotințăce saii făcut,

sfânta

Episcopie (fiindii şi acesta una din casele cele întăi a.
Patriei), de vreme ce sai cunoscutii a avea dreptăţile

sele, și se afli astă-Qt și în prâstă stare, în câtă sprea
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întimpina sarcina greutăților sale are trebuință
de ună .

ajutorii cu simțităre folosință, cu totuli că
după dreptate

sarii cădea se aibă întocma și deplin folosulii venitului

tirgului sei Hușii, precumii se urmeză Și
pe la alte
tirgună, dar pentru ca nict locuitorilor tirgoveţi
să nu
le cadăcu îngreuere a plăti deodată, veniturile
sporite

după răndutla ce de pe la alte tirgu”, nici Episcopia
se

remâie păgubită în protiva dreptăţiloră sale,
saii găsită
cu cale ca pe lângă dejma obicinuită după hotărirea
pon-

turilorii -visteriet din câmpă Și din apă, din vit şi din
li-

Vedi, să se facă şi în venituli vetre! tirgului oreşcare
sporite, spre îndreptare numai a seăderei
cu care aj
fostii pănă acumii.
|
„Dreptii aceea Domnia mea, giudecândii
întru amăruntul

tăte aceste prin anaforaua obștescei adunări
cuprinse a

ratări și socotințe, și găsindu-le și nok a fi cu
cale ŞI cu

dreptate, hotărimii și întărimii prin chrysovulii
acesta al
Domniei mele, sfintei Episcopii Hușului,
ca să aibă a lua

de acumii înainte venitulii din vatra tirgului
seii Huşi
întru acestii chipii, precumii sati însemnat
prin anafo-

raua obștescei adunări, și după cumii și
Domnia mea am
găsitii cu cale. Adică: 5 parale se iea,
de tdtă vadra de. :
vinii ce se va vinde prin crâsme de cătră
- oră cinee în..
In .
cuprinsulii vetrei tirgului. 20 parale să ea
de (0tă vadra de rachiă sati horilcă ce se va, vinde
€răși de cătră
orl-cine în cuprinsulii vetrei tirgului, şi
niminea să nu
inccpă -vase cu vin sai rachiii—horilcă
ca să vândă fără

a, însciința mal înainte pe Episcopie.

|
Din chiria dugheneloriă, pe suma care
voră fi date pe
anii,

să aibă a lua din 10 bani unulpe anii de
la toți

cel ce vorii avea dughene, atâtii de
la cei ce le vorii da

cu yrii, câtii și de la cel ce nu le vorii da și le vorăi
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ţinea pentru alișverișulii lori, de la carit se aibă a
lua

după analogia celorii Valte dughene cu kyrie. Fioşte cate
gospodarii trăitori la mahala să aibi a plăti pe ană
câte

2 lei ca unif ce nici dile nu lucredă, și loci ati mal
mulți cu prisosă cu ogrădi si altele, de câtii acer
cu
dughenele. Orânda păcurei și a dohotului cese va
aduce
în tirgulii acesta, precumii saii urmati și pănă
acumii
„se fie numai a Episcopiei; căci aceste fiind din metâ-

lurile țeret și din lucrurile cele de ântăia trebuință, nică

o stinghireală în obstesculii aleșverișii nu se 'pricinuesce
de a fi lăsate numal stăpânilorii celorti eu tirgurile.
Intr'acestii chipă darii nimeni se nu fie volnieii a vinde
păcură și dohotii în tirgulii acesta, precumii acesta,
deobste
se urmează și la cele-l'alte tirguri cu stăpâni, afară
'de
Episcopie, sati ace! ce se vor învoi cu Episcopia.
De'la
neguţitorii streini și alții ce aduci marfă de
întindă la
jarmaroce,

la, totii iarmaroculii să aibă a Ina câte 40
bani

de o întindere sai tarabă; iară la dilele detirgii
de peste
ani la toti diua câte 12 bank aseminea, niminea
din ţir„goveti sâii alți streini se nu fie volnicii, fără
scirea și
învoiala Episcopiet a face casă sati dughene
pe loculii
Episcopie, fără şeirea și învoelă, așijderea și
cet ce vor
voi a vinde dughene, case, sii vi, se fie dători
a face
mai întăiii scire Episcopiei. Vendarea etnii, de
vreme
ce acâsta este unii lucru din cele dinttiii trebuincidse
a

norodului, va fi slobodă ca să-o ţie ori cine va
voi din

tirgoveţi; însă; fiind că prin vendarea
cea - deobste slobodă a cârnil, cele. mai adeseori se întimpină lipsă,
şi
ne îndestulare, eră mai alesi în vremea ernei
şi întru
alte întâmplări grele, cândii fiește care nu pote
avea în
lesnire să'și facă gătirea cuviincidsă, şi pe lângă
acâsta
fiindii că adunarea tirgului acestuia este acuimii mat multă,
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Episcopia va avea purtarea de erijă, ca în tâtă vremea
„se albă şi țirgoveții și trecătorii îndestular
de carne
e bună
si cu câtă se va putea mai eftină, fără a avea Episcopia întru acestă mad6 a vândirii căenii vre-un. ințeresii
de venitii, ci numa) privigher ea cuv iineidst, spre îndes-

tularea, „locuitorilorăi de carne bună şi cu preții cuviinciosăi
to-ii-dea-una. Velniţe niminea să nu fie volnicii a face în
cuprinsulit tirgului fără seirea, și învoeala Episcopiei. Ve„Ritulii Mortasipiei, precumi la avutit până, acumi, după
vechiulii ehrysovii,. și precumii până astă-Qi sai urmati
âseminea săli aibă şi de aci înainte. Dejma si aibă a

„o lua, după ohiceiii deobşte ce se pădeșce, întocma

pre-

„Cumii se hotărasce prin ponturile visteriei, din câmpii, de
apă, din vit, din livedi și din totii loculii, Şi sprene el
"tită statornicie a, acestey îndreptări ce ami făcutii Domnia mea veniturilor sfintei Episcopii din tirgul acesta după

dreptăţile ce Saji cunoscutii că are, sati dati acesti ali

nostru domnescii chrysovii, întărită cu a nâstră domnescă

„iscălitură si pecete,. după a ctruta cuprindere va -urma
sfânta Episcopie strângerea, veniturilorii iară acele 'de mat
înainte chrisâve și cărţi date asupra veniturilorii tirgului

acestuia, rămân să nu'și mai aibă lucrarea lori.

Poftimii darii Domnia mea și pe cet din urma nâstră

luminaţi Domni frații noştrii, cari! din pronia

Dumnede-

escti se vorii orândui la Domnia acestei feri, nu huma
-să nu strice aceste hotărite drepte folosuri a sfinte! E"piscopii, ci mai, vîrtosă se întăreseă - Și Să adaugi prin
„cele ce vorii fi la putință, spre îndreptarea stăreY sele,
şi spre vecinică slavă şi pomenirea Domnieluri sale.
Scrisusaii chrysorulăi acesta la scaunul Domniei mele

în orașulă Iașii, întru a doua Domnie a nâstră la MOldavia, în anul dintăii Ja lâtu 1813, Iunie 13% (Sub-

-- .
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serisii: not Scarlat Calimachi-. Voesod (L. S.) Sturza
vel. Vist. procit. — Sai trecuti la condica Vist.— Constantini Veisa) (vedI copia chrysovului în cond. B. fi
159);
Insemnare 1. [n acesti chrysovii găsimii întăeași-dată epitetulu de „Preosfinţitii“, prepusii numelui “Episcopului. In timpurile de mal înainte atâtii
Mitropoliţilori câtă și Episcopiloră li se-da în Mol-

dova Epitetul de „cinstiti sfinția sea€. De

pe la

jumttatea, viacului ali 18-le s'a întrodnsă epitetul
de „Preosfinţitiie, adică: Prea Sfinţit, mal ântâiiă
la adresa Mitropolitului, apoi mat pe urmă și la Episcopi“ dupre datina. Rușilorii şi a Greciloră. Mat
în urmă sub Mitropolitul Veniamin 's'a întrodusti
și ressuperlativulii „Inaltiie la epitetulii dn Preosfinţitii“ în titula Mitropolițilorii,—toţii după usul Ru-

şilorii și ali Grecilorii(%).

|

2. Păgubirea cei mai mare părți a Eparchiei
Huşilorii, de carea se vorbesce în acesti chrysovii,
constă în aceea, că ţinuturile de peste Prutii, care
pănă la 1812 făceaii parte din acestă Eparchie, anume: finutulii Lăpușnei sâi Orheiulii, alti Sorocei,
ali Codrului și Grecenii. (vedi anaforaua Divanului
amintită mai susti), cuprindânduse în partea luată
de Ruși sub numire de Besarabia, s'a încorporatii
cu noua Eparehie rusâscă,: formată în 1813 sub nu-"

€)

mire de „a Chișinăului și a Chotinuluie, și cu ti(lu de Archiepiscopie, — uegreșită în ondrea celui
Călugării Grec! toți se numeseii: A gioi. Sânţi: âră Arehiereii:A

giotatoi, foarte sei prea sânţi. La Români, celii puţină în
Moldcva,
preoții se numesc: s fin ţi ţi și sfinția ta, eare vra să dică: consacrar
e
la un servicii sânt. Avehiereii se numesc; presfințiţi,pre
sfinţia
fa, pentru că posedii acestă consacrare în unii mat mare
pradă. Este
vederatii că între sfântă sei sânt,

și între sfinţită seit

consacrat

i
este mare deosebire, Doreseii ca elerulii românii să păstrede
titlurile
56le cele modeste: s fi n ţi t şi presfinţit, fiind tot-o=dată
şi logice; dar
- Ză nu seimprovizeze fără voia lui Dumnedeiiîn sânți
seuag ioşi menționaţi. Cândii cineva nu dă lueruriloriă propriele lori numa.
arctă
- prin acesta că nu cugetă, n'are idee de adevărata lori
valoare, ignior6ză aceea despre care se esprimă cu sura,
.
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dintii: Episcopii ali ei Exarchulă

Gayriili,

care

fusese. Mitropolitii de Kievii, şi apol Mitropolită peste

amândoue Principatele române.

Numirea,

„de Cho-

„tin“ sa dat aceste Episcopil, pentru că în ea ainrată şi ţinutulii Chotinuluy, care după luarea Buco-”
vinei de Austria, remfindiă isolatii de Eparehia Ră:
dăuțilorii, la carea apărtinise, se formase acolo o
mică Eparchiă,

numităa Chotinului, ali cărela cel

întăiii și cel dupe urmă Episcopii fusese: Amfilochiă.
|
Mi
|
Eparchia Huşilori darii rămăsese numaf cu ținutulii Fălciiului, Derii în urmă prin stăruințele Epis-

copului Meletie, s'a mal adaos ţ inutulii Vasluiului
de la Eparehia Romanului.
3. Arderea
cendiulii acesta
copulii se afla
cămărașului de

caselorii Episcopiei. Se spune câ ins'a întomplată €rna, pe cândii Episîn Iași. S'a întemplatii din neglivența atunci numiti Kirilașii, nepotul lut

Kirili fostul egumenii de Slatina, pronumitii și Barbă-

lungă,
„cutti în
(ase pe
Meletie.

carele cândii a pirăsitii Moldova „Și a treBesarabia după Exarehuli Gavriil, îneredinacelii călugirii nepotii ală sti, Episcopului
In urmarea incendiului, Episcopulii a con-

gediatii pe acelii călugării cimărașă.

4. Prin cuvintele chrysovului: „adunarea tirgului
acestuia este aeumii mal multă“ se face aludiune

la colonisarea în el a unui numării de familit bul-

găresci ce emigrase din Turcia cu ocasia

„lut ce fusese între Rosia și Turcia,

resbelu-

Anulii 1814. Sporirea dărilorii ce chrysovulii din urmă a impusă tirgoveţilorii din Ilusi, % a, întăritatii amar!
Şi el ne mat avândii ce face, s'aii hotiritii a se opune.

Meletie spre a/i linişti, le a mai redusii dările de cumii
“erai ele fixate prin chrisovii; derii tirgoveţii totii nu sati
învoitii. Meletie s'a jeluitii- Domnului Searlatii Calimachii

asupra nesubordinirii. IIuşenilorii; pentru care Domnia or-
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donă Ispravnicilori de ținuți a merge la. faţa locului şi
a „face cu cuventulii“ pe tîrgoveţi să se supună, mai a-

lest că Episcopia de la sine le a mai scădutii

din

rile cele hotărite. In fine ordonă, ca pe „protivnici

dăsă!

silesc, a plăti.
Reproducemii aici două acte din anuli 1814, luna Iulii, unao suplică a unui tîrgoveţii din Huși, anume Ioan
Cloșcă, sâii Folescu, prin carea se tânguesee Domnului de
atunci Searlatii Calimachi, că

Iconomilă

Episcopiei

cu

amăgire a luati de la eli nisce documente vechi ale tirgului și le a dati păcharnicului Dumitrachi . Iamandi;
aita-cartea Domnâscă, cătră Episcopiilii Meletie și cătră
Ispravnici, ca; st cerceteze acâsti fraudă, să iea acele
acte și să le trimită la Domnie.
„uaPrea înălțate și mult milostive Doamne ! Jeluescii mă--

riel tale, că în anii trecuţi, după moartea tatălui: met,
miaii

remasii unii uricii vechii

sirbescii și 34

file chăr-

-

tie cu slove nemțesci scrisă ; insă cusutii la unit locii și

la toată fila de desupti când se întoreca, fil a cra 0 pe“cete a Ilusulul, ce ai făcută tirgulii Iușii, și una a E-

piscopiet , pecete două la unii locii şi 14 zapisă ce sunt
cuprindetore pe vatra tirgului Ilușii, pentru care simțindii Economuli Eni a Sfintei Episcopit din Ilușk, şi chemândumă într'o sară m'aâi luatii cu felii de feliii de Cu-

vinte, ca să i le arătii şi să.i le dai, și dândoile miait

Dimitrachi Iamandi

ce se megieşesce cu moșia tirgului

Ilușii, și chemândumă la D-lui, mai pusi la cale cu chipuri de amigire făgăduindusă ci mă va face, şi Căpitan
-e

—.

care în urmă le ami și cerutii dela Sfinţia Sea şi miaii
disii așa că sunţi nisce chăntii netrebnice, și n'ait vrută |
să mi le dee, și pe urmă oblicindii și: D-lui păcharniculti

€

datii și sinetii,ca când le voiti cere st mi le dec, pe
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de tirgii(%), numai săt facă lut unii zapisti cu
veleatulii

vechii și si seriii întrânsuli ci acele scrisori
le ași fi

luati

dela unii vătavii a tatălui D-sale, şi într
ebândulă

ci ceţi sunti de trebuință scrisorile, mia spusi
i că are

Săși hotărască moșia și pe urmă mi le va
da, şi ei cre-

dinduli i ami făcutii zapisă după cererea
sa și seulândusi eu zapisuli acela amii mersi la Iconomul
ă Eni şi
chem
ândumă,

miau cerutii sinetulii celii avemii dela
Ieco-

nomuli,Eni și laă rupti și mia dati altă
sinetii cu iscălitura Dumisale, care serie în sinetii că
cărțile suntiă

a părintelui D-sale, feștelindii sinetulii ca
s% se arăte vechili, și pentru această amăgirece miaii făcut
ii cu luaTea scrisorilorii ami pătimitii Și Dătae dela,
Iăcuitorii tir-

gului Huși,

însă fiindii că totii acolo aliturea ami 0 |

parte de moșie asupra căria 'amii scrisori
uric Şi carte

Domnească și hotarnică ficută prin carte de
blestemii la |

fața

locului de

vorniculii

Georgie

-Talpișă primindi - și

giurământi Gmeni bătrâni din cinci sate cumii
pe largi
arată aceeași mărturie hotarnici, deosebiti
că „mal ami

Și părți baștină aliturea, cu moșia Episcopi
ei Ilușului, şi
în urmă pote si dică Episcopia că Și acea
stă parte „baş=
tina mea, art fi a Episcopiei după scrisorile
meleși sinetuli celi ami la D-lui Picharniculi Dumi
trachi Ia- |
mandi. Darii sciii că această parte este drea
ptă a me după scrisori, - ear nu a, Episcopiei și de
cândi mi saă
Iată scrisorile dela mâna mea de câtră D-lui
Păcharniculii Iamandi şi Iconomulit Eni ati scosi Și
prevelegiă și -

obicei noi în tirgulii Hușului cu asuprire neguț
itorilor ,
carii pentru ace asuprire ce. o pătimescii neguţ
itorit strigă
asupra mea cu ce cuvântii ami dati scris
orile în mâna

D-sale.
(*) Poliţait,

|
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Pentiu aceasta” m& rogii Măriet tale, ca după: dreptate să -fiă. pusă la cale, să
s fie luminată porunca, Inălţimei Tale a mi se da scrisorile la mâna mea precumii
leaii primiti dela mine, sati răle sait: bune de vorii fi

„ca să scapii şi eii dintraceastă supirare ce o pătimescii.

despre locuitorit şi tirgoveţii Iluşuluy; căci miamii părăsili casa, femeea Şi copiii și umblu fagarii, că de n'aşi
fi fugiţii era si'm! repui şi viața, și mare pomană a fi
Măriei tale.
Robulit Măriei tale loni
dicii şi

Folesculii

Cloşei ce'i

din tir guli

Huși.

Si roagă In: *Iţimei tale ca să fie luminată poruncă de
a i să da scrisorile ce i caii luati de câtră D-lui Pă-

charniculi Dimitrachi Iamandi și Iconomulii Eni din tirgulit Ilușului cu vicleșugii, ca nu cumva în urmă săi
se iee şi partea lui dreapii de moșie în stăpenirea pis

copie,

Porunca Domnească.
„= D-ta velii logofătii cercetează și pune la cale înplinire
|
dreptului jeluitoriului 1814 Iulie 26.

„Noi Searlatii Alexandru Calimachii
lui Dumnedeii Domni țerit Moldovet.

Voevodi

cu mila

Iubitoriule de Dumnedeii și ali nostru rugătoriii. PreoSfinția ta kyr Meletie Episcopii Sfintei Episcopii Hușii,

cinstiți și credincioși boeri D-ei mele, D-vâstri Ispravnici

„de ținutul Păleiiulur sănătate, prea largii veți înțelege
„din Jaloba aceasta a numitului jeluitorit, Ion Cloşeă, ară-

tare şi cerere ce face ; deci să serie Preasfințici tale şi

D-vâstre înfăţişindul cu D-lui Păcharniculii Dimitrachi
“Iamandi și cu Iconomulii Eni se întrați în ce mat cu amăruntuli cercetare, şi fiind jaloba adevărată, numa! de

cât se apucaţi pe Teonomulii şi pe Păcharniculi Dimi-
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trachi Iamandi se deie scrisorile acele ce
arată jeluitoTiulă, că le arii fi luati din mâna sa,
și puindule în
plic

suptii pecete, să le trimiteţt la D-lui velit Log
ofk

de țara 'de giosii înpreuni. cu mărturia
de însciințare, ca

să se vadă pentru
1814 Iulie 27.

ce sunții
|

Şi ce cuprindere ati. —

Originalele acestori acte se af
Huși.
|

|

a

|

la Primăria orașului.
|

Se spune, că la cercetare atâti
Iamandi a juratii că
nu scie nimică de documentele
ce le pretindea Cloșcă ,

câtii și Iconomuli Iani a contestatii arătările
aceluiaşi ,
chiarii sub Omoforuli Archiereseii. Tradiţia
însă a păs-

iratii.o suvenire uriti despre acesti Iconomii
, ca nedrept
și zăpitorii ; și se dice despre elii, că
osânda lui Dumnedeii la ajunsi încă aici pe pământă,
pentru multele
înșelăeiun! cu care Tăpise mal multe prop
rietăți redeșesci,
din care își formase moșiă proprietate.
Moșia acesa nu
târdiii a perdut'o, casa lui a fostă
arsă de foci, Soţia

i a muritii stălciti de trăsura

răsturnată peste ea, în
calea dela Iusă la moșia acea nedreapt
ă; i a murit și
dot
copil ce avea,

încât

ii la elii în totul s'a împlinită
|
cuventulii blestemului prorocescii asup
ra celui fără-delege.: „întru unii neamii să se stingă nume
le lui.“

Mal mulţi redeși din Dolhesct în anulii acesta
dănuescii

Episcopiei părţi de piimentii
din mușia, lori. Așa: unulă

Cozma,a dăruită 62 stânjini de moșii; Preot
ulii Ioanii

„a dăruitii partea sea de pământii din acelii sati
; deasemine uni Stefanii și Diaconulă Georgie ; iară
diaconulă
Simeonii a diruitii o firtă de vis.
|
Anul 1845. Meletie are procesii la Dommnit cu
rădeŞii din “Dolhesci, cu carii, Episcopia prin
danii cra conproprietară,
|
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Daniele : Unii Vasilie, inpreună: cu Preotulii Stefani,
aii dăruitii o parte de redeșiă, din Dolhesct, Preotuliă
Dimitriea dăvuitii partea “sea, din moșiele redeșesci Crăsnășenii, Todereasa, Gusarii și Sarata. Michaili Tătaru a

dăruitii partea sea din Dolhesci,

|

Preuţii în mare parte erati dedaţi la beţiă și provocat
scandale. Această conduită regretabile a păstorilorii poporului a îndemnat pe Episcopulii Meleţie, a adresa,
la
2 Mant, o epistolă păstorală cătră toţi preoţii din Eparchia sea, în carea se sirguesce, prin cuvintele Sf. Scripturi, și prin rezonăminte din viața practică, a convinge
pre cet abătuţi dela datoriile preoţesc și at aduce
la
calea cea dreaptă. Reproducemii aici această, circulară ,
ca unii monumentii de lițeratură din timpul acela, mai a-

lesii, că Episcopulii Meletie se numera între dasealit acelui timpi,

atâtii prin

cunoscinţele scle,

câtii şi prin

Vrecare dispoziţiune oratorică. Regretămii că aseminea, mo-

numente de zelti archipăstoralii nu ne sati păstrată şi de
la alți Episcopi anteriori.

N

„= „Meletie cu mila lui Dumnedei, Episcopii Ilușului;

"Datoria archieresci! mele păstorie, care cu Dumnedeese
cile judecăţi mi sait încredințații, și Sfintele Scripturi câle
nouă și vechi. îmi poruncescii să nu tacii, Și de aşti tăce
mașii asămăna cu celii ce ati ascunsi talanţulii Domnu:

lui săi, De care lucru temândumă nu voii înceta, aju»
tândumi pre puternicul Dumnedeii, de a. vă sfătui și a
vE îndemna pre cucenniciile vâstre, ca întru chemarea
voasiră. precumii vi se cade se petreceţi. Pentru că Sf.

Apostoli Pavelii poruncesce Sfântului Timothet așa -„Pro-

poveduesce cuvântulii. stă asuprăle, cu vreme și fără de

vreme. Mustrăi, ceartăi, roagăt. cu t6tă răbdarea şi învățătura, Incă iarăși și la proroculii Izechiilii serie așa,
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sângiurii ' Domnulii grăindi cu proroculi săi şi dicândul,

fiiule ali omului,

straja teamii

dati pre tine

casă luk

Istrailii. Ca: să asculți tu cuvântulii din gura mea, şi săi

îngrozesci pre ei despre mine, cândii voii griii ei celuk
fără-de-lege : Păcătosule, cu moarte vef muri, iară tu nu

vei spune lui, nici îi vei dice ca să se întoarcă acel

fără-de-lege din calea lui ce ră, adică să fie li vit:
deci păcătosulii acela de va muri întru firă-de-legile sale,

apol sângele lui din mâinile tale îli voii cere, Iar de

vei spune celui fără-de-lege

și eli nu te arii asculta,:

şi nu Sarii întoarce din fără-de-legile sale, Şi din calea -

Sa cea ră acelii fără-de-legre, adică întru fără-de-legile sale
va muri: iar tu iți vei isbăvi sufletulii titi din pietzare,

fiindă că “i ai spusii. De aceste adevirate Scripturi, şi
căi temândumă atâta vă scriii aceste puţine sfătuit, a-

cumii deodată, pînă cândii ne va da mâna, să v& seriemi

mal eu deadinsuli, învățături, și îndemniut.

Că scimă:

prea bine, că multe lucru! sânti, între voi avândii tre-

buință de îndreptare, şi cu multă: ostineală Și silință. cre-

demii că să vorii îndrepta, iarii de şi nu S'arii îndrepta

unii, ei sângură vorii da samă fiind că ei niamii făcutii
datoria de leamii spusii și nevinovatii siinții de perzarea,
lorii.: După cumii Domnulii prin proroculi mă încre-

dințeză, iară ceea ce amiia vă sfătui aceasta iaste ,
fiindii că aice în ară, foarte mare vătămare, şi nespusă

pierzarea lori de sufleții pricinueasce.

urâtă patima be-

Sufletulă și trupulii, şi casa cu copiii,

îi pustiesce şi

ției.ca o' oală cumplită. înrădăcinăndusă mai alesii între
panlea preuțească: care nu numai se strică șişii perde

face de bajocura norodului: ci şi mare scandelă să face,
nu numai la, toată obștea creștinească, ci și la altia limbi
streine, Darii mai alesi la jidovi vrăjmașii lui Christosit;
n

ana Da

E
şi numelui
delă dice
lua să'şi
se arunce
Săi, şi la

o
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chreștinescii risă şi bucurie. Pentru care scan. |
la Evangelie;. ci mai bine este unuta ca, acespânzure de grumazi o piatrâ: de moară, și să
în mare, decâtii să smintească pre aproapele
aceasta iată că vă arătii, nu vreo -scornire de

mintea omenească , ci luminate doveqi din scriptura
cea

vechii și cea nouă, . câte stricăciuni și perdări ai prici-

nuitii beţia. Că Noe imbătinduse sat: dezeclitii în casa

sa: Și. Ham fiiuli lui râdăndii de cli sait blestematii de

tatălii săi, iară pe Lotii lati adipatii cu vinii fetele luj,
și el imbătânduse li să “făcu lori birbatti în loci
de

tată. Vei rodurile beţici câte suitii de cumplite. — Iară
Domnulii după aceea poruncesce lui Aaron dicândut „vin

şi rachiti nu veţi bea tu și fiit (ât cu tine, Cândii vel

merge la cortulii mărturiei, și cândii te ve! apropia de
jertveanică. Și nu veţi muri păziudii legea aceasta. Aiurea
,
iarăşi dice, nestmpăratii lucru este vinul. Și simeaţă

este beţia.: Apol sfătuindii dice—nu fiţi betivi. Nu te: în-

tinde la, sfaturi şi la bărfele : ct toti bețivulii va, sărăci

Sufletesce şi trupesce: la cine este vaii, la cini! giloevă:

la cines judecăţi. La cinei întrisiare și întunecare în sua
fleții, la cines sdrobiturile pină la moarte în zădară, la

cines „ochii vineţi și umflaţi, ai nu la cel ce st z4bo-

vescii la băuturi, și earăști stătuesce Scriptura nu vă îm=
bătaţi de vinii. ci vorbițt cu menit drepți și cucernici,

că de. te vei da la păharii, apol vei. rămânea golit ca
unii pilugii. oh: mare rușine, și defăimare, păstoriuli ,

îmbătândusă. în locii să'șt
tele cărţi elii eșindii din
îmbătândusă face ghiduși!
O milostive Doamne pină
ocăti, Peniru aceea darii

înveţe oile la casa sa din Sfin. Biserică să duce la crășmă și
măi multii decâtii mascaragiit,
cândii vei răbda - păginescile
şi eii. spăimântăndumă Și -înfris
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Ii

o

coșindumă de primejdei și perzare cumplită aceasta. Şi
jale fiindumi. îi tânguescii pre înșelaţii aceia preoți. di-"

cândule cu proroculii Isaia, vai și amarii de cet ce scolă

dimineața și zjearpă să se îmbete. zăbovinduse pînă târdili. că vinulii îi va arde pre ei. căci că unii ca aceia
ai rătăcit din pricina beţiei.: Și sait sugrumat cu Îmbătarea cea, multă, și cu altă prorocii le dicii. că cu vie
și vinii, şi îmbătare ati priemitii norodulii mei în inima

lori.

Iară nu darul

Sfântului Duchii.

Dreptii aceea cu

Evangelistulii vă rogi.Să vă luaţi aminte, ca nu cumva

Să se îngreueze inimile voastre cu înbuibarea şi cu beţia,
Și fără veste să vie preste voi dioa aceea a morţii, iară

cu apostolulii vă îndemnii ca să umblaţi cu bună cuviință
ca fiei luminei nu în ospeţe și în beţi ci să vă îmbrăcați

în Domnulii nostru lisusii Christosti : a căruea chipii pur-

taţi, că sânteţi Preoţie Sfântă, Neamii împărătescii, dect
nu trebue sii ocărâţi rândueala Dumnedecască. 0% sciți
bine că Dumnedeii nu se ocărăsce, Din pricina beţiei ră-

mâindii feciorii. cei de preoți neînvețaţi, şi mai proști de

câtii țăranii, „căci că în serbători nui silescii părinții ca,

se citească pre cărți, şi să se depindă a înţelege Scriptura, şi a veţui cu cinste ca nisce- fii de preutii. ci lăsindui pustii: pustii vămânii de toat rândueala chreşti-

nească, și de învăţătură care acea. neinvățitură ŞI prostime mal multi în Moldova nâstră ea o lepră sait lăţită.

încâtii despre multe cinstite fețe, cumii și despre alte

țeri sâmţimi

o mare defiimare.

Și măcarii ce felii de

școale. și de învățături si se sârguească feciorilorii de
preoți a face. ii tolii trebue să urmeze părințilorii lori.
Vița de va fi bună. și mlădiţile vor aduce roadă, dulce iară
rădăcina, fiindii pidureaţă, și mlădiţile vorii rodi asemihea acrime de strepezitii dinții. Și vedeţi noi dicemii aicea,
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numal pentru sminteala ce se pricinuesce feciorulut
dela
părintele săi. Tarii Sfântulii A postolă, poruncesce
pentru
ori-carele din chreștini dicândă „iată acumii amii
seristi

„Voui, să mu v& amestecați.

Auqi cumii poruncesce A-

postolulii să nu vă amestecați: dice: de va
fi vre-ună
frate : adică ori-ce chreștinii, ori curvariti.
ori lacomi.

ori ocărâtoriă. ork beţivii. ori răpitoriă, cu acesta
nick să

mâncaţi împreună la masă. Iată porunca Apostolului
hotărită iaste. Vedeţi toți ci poruncesce, ca nici
să mâncâmii la masă cu beţivu. iarii bietulă fiti ali
preotului beţivi. nu numai mâncândă ci și petrecând
împreună
cu densulii de unde va putea ticălosulti. ca
să fie ceva
mai bunii. ci numa! trebue săi urmeze la aceasta
judecata cea: groaznică a Apostolului care cu hotărire
dice,
că nici furil nici lacomil. niet beţivii nick ocărătoril.
nick
„Tăpitorit: împărăţia lui Dumnedeii nu o voriă
moșteni. in
sama dar, că numai una de aceste ce să
dicii de Apos- tolulii, de o va avea omulă » . hotărâtă judecată,
il face
că împărăția lui Dumnedeii de nu se va
pocăi nu va,
moşteni și iarăși mai poruncesce dicândii să
nu vă imbătaţi de vinii întru care este nestimpărarea,
ci vă umpleți de duchulii: și iată ex ești plini de duchulă.
cândă

ai eşitii din Sfinta Biserică dela -Dumnedeeasca
Slujbă.

Atuncea mergând la casa ta. iți fă datoria
cu tâtă odihna în casă. Cu cele ce ai dela Dumnedeii
mâncare

și cu beutură, măsurată te liniscesce cu cetania
Seriptu-

Tel și așa vel avea mare mângăere sufletească.

Si nă-

dejde de mântuire, și ajutoriti din Sfintele şi înfricoșatele

a lui Christosii Taine,

ce leY priemită, iară nu osândă.

Și nici ţi se va dice acelă infricoșatii cuventi
„iată să
lasă easa ta pustie, det acumii câtă miau
fostii prin pu-

tință, Și cu ajutoriulii lux Dumnedeii, ramii pusi inainte
A,

/
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aceste - sftuini

şi indemntri

duchovnicesct, . din. Sfintele -

Scripturi ca să vă puneţi Ia orândueală, şi să faceţi pă-

Tăsire de acele năravuri pierdătoare de suflet și de viață
iară cândi scrisoarea

aceasta și sfătuirea,

nu va putea

“Să vE folosească şi se vă îndrepteze, apol bine să sciți
că avemii şi toeagră pentru cel nesupuși şi neascultători.

aţi. sama o preote ce lucrezi. Că tei invrednicitii, a lucra
unii Iucru atâta, de mare. “Câtii nici îngerii nu s'aii învrednicitii. sălii lucrede
îndestulă,

adică a sluji

Sfânta

Liturghie.

că de vină și de rachiii niminea nu te opresce,

însă în casa tă. „cu rândueala cea cuviinci6să, precumă
urmează și toţi cei ce saii obicinuitii în casa sa. cu rândueala cea cuviincioasă. Precumii urmează și toți cei ce
sai obicinuitii a întrebuința mâncările și heuturile cu rândueală cinstită, Lari Ia, cărcimă, afari. de. călitorie depărtati, de vel merge la băutură ve fi socotitii, ca celt
ce pre fiiulii. lui Dumnedei îl vindi pe vinii în cărcimă;

| precumit Iuda laii vendutii pre bani la jidovi. cumii poţi,
și cu ce inimi, nemilostivă și netemătoare de Dumnedeti
săi lași mai alesii praznice mare, casa cu copiii şi cu

soţia pustii și să te duci la căreimă; ma! alesii priemindii
pre. Christosti: Prin Sfintele și de viaţă. făcătoarele Tatne.
Datorii fiind a le păzi mai multi decâtii lumina .ochiu-

lui. Deci să priemiţi aceste învățături cu dragoste,
demnându-vă pre voi proroculii Davidii:
învățătură,

ea nu cumva

în-

priemiţi : (ice :

să se mânie Domnulii, Și doră

-nu veți rătăci din calea cea dreaptă, cândi se va aprinde

degrabii mânia lut, și decă aceste sfătuiri ce se dai

vouă dela no! le ver primi cu dragoste; . Și le veţi implini cu osârdie din inimă mila lui Dumnedeii. veţi căşe
„tiga şi anostră blagoslovenie se va odihni pre vol. Iară

de sari afla cineva neascultătoriii și înprotivnicii și de
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fu sarii drepta.: ci arii cărti afân
dă pricini de păcate
unuli ca acela sângurii va vede
ce feliii de judecată va.
lua ca unii perqătoriii de sufletuli
'săii Și smintitoriii noroduluj.«
„:

„1815. Mart 2,
Anul 1516.

e

Episcopul Meletie se Jăluesce Domnului

Scarlatii Alexandru Calimachii asupra stri
mtorărei și daforiei Episcopiei, şi cere a i se chărizi
Și „venitulii cotulu

i“ din tirgii, ce se lua dela mesurătu
ra vinului și a

rachiului,

Domnul

care se consumati aC0l0. -

incuviințază; și prin cartea sea din 1816

,
„Mart 18, hotărăsce ca să aibă Episcopi
a, privilegiul de
a lua câte 20 parale de butea de rachiti
sâii horilcă, şi

“câte 10 parale de vaşuli de vină,

dela tote vasele ce

se voră mesura cu cotulii în aceli
tirgii, indatorindi pe

Episcopii de a avea inadinși cotari,
cu coturi drepte, și
să facă

măsurătură dreptă.

Meletie se tânguesce Domnulul, că
mai tote moșiele
Episcopiei suntii înpresurate de megi
eși; cere hotarnicti
pe velă“ Vornicult Theodoriă Balști.
Domnulii totii atunci di ordinii acestut hoeriii a merge la
faţa locului și a
hotări moșiele după documente Și a
da mărturie hotar- *

nică de cele ce va, constata. (Condica
, III. f. 275, 287).
„Facii daniă Episcopiei : Monachulă
Genadie, — partea
sea

din moșia Nepri;. Diaconit Ioniţă și Vasi
lie — partea
„lorii din moșia 'Floreşei, .
„. Anut 1518. Meletie cere la Domniă
hotirnicirea u-

moră rădeșii dela Dolheser,.
Diaconul

|

|

Grigorie și cu fratele sei Gavriilii ai
dă-

ruitii : Episcopie! partea
Deleni...

lori din “moșia

Anul 1519. Prefectorulă Papistăşescii,

Căpotescit “sei
|

nu seputea
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linisti pentru nereușita lui în chestia biserici din Huşi.
In anulii acesta a veniti eli însuși la Episcopulii Meletie,
cu propunere, că dacă nu” învoesce a face biserică pe
Joculii sciutii, apof măcarii să! învotscă a face acolo o

ceastă cerere i saii învoiti,

găsinduse temeinică.

Insă

Prefectorulă era ambițios, și ținea cu orl-ce preți să

triumfeze voința sea : de acea, în următoriulă
Anul 1820 Iarăşi a renoită pretenţiunea sea, la, Domniă, din care motivii iarăși s'a urmati corespondenţă, între Mitropoliă şi Episcopit. Meletie și acumii a statii în
aceeaşi fermitate, arătândă Mitropolitului, că nu trebuința
de biserică papistă în Iușt face pe Prefectorulii a st
rui în pretenţiunea sea; ci numa! ambiţiunea, de a triumfa
voința sea cu ork-ce preţii. De atunci chestia aceasta s'a
finită, și papistit din Iluşi, carii şi astădi suntii înti”'unit
numării forte mică, păstrează, cimitiriulii, și spre a nu se

da uitării și a se desființa dela sine, lac în toți anit

procesiuni religi6se dela Corni, în dioa de Joia-verde.
Găsiecii forte demnă purtarea Episcopiloriii în acestă chestiune. E, firă a vătiima onoarea romiinească în chestia
"toleranței religiâse, aii reprimatii pretenţiunile ambiţidse.
Toti in acestii anti o redeșiță anume Maria chărăzăsce
Episcopiei partea sea, din Leosci.

Anul 1821.

In acesti ani, templânduse revoluţia

greceaecă în țeră, cunoscută in genere sub numirea de

_eteria grecească,“ sail retrasii din jerii mal toți boerii,
“împreună și Mitropolitulii Veniaminii și E piscopulii de Romanii Gerasimii, de frica Volintiriloră și a Turcilorii. Episcopulii Meletie insă a statii pe locii, Şi a condusă afacerile nu numai ale Episcopiei sele, dară şi ale Mitro-

poliei, (Istor, A, Neamţului, f, 8),

-

căsuță pentru șederea unul păzitori alti Cimetirului, “A-
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Apropo de revoluțiunea dela 1821 a coreligionariloră

noştri Elini, la Episcopia de Huși amti găsitii în originală Gramata Patriarchului Grigorie, dată dela Constan=
tinopole în luna Marti, împreună cu întregul Sinodii
Patriarchalii, cătră Mitropolitul,

Episcopii, boerit, Și că-

tră tote stările din 'Țera-romănescă(*). In această carte,

“Patriarchuli şi Sinodului sei, negreșită că după impunerea guvernului Porţei, disaprobi fapta lur Mihai Suțuli Domnulii Moldaviei și a luf Alexandru Ipsilante, carit se represintă ca capi al mișcării; numesce pe Suţul
nerecunoscitorii, pe Ipsilante—fagariti, pe amăndot-—în-

șelăitori, carii cu numele Rosiet aii dusti națiunea în rătăcire, fără ca Rosia să fi avutii de aceasta vre-o sciinţă,

după declaraţia Ambasadorului eX din Constantinopole. Indeamnă pe Mitropolitii și pe Episcopi a întrebuința, tâte
mijloacele duchovnicesc! spre a scoate poporul din ase-

minea rătăciri și amăgini

ale revoluţionarilorii, pe caril

îi blestemă și afurisesce. Desleagi, pe cei ce se vorii fi
angagiatii cu e prin jurământii. În fine amenință pe Mitropolitii și pe Episcopi cu argosiă și caterisire dacă,

conira acestori îndemnuri,

arii consimţi și conlucra cu

Tevoluționarii. In interesulii istorief contimporane reproducemii aici. o traducere depe acea gramată.
* „Grigorie cu mila lui Dumnedeii Archiepiscopii Cons-

tantinopoliei Romei nou Și Patriarchii Icumenicii.
- Prea-Sfinţite Mitropolite ali Ungrovlachiei, prea-cinstite

(*)

„.

Causa

pentru carea

aceasta

gramată

Pavriatehală

se

găsesce

Hușk, este lesne de înțelesă: căci Episeopulit de Huşi în aceli timpla
administra şi Mitropolia. Darii vine întrebarea: pentru ce ea
esta
dată pe numele Aitropolitului de Ungrovlachia, şi nu pe alii
Veniaminii ali Moldaviei? Se vede, că, Mitropolitul Veniaminii lujfindii
compromisii ln Constantinopole ea partizan Eteriei , Patriarehulă fu
„nevoită
a se arăta că nu are comunicațiune cu eli. În urmare 2 îndatoritii pe Mitropolitulă Unyrorlachici
comuniea gramata și Bisericii Moldayicţ,
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|

și Exarehă ali Plaiuriloră

Și locoțiitorii

ală Cesariei

Capadochier, Prea, iubitoriloru de Dumnedeii Epis
copi, cazi! aparțineți acester pre Sfinte “Mitropolir, iubi
ţilori noștri

frați întru Duchulu Sfântu și Conliturgisitorr Pre
,
a Nobi-

lilorii boeri, prea onorațilorii neguțitori, prea
folositorilor
Căpitenil a bine-cuvântateloriă rufeturi > Si
toți ceialalță
bine-cuventaţi Chreștini, de or-ee stare și grad
ii, Charii
voi -și- pace dela. Dumnedeii.
Ia
Este mal luminatii decâtii sorele, că unul
ii din acele
dinti fundamente ale” moralei. este a pur
ta ȘI -recunos-

cința cătră bine- fioătory;. iară carele a priimiti
i bine-faceri

şi nu recunâsce este: celii mai reă dintre
toți Gmenil, Acestii viță îi videmă lovită de Sfintele Seri
ptuni în multe
locuri, şi ncertatu şi de însuși Doranu
lă nostru Iisusti
Christosti, precumii avemii exemplulii lui
Iuda. Și cândi
nevecunoscința este, însoțită și de ună spir
itii făcătoriii de
răi. și resculătoriă. contra puterniculut
Și. neînvinsibilulut
imperii, comunulut nostru bine-f acăt
oriii și nutritorii , atunci fapia este contrară Şi lui Dumned
ei, fiindii-că nu
este

, dice, imper: “ţii și putere, decâtii numa
dela Dumnedeii

aședată, și totii celă ce se opune
acestui puter„nici imperii dela Dumnereii aședatii
asupra ndstră, s'a
"opusti poruncii. lu Dumnedeii. Aceste
doue datorii esențiali și fundamentali,. morale: și religi
oase, le ati căleatii,
precumii nu se cuțiuia, cu o nepilduită,
cutezare ȘI aroganţă, -.ronduituiii Principe de Moldov
a -Michailti, ȘI din
preună cu Alexandru Ipsilante. Tată naț
iunea nâstri Cu-! .
nâsce nenumăratele mile ce leaii vărsatii
. “acestui răii-voitorii Michailii izvorul celt. nedeșerta
tă. ali: puternieulur
imperiti : din micii și simplu la rădicati
i la cinuri ȘI măriri, din ne semnată Şi firă slavă Ta
înaintată la glorit
“

și onori, l'a inavuțită, Va protegiatii, înfine [a onorață
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Şi cu prea strălucituli thronă de principatii și la aședat
boeriă ali popoareloră. Acesta însă fiindă din fire reivoitoriă, s'a aretată monstru însuflețitii al nerecunoscinți și conglăsuinduse cu fugariulă Alexandru Ipsilante,
ambil disperaţi,

egalminte aroganți,

iubitori de gloriă,

scii mal binc-dicândii , deşertii-cugetători, ai proclamată ,
libertatea naţiunei, și cu aceasti vâce ati atrasti și pe

mulți de pe aici, trimiţindii și emisari în diferite părţi,

ca să înșele și să atragă la propria prăpastie a perilerii
și pe mulți alți! din neamulii nostru. Iară ca să potă încuragia cumva pe cei ce vorii asculta, aii întrebuințată
şi numele puteri! Rosiene, propunândii, că Și aceasta, ari
„fi de acordii cu cugetările și mișcările lori ; propunere

„cu totul falsă și fără esistenţăi și productii numat' alti
proprielorii lorit deșerte cugetări. Pentru-că pe lângă
aceea că unii aseminea pasii este moralminte imposibilă
și atăcătoriii pentru imperiul rusescii, însuși Amuhasadorulii

că
“s6i

imperiali de aici

puterea
parteîn

rusescă
acesti

întrebatii, _a înformatiă

nu

are

lucru,

nici
şi au

uni

felii

înfruntată

înserisăi,

de
mat

scire
cu

semă și ati opriti dela acesti lucru urit, uriţii de
Dumnedeii și neconsciinciosii, voindii aicea să turbure liniștea și pacei naţiunei nâstre, —a credincioselorii raele .
ale puternicului imperii, de care se bucură acestea sub
întinsa vmbră a lui, după, multe altele și cu preferință întru celealereligiuneinîstre carea, s'a păstratii şi se continuă nesmintită pănă astă-QY spre folosulii nostru sufle-

teseii. Si așa, în !ocii de iubitoride

libertate, s'a ară-

tatii uritori de ea, în locii de iubitori de nemti şi de religiune, uritori și de una și dealta, și contrar! lu Dumnefeii,
făptuindii, -vai! neconsciineioșii, eu desperatele lorii mişcări
miinia. puternicului imperiii, și grăbinduse se aducă per-
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dere generală peste toti poporulii. Aceste deci audindule
noi și tâtă frățimea de pe lângă not și toţi -pioșit membril af nemului nostru de aco'e de tâtă

starea,

ne-amă

înplutii: se multă întristare, de o mortali durere,
și ne
ntărdiatii ami procesă din părintesca, iubire şi din ingri-

jirea bisericscă să vă inspirămit cele mântuitâre,
Și așa
scriinduvă, mandimiă. archieriet vâstre Și VE rugiimii ca

şi. înşivă şi prin impiegaţii voștrii, Egumeni, clirică
sfinți și părinți duchovnicesci, se declaraţi. înșelăciunea
dişilorii men! r&ii-voitori, şi se informaţi pe chreștiniă,
fiecăria “stări ce se află sub spirituala protecțiune.a: vostr
ă
la pădirea credinciosului raialicii, la complecta
supunere
Și servilă ascultare acestul puternică imperii dela Dumnedeii rânduitii asupra nsstră, Şi cu spiritualele
argumente
ale adevărului se sfărimaţi laţurile acelor 6meni -perdaţi și sti dovediți de corumpetori comun! și deşert
ii-cu-

gelători, fără ea Archicria vustră sti cuvântitările
vâstre turme să dați vreo atențiune la et Și la mișcările
lor;
ba chiarii să uriţi, săi desprețuiţi, întru câtă
și Bise-

ricaşi națiunea îl urăsce şi grămădesce asupr
a lori cele

mal montali blesteme, Îi tae de la curata
și sănătâsa în-

tregime chreştină, ca pe nișce membriă putred,
ca pe
nisce călcători de legile. divine și de ordinile aposto
lice,
ca pe desprețuitorii sfintei ungeri, a recunoscinți
i și a
mulțămirit cătră bine-fiicători Și contrară legilorii
morali
şi politice și ca unii ce neconsciinciosti ai pregă
tit pei-

Tea, inocentului și neresponsabilului nostru neamii
,

suntă

afurisiți , blestemaţi și neertați, după morte
nedeslegați
Și supuși anathemei și mâniei cer vecinice.
Petrele, lem-

nile și. ferulă să se sfărame, dară et nicl-o-daţă
se nu
se :disolve; lovesc Domnulii cu răcdla, cu figuri
le, cu
stricarea aerului și cu gălbinela; facă-se peste
capetele
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lori ceriul de aramă și pământul -sub. piciorele lorii de.
ferii; - taese fără timdin.
pă.
viata presentăi şi:să se.păgubescă și de cea fiitâre; cadă peste capetele lori trăsnitele mâniei Dumnedeesci; fie bunurile lorti întru desă-"
vârșitii nimicire; remâe copii lori orfani și femeile lori
văduve; întru unii nem să se stingă cu suneții numele
lorii, și să nu rămție lori petră pe pttră; Angeruli Domnului cu sabia de focii săi gonrei; fie preste eX și

blestemele tututorii sfințilorii din vecii șiale tuturor theofo-

rilorii părinţi; precumii și preste aceia CÂț le aii urmati .
fără căință sc în' fiitorii le vorii urma.
Cu aceste îl blestemămii, lisândii pâraie: de lacrimi
din ochit noştrii, plint fiind de o dreptă mânie asupra
lori. Eară fiindii că pe lângă altele s'aii făcutii cunoseutii
că cei ce aii bolitii de satanica cugetare a resculărir de:
poporii, formând. o astiifelii de eterie între e%, s'aii conlegatii și cu legătura jurământului, cunscă că jurămentulă lori: este jurământulii înșălăciunei, este nechibzuită

şi aseviosti (impiit) aseminea jurământului

Iul Irod, ca-

rele pentru ca să nu se arite cileătorii de jurămentulii

săi, a decapitatii pe Ioan. Botezătorulii. Daci Şarii fi călcatii jurământul cel fără judecată, pe care l'a năiscociti fapta lui -cea dobitocescă, arii fi vieţuitii atunci Dum-

nedeesculii Promergătoriii, așa în câtă de la remânerea
în acesti feliii de jurăimântii a atirnatii mârtea Promer-

gttorului; așa, și remânerea în jurământulii

acestel par-

țiuni întregi; și pentru aceste este vădutii

câtii

tiQide a ţinea cele juruite, face esențiali. peirea une! naeste.de

perdătâre şi uritâre de Dumnedeii. Din contra, lepădarea,

de acesti jurimântă, care scapă pe poporulii nostru de
nenumăratele rele venite asupra luk, este şi iubitore de

Dumnedeti şi mântuitâre. Pentru acsta Biserica cu cha-
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rulii prea sfântului Duchii dislesă jurtimântulii
priimesce și €rtă din inimă pe cet ce se voră

lori Şi .
căi, se

vorii întorce și voră mărturisi Înşelăciunea
' de - mal Îna-

înte și vorii înbrățoșa cu sinceritate credinciosul raiali
cii.
— Adresândune cuventuliiîn particulariă Şi cătră Archi
e-"

„Tia vâstră, declarimi e de nu veți păşi
în- câte sfituimii înttu Duchulii sfântă Disericesce prin acest
a, denu

veţi dovedi în faptă sirguința, și dorința vostră de a
nimici

vicleniele, a mirgini abuzurile și disordinile, a
întorce pe
„cei rătăciți, a tăbări mijlocitii și nemijlocită
asupra celori ce vorii remânea în cugetările lori „cele
insurec-=

ționale și a le resbuna. De nu veţifi de o cuge
tarecu

Biserica, -și întrunit cuvânt, de vă veți
purta -cu ori ce
modii contra comunului nostru bine-făcttor
iăi,; puternicu-

„ui imperiii; vă vomit socoti argos de lucrarea
Archie„Tescă, și eu puterea, sfântului Duch
— ii
cădută din trepta

Archieriei, lepădatii din Sfințita îngrădire, goli
de. cha-:

rulă Dumnedeescii și vinovatii focului gheenei, ca: unii
ce
ați preferati și aţi alesti- peirea ntmului nostau, Aşa dar

iubiţilorii. fraţi, deșteptațivă, pentru
Dumnedeii Şi faceţi
precumii.vă scriemii bisaricesce şi vă .poruncimă;
căci
îngrabă așteptimii buna, înplinive a celorii scrise; și
charuli lui Dumnedeii,și nenumăratele mile să fie cu
vol

en toți, 1821 Mantiii.

LL

- Sai subserisii sinodicesce pe sf masă

de

moderaţia -

nostri, de prea, fericitulii, și de toți Archiereil“.
|
(Subseriși: AL Constantinopolei Grigorie. Patriarchul Tek

rusalimului și alți 18 Archierei):

Anul 1523.. Preotulă Stefani a dăruitit

Episcopie-

irel stânjini de pimentii din moșia: Iarbajil. — Un Va-

silie a dăruitii: partea sea din moșia Lunca-Banului.

“Anul 1824.

Câteva persâne din Huși,

Gavriil

Mi-
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loșii, Costachi
„govâţilorii de a
date “e asupra
poruncă pentru
nu de multii se

Șendre, Dimitrie Iuga, întărită obștea tirnu recunisce Episcopiei drepturile. acortirgului, Episcopulii capătă de la Domnie
depărtarea din tirgii a instigatorilorii, carii
aședase acolo. Insă Episcopulă nu pune

ordinulii acesta în lucrare; fiiidă că aceia de frică sai

liniștită și ati liniştitii şi obştea. (vedi la anulii 1831).
Totii în acesti ani Dommuli erei Sandulu Sturza prin
cartea, sea, pune în vedere Episcopului de Iluși Meletie:
că dupre, înaltele porunci împărăteser este opriti streinilorii a, se ciisttori'cu fete de ale pământenilorii, pe temeiii, că aceia, cândii arii voi să se ducă

din

țeră nu

poti lua cu sine femeele române şi averea lori de zes-:
tre. Se poruncesce a se privighia prin Protopopl pădirea
acestei leoiuiri. (Pirmanulii la care se face aici alusiune- este publicatii în Archiva

română,

tom. 2 f. 377—
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) Forte înțeleptă disposiţiune, carea. a fostii o puternică îngrădire a naţionalităţi și a proprietății române,
sînul 1525. Doi redeși Constantin și 'Teodorii ati dnuit Episcopiei o parte a lori de pământii din moșia Rân-

desci!.

RE

RE

Anale 1526. Mortea Episcopului de Romanii

Gera-

sim, întimplati în acesti anii, a datii ocasiune la permutarea ut Meletie de Ja Huși la Romanii, ră la Huşi
fu chiamatiă

Ieromonachulii

Sofronie “Miclesculii,

dintre

monachii Monastirei Nmţului. Reproducemii aict dupre
condica sfânta, documentele relative li acestă permutare

și alegere, spre a se vedea modulii, cumii se făcea pe

atunci alegerile de Episcopi. Aeeste: Documente

constati

din anaforaua cătiti Domni, subserist de Mitropolitulti. și
de 10 boeri divaniști şi din rezoluția confirmătâre a Domnulut de atunci Sandulii Sturza, Din anafora se vede că
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alegerile acestea, ati fostii ordinate de Domni
dulă a sea

de la

26 Mai,

cătră Divani;

prin o ţiDeaseminea

se vede, că în acestă actii avea mare însemnătate
nia Mitropolitului.
o

opi-

„ Prea Inălţate Domne!

pe După luminata domnssca țidulă din 26 a următârei
luni,
în pricina văduvitei Episcopit a Romanului, ne ami a-

dunatii la sfânta Mitropolie, și socotindi mai întâi de

cuviință chemarea iubitorului de Dumnedei Episcopi al
Hușului kyr Meletie la văduvita Episcopie a Romanului
pe. lângă altele mai cu dinadinsulii pentru înfățoșata icomicâseă sa petrecere la Episcopia ce ali fostii, care cea
mal cu dinadinsulii o cere acum nevoea aceştel Ialte Episcopii a Romanului, după povara datoriei.în care se
a[l din întemplări și peristasurile trecute, s'aii şi făcutii
acestă, chemare prin Preosfinţia sa părintele Mitropolitul
întru care uninduse şi primindii theofiliasa kyr Meletie
întru făgada strguinții plaţit Și a răfuirei a totă datori
a
la care este supusă acestă Episcopie, prin cele mai ico-

nomicâse și osirdnice chipuri a theofiliei sale, cu câtă

va putea mat fără prelungire, urmedă cu întărirea înălțimel vostre mutârea sa la Episcopia Romanului. Ami în-

irali apoi și în cea laltă socotință și alegere -de trebui-

torulii noii Episcopii a Eparehiel Hușului, și în toti felulii chibzuindii ne ami mărginită după încungiurarelua

crului, a se-aduce din părinţii călugări

at Monastirei

Neamțului. pentru acestă însărcinare ŞI păstorie, pe care
Preosfinţia sa Archipistorul îl va socoti enaretos(*) și destotnie

învrednicirei aceștia, şi așa socotind Și alegend Preosfinţia, sea
(*)

Yirtuosti,
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pe sfinția sea Teromenachulit Sofronie, intru stă, incredința-

rea, “ potrivirea, și a destoiniciei primire! locului mutatului Episcopii de Huși la Roman, neam unitit Şi noi în
socotința Preosfinţiei sale întru a se orîndui Episcopii 'de
Huși pe pomenituli ma! susii Ieromonachulii Sofronie de
care şi facemii cunoscutii prin acestă a nâstră plecată
anafora, spre a înălțimei vostre hotărire și întărire. A

înălțime vâstre cătră Dumnedeii smerit rugătorii Veni-

„amin Mitropolitulii Moldovet. Plecate slugi:

„scrierile a 10 boeri).

|

(umedă sub-

Resoluția Domnesci:
„= „Noi Ioan Sandul Sturza Voevod cu mila lut Dumne= nedeii Domni ţerei! Moldovei.

Infăţoșindunise anaforaua

acesla a Preosfinţitului Mie

tropolită a țerei și a Domniilori sale boerilori și pătrun=

dendune de cunoseința ei găsimii de: cuviință și de tâtă

lauda, atâtii. socotința riitărit iubitorulut de Dumnedeii
Episcopii kyr Meletie, de la Huși la: vtduvita Episcopie
a Romanului, câți și alegerea“ noului Episcopii pentru E-

piscopia Hușului,a, cuvioșiei scle Ieromonachulii

Sofio-.

nie din părinți! călugări a Monastiret Neamţului, pe în-

credințarea dată de Preosfinţia sa părintele

Mitropolitulii

kyrio kyr Veniamin, de areti (*) şi destoinieia pomenitului Ieromonachii spre însărcinarea şi păstoria acestil
Eparchil a Ilușului. Dreptii aceea unindune cu acestă

plăcută socotință, hotărimii atâtii mutarea 'Theofiliei seale

Episcopului de Iluşi la Roman, 'câtii și chirotonia şi rân-

duirea cuvioșiei sale Ieromonachului Sofronie la Episcopia Hușului. Spre care să și intăresce anaforaua . acesta

(+). Virtute,

m
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cu Însuși a; nâstră iscălituri si pecete.' (subseris) Not
I&n

“Sturza Voevod, 18266.

-

-

-.: Ia

„Ipopsifiulii lu Sofronie s'a făcutii la 2. Lunii în paira-

clisuli Mitropoliei de cătră Arehiereii: Meletie Episcopulii

de Roman, Inochentie Iliapoleos Egrumenulii Păpăuțilorii
Şi Varlaam Sardeon Egumenulii sf. Spiridonii.

Iată cum

„se desorie acestă ceremonie în condica sfânti a Mitro
poliei:

E

AN

Re

E

„Prin voea, îndemnarea, și slobodenia iubitorului. .de

“ Ohristosii Domnului nostru SandSturza
ulii
Voevod.
, cu bla=

goslovenia Preosfințitulut Mitropolitii a tt Moldavia
kyio kyr Veniamin, şi cu sfatuli a titurorii aleșilo
rii de
bun neam boeri patrioți, de vreme ci et smeritul
Episcop

alii Hușului Meletie, amii

fosti chemati

Și mutatii

la

Episcopie a Romanilui, veduşindii de păstoriulă
er -feri-”
citulii. întru pomenire Episcopulii Gerasimi. Și
dupre urmare aseminea prin voea, indemnarea, Și slobod
enia, înăl„țimeă seale și a Preofinţiei sale, și aseminea,
cu . sfaiulii
a tuturoră aleșiloriă- de buni neamii boent patrioț
i, s'aă
hotăritii chemarea, și vinduirea de alti Arehiereti în loculi mei la sfânta Episcopie a Hușului, Drepti
i aceea

smeritulii Episcopult Romanului Meletie, înpreună cu cet
alţi fraţi Archieret, aseminea cu voea indemnarea inăl-

țimei sale, cu blagoslovenia' Preosfinţiei sele și cu
totii
sfatuli boerilorii patrioți, adunândune. în paraclisulii
sfintei Mitropolit, “unde se cinstesce Și se prăznuesce Hra-

mulii tuturorii Sfințiloră, și hotăriri canonieesci „puind
i
înainte, spre aflarea și alegerea cinstitului-și vredniculu
i
obrazii, ce este se primescă duchonicesca ocârm
uire a
Eparchie! și a Episcopiei aceștia, amii pusii pe cuvios
ul
intre leromenachi kyr Sofronie Miclesculii, și
s'aii scrisă
“numele lui întru acestă sfântă condici a prea
sfintei Miîi

|
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„bvopolii a Moldaviei. 1526 Iuniec. (subserist:) Meletie Episcopuli Romanu.lui
nokent.ie Iiupoleos.

deon.

NXXI,

SOFRONIE

Varlaam

1]. MICLESCUL

Sar-

-

Sofronie s'a, chirotonisitii Episcopi la 3 Iuniti, precum,

“se vede din inscripția din Altariulii Bisericii,

pe

Tednet Mântuitoriului.:
|
a.
Noulii Episcopii Sofronie, întrebi pe - Mitropolitulă

dosul |

Ve-

niamin, prin serisâre, cu ce rindudlă si se sfințe
scă An-

timinsele? Mitropolitulii prin serisârea sea de la 29 Sept.
Îi respunde, că mai inainte cusute fiindii „punguliţele
pentru punerea sfintelorii mâsce . cu aromate, în vre-

mea slujbei Dumneqeescit liturghii, la văchodulceli mic,
în vremea, citiret troparelorii, va aduce Eclisiarchulă pe

o tabla antiminsele, și începânduse urmarea

piea mesel cu apă de trandafili, să . se

de la

stro- .

miruească

cu

pomăduitoriuli fiește care Antiminsti, și apol să se în„cepă îndată trisagion spre săvârșirea liturghiei, Derii pu-

nerea sfintelorii mâsce se păte aședa și la altă
de Eclesiarehulă. Cu acestii chipă sfinținduse şi
duse de fiăţia ta, să se inpartă pe la bisericile
„vorii da, insemnânduse ITramulii și pentru care
anume“. (Acla pentru sf. Myri.)

vreme
iscălince se
biserică

Totii în acesti anii s'a adusă de la Constantinopole sf.

Myru. Costulii luk a fostii de 3,000 lei, care inpărţinduse
pe .Eparchit, în partea Episcopului de Huși a, venitii analogia de 8001.
|
a

Dintr'o adresă a Mitropolitului cătră Episcopuli Sofroie din acestă ani se vede, cu câtă asprime se păziaă
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cannele ce oprescii pe. elirici de a da chizășie.

se dice în acea adresă:

mr”

„Pentru Iconomulii Iani, fiindii

|

Iată ce

că ai îndrăznit,

în-

protiva datoriei sele, luerulii ce cu totulii este opritii de

a da chizișie o faţă bisericescă, așa derii după canonul
20 ali sfinţilor Apostoli, remâne catherisiţii, oprită de
tote lucrările preoției*. (Acta administr, Eparhială),
Anul 1826.:In Huşi se convertise la Orthodoxiă câţiva dintre locuitori! papisti de pe moșia Episcopiei. Cornit:
Misionarit papisti din Iașt ai dati alarmă mare, aii piiti pe Episcopulii Sofronie la Consululii rusesc din Iași

carele gera şi consulatul

Austriacii, că ari fi silni-

cindii pe catholici! din Huşi a se converti la Orthodoxiă.
Mitropolitul în urmare, priimindi de la Consulul

notă în acâștă cuprindere, o trimite Episcopului înapoi,
şi în adresă cere relaţiune despre adevărulii scii neadevărulii casului arătată prin notă. Dacă este' adevărată
arătarea, dice Mitropolitulii, atunci Episcopulii să se silescă a linişti lucrurile Ia faţa locului, spre a nu se întinde mai departe; cră-dacă cele arătate suntă neadeytraie, atunci să, ccră cercetare la faţa loculu
spre i,
a i-se
face salisfacţiune. In totii casulii — sii Tespundă, pentru ca să se stie, ce se intimpine la nota Cosulatului. In.

fine încheie cu sfătuire, de a nu se intrebuința silă la
convertirea, Apusenilorii, ci numai Sfătuiri, și acele la

timpii și locii oportunii, ca nu alminterea, în loci de folosii, să aducă vătămare. (Acta, pentru eterodoxi.)
Intr'o corespondențăa Mitropolitului Veniaminii cu [piscopulii Sofronie în chestia convertiret a doi catholici
din Huși— bărbatul cu femea sea, găsim următoareao-

piniune' a Mitropolitului” despre modul primirei

Catholi-

cilorit la Biserica Orthodoxă, . Iată povăţuizile ce dă
Mic

ze

429
tropolituli Episcopului în acesti „cast
i = Să chitmi pre
amândoi, și duchovnicesce săi sfii
nesci, ma! virtosii pre
ea,
ca să primească a se boteza cu
destvirșitulă

boteză;
căci biserica Carigradului, precumii
și cele-lalte Patriar=
chii ale credințit răsiritului cunoseit
botezulii apusenescii

cu totulii stricati, şi pre toți acei
carii vinii dela credinţa

apusenească cătră andstră a resărituluj,
se botează cu deSăvirșitii botezi. Iară neprimindi,
spre. a nu da pricină
de

scandălă,

“Myră,

“se va urma numai forma ungerei

căci așa se urmează cu asemine
în Rosia,

cu Sf.

după
. cumii arată Molitveniculii tipăritii în
Episcopia Râmnicul

la anul 1793, la fila 355.

ȘI saii va primi-a se boteza cu desevirșită botezii, sail nu,
acumii totii să nu se
urmeze lucrarea, ci postindii acestă
post amândoi

și înfrănânduse pină în ajunulă Sfințilori Apos
toli, cândii atunci se va săvirși lucrarea sait a stvi
rşitulul boteză

(de va primi), sait numai ungerea cu
Sf. Myră, și în
dioa Sfinţilorii Apostoli se vorii și
cununa.“ (ibidem).
Vra să dică primirea, prin Botezii se
numai prin Myrii-

ungere, Mitropolitulii Veniaminii o lasă la voinț
a

conver..
_tiţiloră; eră cununia dinnoii o pretinde. Sfat
ul, mat ales
în cașulii din urmă este netemejnicii,
dupre principiile
theologice.
SI
Anul 1829. Din anulii trecuti jera crășt
s'a ocupat
de oştirile rusesci, și răi s'a. începutii
angăriele de tot
feliulii.” Dintr'o scrisoare a Mitropolitul
ut Veniamin din

acestii anii cătră'Episcopulă Sofronie se vede
că și Preoţii

erai esecutaţi a face cărățure de podv
eqi pentru oștf.
Mitropolitulii “Veniamin “a fostă stăruită
la generalulii
Joltuchinii, plenipotentulit şi presedentulă
Divanurilorii. a-

mândurori Principatelor, ca să sentească
pe Preoţi de
acele podvodi; darii n'a reuşitii decâtii întru
atâta, ca a-

2

7 Ves
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nalogia cărăturilorii ce va cădea asupra Preoților să se
facă de diregători în presența Protoiereilorii, și aceștia
apoi să indatorească pe Preoţi la îndeplinire, fărăa se
amesteca esecutorii civil (Acta lucrărilorii gruvernii. din
timpul ocupaţiunet).
Mitropolitulii Veniaminii comunică Episcopului, eCĂ a a-

doptatii socotința Vice-preşedintelui generalulii Theodori

Mireovieiă, privitoare la modul cumii trebue a se adresa
la guvernii persoanele bisericesci; adică, cândi vreunulii

arii- avea trebuință a, cere ceva dela guvernii, să adre-

săze. mai ântiiii cererea sea la Mitropolitii, și apoi acesta,

dacă o va găsi cu cale, va mijloci la guvernii. (ibid:). Din corespondeţile urmate cu Episcopulii în anul acesta pentru cutia milelorii dela Mitropolie, se vede, că
primiaii mile persoanele scăpătate. Constatarea, celorii vrednici de milă se făcea prin Protopopi. Episcopia de Huşi
plătia anuală 400 lei. Pe lângă aceea Episcopul noii
alesii plătia 500 lei în folosulii acelei case.
“In anul acesta iarăși s'a adusi Sf. Myrii dela Cons- |
tantinopole, Episcopulii de Huși care plătia mat puţină ,
findu'r Eparchia mat mică, a plătită în anulii acesta 30
galbeni. Se vede că din punctulii de vedere alii Iconomiel, în acestii anii Mitropolitul Veniaminii a rugatit pe .
Grafulii Palinii Președentulti Divanurilorii, ca să mijlocească a se da pe viitorii Sf. Myri pentru Moldova de
la. Biserica Rosiei. Grafulii a promisii ci va face a se
da dela Moseua; pentru care să se trimită din partea
Mitropolitului unii omii înadinsit acolo. Mitropolitul a
scrisii Archiepiscopului de .Chișinăii, rugându li, să tri- |
miti la Moscua pentru Sf. Myri pe unii Archimandritii
Nicanorii din Besarabia și îi va plăti cheltueala drumului.

„Anul 1830. Din o adresă a - Mitropolitului cătră E
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piscopuli de Huși, dela 4 Mart, se vede, că
plenipotentulii Chisilev a fostii regulatii a se trimite pe la
Monastiri toţi calicii din Iași. Darii fiindit-eă această
disposi- .
țiune nu s'a pututii aplica, Mitropolituliia propu
si şi s'a

admisi, ca, spre a înceta dela cerșetorie, să le
se dea

câte 30, parale pe (i de persoani, și să rămâe
pe la casele lorii. Suma banilorii trebuitori s'a analogisit
ii pe Mitropoliă, pe Iipiscopil și Monastivi, Episcopiei
de Huși i

sa veniti a da pe lună 75 de lei.

Episcopulii Sofionie cere socotința Mitropolitului.
în chestia de neunire casnică intre dot căsătoriţi din Lluși,
carii
nu voia a mat trăi împreună, Și ȘI dăduse unulii
altuta
cărți de dispărțire. Mitropolitulii Veniaminti ît răspu
nde
în următoriulii modă : $,fiindii-că biserica nu pite
silnici
„la aseniinea întâmplare, vorii rămânea despărțiți
unulii

de altulii,

mâna

altuia;

findii-că ș'ati dată Și însuși cărţi unul la
însă cu această hotărire,

ca nici elit nici

ea să nu pâtă trece cătră altă însoţire; ci lui det
va trebui femei, dând chizășii vrednică de credință,
că se va
părăsi de tite relele urmiat și va trăi cinstită
cu soţia

sa, siguripsindulși viaţa ci, va pute Vețui cu ea.
Aseminea şi ea, dacii va trebui bărbaţii, numai pre
numi-

tulii îlii va putea avea, invoinduse cu elii, eară
altulii nu,
câtii va trăi acesta“. (Acta : chestiuni de judecata
biseric.).
Reproducemii aici o adresă a Mitropolitului Veniamină
cătră Solionie din anulii acesta, în chestia Scopiţ
iloră, pe

carii Mitropolitulii

Veniaminti

se

hotărise. aY

face Or-

thodoxi, fără să aibă idei de nepilduita, lorii ipocrisiă, cu

carea, scii «el ași ascunde ritulti lorii cel hidosti..
= „Cu in Christosii frățască dragoste inbrățoșemii
pe fră=.

ţia ta. Incă dela 20 a trecutei luni Geuarie dischidinduse prilejii ai prinsi a-se cunâsce pe toţi acei din socie»
2
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tatea Scopiţilorii (Evnuchi), că cu .rea credință intrebuința
chipuri „a, inșela biserica noastră cu mergereain Biserică, și că împlinea datoriile chreștinesci, eară în ascunsi
se ţinea de uritulii lorii eresii. Așa darii după alegerea
ce S'aii ficutii tuturorii acestora, acia, carii ai anathematisițit eresulit și căinduse sai lipiti cu credință de
malca nostri, Biserică amii poruncit de tuturorii aces-.
tora, li saii dati. cărţi din partea nostri la mână, sprea

fi cunoscuţi de drepți christiant,

înplinindit cătră “dânșii.

tote datoriile, câte se cuvinii pentru nisce (Omeni ce) din.
rtăicire cu zdrobire de inimă ati veniti cătri pravoslavnica credință. Dreptii acea facemi cunoscutii Și frăției

tale se bine voesci a porunci în tâtă Eparehia Protopres-

viterilorii ținuturilorii, ea să aibă trează, luare aminte atâti prin tirguzi, câtii și prin sate pentru unil ea aceștia,
carii nu vorii avea scrisdrea nâstră la mână ori unde şi
in ce locii sarii ivi vreunul, să nu fie primită la Bi-

serică și nici cunoscutii de christian,

chipulii
acumii.
pre toți
intocmai

ca se le lipsască

celii necredinciosi a mat înșela Biserica, ca pină.
Cu aceasta indatorinduse de cătră Protopresviteri.
Preoţii Bisericiloră de prin tirguzi Și sate, spre
urmare și punere în lucrare. Așteptămii respuns,.

fiindii ali frăţiei tale în Christosii frate.«

|

Toti în acestii ani Mitropolitul împreuni cu Episcopii

Eparohioţi ati hotiritii a nu se călugări nime fără prea-.

labila, învoire a Episcopului respectivi. (Acta privitâre, la

Călugări).
|
Anul 1531. Tirgoveţi! din Huşi, conduși de aceleași
pers6ne, ce s'aii amintiti la anul 1824, iarăși s'a ră

dicatii cu tânguiri

asupra mal multor

nedreptăţiri,

ce

le sarii-fi fostii făcândii din partea Episcopiei. Intre al-

țele, la -punctuli

12-le, se spunea, că în Huși nu-e nici
.

433.
1

o autoritate civilă, la care să se judece locuitorii
în cer.

tele lorii reciproce,

precumii

în clestiunt de locuri, . de

îngrădiri, ete; pentru care judecata se făcea,
la Episco-

piă prin Dichiu, care pedepsia pe vinovaţi,

cu închidere

la grosi Și punerea în butuci. Jeluitorii certi
a le se 0rândui o judecătorii politiceaseă ; căck Isprăvnicia,
fiindă
la Făleiii, este departe de Iluși cale de optii
ceasuri(%).
Divanulti judecătorescii ali „Cnejiei Moldaviei,“
căruia
firgoveţii aii adresati tânguirile, ai rânduitii comisari
doi
boeri, pe Vorniculă Iordachi Costachi şi pe Aga
Alexandru: Rosetii, dupre cererea Episcopului, carit
să cerceteze
Și sii raporteze despre adevăratele înpregiurări
ale chestiunei. Din raportulii Comisarilorii,

vede

că acusările

asupra

cu data 21 Mart,

Episcopiei

erati pornite

se

mai

multi dint'unti spiritii.de intrigă , și înpilările,
de care

tirgoveţii se tânguiati, întru câtii ele erai adevărate,
proviniati mal multi din partea posesorului moșiei,
Pacharniculii Gavrilă Miluși. Iată cumii Comisari! închiăe raportul lorii : „cercetând darii cu luare aminte
cuprinderea ponturilorii a jalobei mat susi însemnate,
și încredințindune de a lori incungiurări, după dosloșirile
însemnate a ficște cărui" ponitii se va pliroforisi.
cinstitulă
"Divanii de curgerea a tâte pricinilorii. Iară
aceea ce se
atinge de întinderea jalobet şi pornirea că, după câtă
1.
murire saii pututii lua, este numat o alcătuire
de complotii a câte-va fețe, ce poartă aici ființă
de boeri, iscăliţi prin pomenita jalobi, înbrăcânduse unulit
cu partea

boerească, Căminariulit Georgie Vasiliulăi, altul
cu par-

tea stărei nepuţitoresci, păcharniculii Gavrilă
Milușii, cei

alţi cu ineredințări din partea norodului
de obștie, Clu(2)

Cu trăsur

a se merge 4 ceasuri pină la Fălciiii.
Prefectura sa strămutatii în Iuși după upliearea tegulament
ulu organici,
?

"484
ceriuli

Ioanii Mardarie . și Sărdariuli Dimitrachi

Iuga,

eară cela-laltă Păcharniculi Costachi Șendre, toți aceştia,
de a căștiga dreptăți cu slobodenie la pădurile
. Sfintel
Episcopil, precumii și Ja locuri de hrană, Și a întra şi în dreptăţile lăcuitorilori supuşi moșielorii , numai pentru
câştigarea cu îndestulare a hranet caselorii lori, a pă„Şunei cârdurilorii de dobitoace, ce aii pe imașulă tirgului, şia prinderei de lived! şi vit după înbelșugrarea, care”

a lori voință arii cere, seoțindii în iveală dreptăţile locuitorilorăi și strigarea norodului de obștie.

=** „Adunarea acestori fețe de Gmeni, și mal alesi aisE:

coditorilori jalubei arătate, Picharnieulii Milușii, Pichar-

niculii Șendrescu și Serdariuli Iuga, se gisesce dela o
scurtă epochă aici în tîrgii, dela începutul ființet lorii
din logofeţi scriitori lipiţi pe lângă dregătorii ținutului și

osebiți boeri, carii ait avutii a lori osebite trebuinți prin

acesti tirgii, și et lipiţi pe lângă unit și alţii pînă când-

ai găsitii închipui a se aședa în acestii tirg. Apoi so-

cotească, cinstitulii Divani și curentul lori în jalobă ce

arată stare şi înlesnire Sfintet Episcopii, câtii este de în-

vilfătore lorii și nebăgitoare în sami .de- ce persnă se

atingi, și care apoi totii aceşti arătați mai susi și la
anul 1824, ispitinduse la aseminea, pricinuiri de supărâri Sfintei Episcopii, sait fostii sloboditii porunea stăpâ-

nirei

a se depărta din tirgulă acesta,

pentru

ca să

le

lipsască o gândire, ce îns o au, de cârmuitort folosulul

obştescii,

şi agiutoriii de învitările,

câte ari voi să le

facă. 1831. Man 21.* (Raportuli acesta se află între
chrysoavele Episcop. pentru. tirguli uşii).
„In anulii acesta unii boeriit a, luati în căsătorit pe o
rudenie, anume: nepâtă de sori a cumnatulut'seă, Și
S'aii cununatii

în Monastirea Probota de unii Ieromonachii
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şi cu uni Ierodiaconii din acea Monastire.

După ce Mi-

tropolitulii în zădarii a întrebuințatii sfătuiri pentru a îndupleca pe călcătoriulă de lege a se dispirţi de acea ne-

leguiti însoţire, i a aforisitii pe amândol.
Mitropolitulii
piscopulii de
canonicesce
“ţituli Darii,

Iată ce dice

despre aceasta în adresa circulară câtră EHuși : £ „De care nelegiuire însciințândune ;
pe numiții preoți "i amii disbrăcatii de 'Sfinremâindii ca nisce monachi prosti, pentru

mn

îngăduința, ce aii datii la cele ce D-lui leaii pusi înainte,
cetindu'! şi cununia, şi pentru că D-lui dupre datorniea
sfătuire ce prin Protopresviterulă ținutului i amii făcută,
n'aii fostii următoriii a se depărta vecinieii de această nelegiuită însoţire, şi ași cunâsce greşala, pe temeiulii apostolescilorii canoane lamii aforisitii dinpreună cu acea
ce șaii alesii de soţie, oprindii șipe preoți a nu le întra,

nicl-de-cumă în casă, şi nici prinbsele.la; Biserică a nu
li se primi, pină ce nu'și vorii veni întru cunoseinţă, şi.
nu se vorii. despărți cu totulii unulă de altulii.2 Apoi în- |

demnă

pe Episcopii a publica aceasta și în Eparehia
sea,
]

pentru sciința Preoţilorii, spre a se feri de aseminea abateri; şi la, întimplare a urma și Episcopulii aseminea..
(Acta pentru administraţia Eparchict).
Din o altă corespundenţă totii din acesti anit se vede
modulii de procedare, cândii unii bărbaţii scă o femeă
legiuitii însoţiţi prin nuntă, voiati a se trage la Monas-:
tire, cu învoirea și acelialalte părţi. Episcopul respectiv,
după ce prin mai multe sfătuiri nu putea înduplica pe o

aseminea persoană a remânea la conviețuire cu soțul
sei, îi învoia retragerea la Monastire, unde se supunea
la o ispitire de 3 ani, şi dacă şi după trecerea acestui
timpii v&mânea statornicii în dorinţa de a se călugări, a- -
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tunci

se dispărția formali

de soția sea,

și se admitea

difinitivă la Călugării (Acta pentru Cugi
r

Anul 1522

Dintr'o adresă a Mitropolitului Veniamină

câtră Episcopulii de Huși se vede,

că, Spre a se aco-:
peri unii deficită alii vistiriei, Divanu
l a hotăritii să im- pue dare şi asupra bisericașiloră
, analogia sumei de
124,855 1eă. Mitropolitul Sa opu
s și nici a voit a lua
parte la aseminea hotărire, a refusată
chiarii-a da concursii la adunarea acef sume prin
Protoierei. Inst dice,
că a dati ordini acestora de a sfăt
ui pe ișericași să nuse opună cărmuirei, ea să nu
cadă sub judecata po-

liticească ; sfătuesee și pe Episco
pul de a urma, și el
aseminea (Acta, luer. guver. din
timpul ocupațiunet).
In anulti acesta s'a promulgatii
-regulamentulii Organioti,

care a pusii basc

le organisărit nâuei Societăţi Române. Precurii în t6te ramurile
Societăţii, așa și în ad-'
ministraţia

Diserieei Sati făcuti modificări radicale
. Scopuli principali ali acestorti reform
e era înbunătățirea
Sârtel cler
ului, cultura, lui Și mărginirea
numai în sfera
spirituală. Dacă acele principii sari
i fi aplicati cu consciințiositate,
în adevtrii

că Sarii fi făcutii unii mare bine
Bisericel și religiuni; din nenorocire însă
, ele în cea mal
mare

parte aii remasii o literă. moartă!
Aa
Pină la Regulamentii, la jurisdicţia
bisericească, erai
supuse și procesele pentru elironom
iă. Aceste, ca ŞI ces-.
tiunile de dispărțire, se trătaui prin
Protoieret, carii la tre- :
Duință, r&dicai cu pulerea pe ac
usaț
- dela
i casele lori,
îI închideaii, îi globiaii. Ia anulă
acesta s'a aplicată -Re- .
gulamentulă,

care a luati dela jurisdicţia:
chestiunile de clironomie și le a datii trib Bisericească
unalelorii civile.

Inst; unii din Protopopi totii continua
ti datina, de mai înainte.

De aceea Departamentul din Iăuntru
mijlocesce Ia
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Mitropolitulii Veniaminii a se opri Protoiereit dela
aseminea urmări. Mitropolitulii din partea sea scrie Episc
opilori, de a mărgini pe Protoierei în atribuţiunile
prescrise
jurisdicțiune! bisericesci prin Regulamentulă organ
ici, pe
care Vaii subserisii atâtii Mitropolitulă cât și Episc
opii.
(Acta concurs. Episcop. la trebile guvernului).
- Reproducemii nnii pasagiii din o adresă .a Mitropolitului cătră Episcopul Sofronie din acesti ănii, din
carea
se vede, ci legile bisericesc rămânii nelucrătâr
e, dacă .
nu se respectă și apără de uvernulii politicii:
£ „Ocâr-

muirea Duchovniceseii aici în patria nostri, precumii
și

în megicșita, creștiniscă stăpânire, și în
vremea vrehe a
pravoslavnicii împărăţii grecescj, pururea ai
fostii Sprijinită de ocârmuirea politiceseă întru împlin
irea. trebuinţelorii acelora care atirni de agiutoriulii politi
cezeii stăpă-.
niri, pentru că multe pricint ce se întâmplă,
care spân-

dură numai de cercetarea și lotărirea Duchovnice
scă,- și

urmedă a se aduce întru înplinire prin zapeilicul
ă politicescii, dacă nu va fi agiutoruli stipenirat
politicesci, rămânii întru riesterșire și se facii multe” nerânduele
În
protiva candnelorii și a legii după cumii saii
și începutii

în acestă . epochă de vreme, fățiș, fără băgare
de sâmă;
a se face călcări de -canâne“ (ibid).
|
3
Anul 1533. De la acesti anii s'a începulii a
se

duce sf. AMyr de la Rievi; pentru că era mai
cu

a-

apro- .

piere și costa mai puţiii adusulii lui. Analogia,
plăţii transportului în-acestii anii a cădutii în partea
Episcopiei de |
Huși 20 galbeni; că la 1835, cândă S'a
- făcutii altă
transportii — numai 15 galbeni. Insemnăm aici,
că adu- cerea, sf. Myrii de la Kiev a continuatii pănă la
resbe-

Juli de Crimea, când iarăși s'a începutii aducerea
-luţ
de la Biserica 'cea mare din Constantinopole,

ema
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Anul 1834, În acesti ani s'a făcutii Domni țerit Mi-

chaiă Sturza. Huşi ai deveniti
Isprăvniciă, judecătorie,

capitala

Eforie, şi cu o

de

ţinută, cu

şe6lă

primară,

dupre nonele principi! regulamentare.
|
|
* Anul 1835. Mitropolitulă înpreună cu Episcopit lepiuescii, ca călugării și călugărițele să nu esă de prin

Monastir fără biletulii Igumeniei; nici să se mute la altă

“Monastire fără, cartea Episcopului respectivii. Protoiereil
„să privighede, şi cândii vorii afla vre unii călugării scii
călugăriță fără aceste îndreptări, s%% trimită la urma lor,
unde să fie canonisiți. |

|

Anul 183%. Din o adresă a, Mitropolitului

,

Veniamin

cătră. Episcopulii Sofronie, din anuli acesta, se vede că
Patriarchulii de Constantinopole s'a însciințatii că propa-

ganda Lutero-Calvini Iucreză în Orient spre

adimenirea

Orthodoxilorii. Patriarehia, sprea se opune acelorii încer-

cări ereticeșci, a, constituitii o epitropie, carea să

urmă-

rescă uneltirile propagandei și să chibzuescă măsurile ce

trebue a se lua spre apărarea. Orthodoxiel. Aceste espunându-le într'o circulară cătră toți Mitropoliţii şi Episcopi din Orientii, Patriarehulii a comunicatii o asemisea ŞI -

Mitropolitului Veniamin, îndemnându'lii a institui Și în Mol-

dova o aseminea Epitropie. Mitropolitulii însă nevădândii
urgență, a amânatii pentru altă-dată instituirea Epitropiet,
Dară în adresa cătră Episcopii arată datorința de a privighia pentru întregimea, turmei cet cuvintătâre, şi cere
ca în puterea candnelorii, Episcopii să se întrunâscă la
Mitropolie spre a se sfătui despre trebuințele Bisericer.

"Iată propriele lui cuvinte:

a

== Infinţarea unei aşa Epitropii se pisuesce pe altă dată;
iară datorința la care și fărt. pomenita lpitropiă . păsto-

viului sufletescii, de însuşi Mântuitoriali
1

Ohristosti

înce-

439
pătoriulii Archieriei, de sfinții sei
Părinți

puntători de Dumnedeii,

turi sănttose, cu a lorii candne

Apostolt

și de

sfinţii

cet-ce cu a lorii învăţ

însullate

de

Dumnedeii

Și în sfirşită cu a lorii sânge vărsată pentru Orthodoxit,
suntii predanisite și înscrisă puse asupra nâstră, pe care

Duchulii sfântă ne aă suiții pe thronulii Bisericei lut Chiris“tosti, şi ne aii încredințatii toiagulii
a păstori staululii envântătrel sale turme, și ne poruncescea privighia deapuru-

rea cu ochiu neadormitii. de năvălirea lupilorii gânditori.

Acestă datoriă, ce din minutulii în care ami pusti la
sfântulii altariii giurimentulii credinței cătră biserică Și
al cei cu sfințenie păzire
a învățăturilorii sale, stă ca o ficlie luminătore înaintea 6menilorii și înaintea cunoscinţei
cugetului nostru.
De acesta, îndemnatii,

înpărtiișescii frăţiei tale, “ca ce-

lui cu mine înpreună lucrătorii și sujitoriii în
chierescii păstorii, ca potriviti cu eanonult 37
țiloră Apostol Și cu candnele sfintelorii sobâre,
legiuesce canonul alit 5-le a soborului ântăiii,
19-le ali soborului alii patrulea, canonulii. 8-le

trâpta axali sfinprecumi
canonulii
alti sobo-

rului alii șeselea, canonulii 6-le ali soborului alit şepte-

lea şi alte candne ale sinddelorit localnice, în totii anuli
măcarii 0 dată, a se aduna Archiereii Epane chiiloră înpreuni cu Mitropolitul lorii, a se sfătui și a face chib„ zuirile putineidse pentru sporiulii theoseică si crescerea
“ bunelorii . niravuri, sai moralității evanghelicesci între
credincioșii bisericii, ca, nici credința fără de faptă nici

fapta firă credință să se vadă remasă.
Dreptii acesta și fiăţia ta, adunândii sciință de starea
bisericilorii și a enoriilort eparchie!nice, câte nu vet putea îndrepta însuți, la întâlnirea nâstiă în sfintele serbă-

tori de &rnă, să ne sfătuimii înpreună, şi se ceremii fiind
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de nevoe, și apiutoriulii ocârmairel,
„zile statornicite. Alii Preosfinţiei tâle potrivită cu . legiui-"
în christosă frate:
Veni

amin Mitrop. Moldovei, Malti 16.
i
Anul 1539. Cârta dintre tirgoveţi și Epis
copie nu
Sa curmatii prin cercetarea comisiun
ei din

anul 1831.
Lucrarea acel comisiunt a fostii protesta
tă, “de _tirgoveţi:
ca părtinitâre Episcopiei. După care
ati urmati alte cercotăzi. Despre urmarea acestori cert
e Şi cum s'aii finitit ele, pe largit se arată în ehysovul
ii Domnului Mi-:

chaiii Sturza din 21 Iunie acestii
anii,

producemii aici:

a

pe care

îli

re-

„Cu mila lu! Dumnedeii not .Michaili
Grigorit Sturza
"Voevod Domnu țerei Moldovet.
E
|
-Domnesc

ulii nostru - Divan prin anaforaua din
26 Maiti
anulii curgătoriti 1839 eu No. 202
3 aii adusi la seirea Domnici ndstre, că între obștea,
tirgului Hușii și între Episcopia de acolo urmândii pric
ină de judecată după
pretenţia. pornită de cei dintii asup
ra cei de ali doilea

pentru adetiuri și altele, la trecutul
ii anti 1831,

8, tote stările Icuitorilori

Genar

e

i din târgul Hușii și Mahala- |
Iele, prin jaloba ce aii dati comisiei
ali doilea reveduitore, aii făcutii arătări, că moșia tirg
ului IHuşii ai fostă.
din vechii a tirgoveilorii, dată milu
ire de cătră lumina= .
ţii Domni de mai înainte Și apol
iarăși din vreme în vreme Inânduze părți de locuri Și trup
uri întregi s'a dată
miluiri unele Episcopiei, iară altel
e
în urmă sati întorsii cu afierosiry altorii fețe, de la care
iarăși către Episcopie
remâindii tirgoveţii numai cu vatr
a tirgului, pe care le
este lăcuința cu privilegriur! ca tirg
oveţii s%'șiaibi hrană
cu îndestulare, apoi în 'vremea Domn
ului. Moruzi Voe-..
-vodi, s'ati afierositii Episcopieiși vatr
a tirgului cu chrysovii,gospod, întăvinduse acstă afierosi
re
Și cu alte chrysive ale Domnilor din
urmă,

ca să albă a lua adetiuli

'
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de pe vatra tirgului, dupre cumii prin aceleși chrys6ve
se arătă și că la anuli 1792 Domnul Constantinii
Alexandru Muruzu Voevod, inoindă chrysovele de
mai
inainte, ati mat sporitii puținii venitul Episcopiei
peste
adetiurile cuprinse prin chrysâvele de ma! înainte,
cră
Ia: anulii 1813, în vremea Domnului Scarlatti Calima
chiă
Voevodii, Episcopia Huşii dândă jaloba cu arătare,
că Eparchia ei aii rimasii la închierea păcii în -a stânga
Prutului şi altele,
ai căștigatii unii chrysovii înpilătoriti
norodului, pe care vrăndii alti pune în lucrare, tirgov
eți ai și porniti jaluba, cândit atunci saii rânduitii pe
Ie„posatulă Vornieii Nicolaiti Chrysoverghi de ai urmat
i
cercetarea la fața locului, învoindii tirgoveţii cu Episco-

pia, cu care ajirimasliniștiţi. [ară Episcopia, păşindii peste
acele învoeli, aii pusi în lucrare nu numat cuprinderea

chrysovului Domnului Calimachii dart Și alte dinnoii asupriri, „strimptorări și împilări norodului, rugânduse ca
să se faci îndreptare tuturori ponturilorii cuprinse prin
a lori jalobă asupra celorii cu catachrisis urmat
e,
care jalobă recomenduinduise desființatului divanit judecătorescii de către acea comisie spre punerea la cale,
acela la 11 Martie 1831 ati însărcinatii: pe D-lu 'Vor-

nicnlii Iordachi Costachi și reposatulii Aga Alecu' Roset,

după cererea Episcopiei, ca în

ființa

vechilului

Episco-

piel și a jeluitorilorii st cerceteze fie-care pontii ali jalobel lori, și pentru acele câte vori fi inprotivitore cu-

prinderei chrysvelorii Episcopiei să li-se facă cunoscutii
jeluitorilorii, că chrysâvele nu se potii jigni întru nimică
din cuprinderea lori; iară acele câte se vorii

dovedi

sebite asupriri-și cereri din partea Episcopiei, care
vorii. fi legiuite prin chrysâvele ce are, cercetândule
pătrundere, să le insemnede cu lămuriui în mărturia
cercetare, cu care întru nemulțamirea ce arii arăta,

o-

nu
cu
de
vre

s” _
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o parte săY sorocescă ca ză vie la Divan;

iară jeluitorii

„tirgoveţi la 21 Martie același ani 1831, prin
jaloba. ce
ai dati cătră fostulii atunci Vice-Prezedenti
sati tânguitii că acea cercetare sait făcutii cu părtinire,
fiindă
că boerii ronduiţi suntii rudenie cu Episcopulii de
Iuși,

şi că unde pulea a se sevirși acea cercetare abia în
15

dile, numai în patru ecsuri au săvirșito în nefiin
a celor
ța
bătrâni și a celoru ce sciii adevărul pricinilori, rugân
duse ca acea cercetare se vimâe firii lucrare, şi cerân
d
ca să se rânduescă pe D-lut logofătulii. Costachi
Conachi spre a urma cercetarea cuviineidsă. Acâst
ă Jalubă
cu predlojenia fostului Vice-Prezidentii. din 6 Aprilie,
sub
No. 2529, sati îndreptată Divanului judecătorescii,
ca Întrândi în cercetarea pricinci, să facă jeluiturilorii
cuviinci6sa îndestulare, după care acelii Divan ati.
ftcutii che-

mare atătii jeluitorilorii tirguveţi, câti și Episcopiei
de a

se înfățoșa la elii cu tâte dovedile ce voră fi avend
i. In

urmă logofeția, dreptăţii prin otnoșenidin
a 18 Lunii 1832,

sub No. 3818, ati cerutii de la aceli Divan
dela, prici- .
nei spre a lua dintrensa o trebuitâre pliroforisir
e, în care
„după. luarea aminte ce ati. făcut ai găsitii
urmitorele,
1). Că pricina dupre tângairea, jeluitorilorii. are
ființa,
ei de a se cerceta mat întăi la faţa locului,
și 2).că

acesta o cerii. și ei ânsusi și Preosfințituli Episcopii;
și

„apoi se vie în cercetarea Divanului, scriindii
Divanulu
prin oinoșenia din 22 lunii 1832 su No. 3955
, ca se
ronduescă, localnică cercetare piin judeciitoria
ținuale caTea va urma dupre dislegarea qircularnică ce
are în acestii predmet, în cuprinderea căria la 4 Iulie
acelaşii
anii, aii trimisti judecătoriei de Fălciă. (tă „dela.
pricinei
soriindu'! ca să păs&scă cătră cercetare prin
înfățoșarea

ambelorii părți cu dovedile ce vor avea. După care.
poe
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menita, judecătorie, ficândii chiămărt fețelorii prigonitâre
spre & se infăţoșa cu dovedile, ca să se pâtă urma cercetarea poruncită, și după indestulă perepiscă urmatăi ja-

lobe primite de la amândouă părţile, la 4 Marti anului
1836 aii inchiat resoluţie în cuprindere, că spre: descoperirea, fiinţii adevărului asupra jeluirilorii întinse din partea obștiei tirgulut asupra Episcopiei de Huși sai soco-

tită de cuviință a se recomendui dela unuia din cilenuri
care în ființa .prigonitorelorii părţi i a dovedilorii infăi-

joșate, se cerceteze cu pătrudere și luare aminte tăte acele ponturi ce nu sunt cuprinse în chrysovele domneşei,

Şi încheindii socotință,.să predstavlisască dela cu tâte

îndeplinirile cuviinciose, spre cea mai de pe urmă lucrare.

[ară apol la 4 Maiii anulă trecutii 1837 logofeţia drep-

tăţii pe lingă otnoşenia de sub No. 5412, ai trimisă
domneseului Divanii tâtă dela pricinei, ca o îngrădită cu
actuni, spre a da legiuitulii cursi. Dupăpriimirea căria |.

sorocinduse căntarea procesului prin clasificaţie, la 13 a

trecutei luni sati luatii pricina în trataţie întru stăruirea

de faţă în presutsfia, a polcovnicului Grigorie Vlătin i Mi- |

chălachi Rotariii și Vasilie Ciubotariulii,

formalnicit

ve-

chili rânduiţi de cătră o samă din tirgoveţi prin vechilimâoa din 3 Maiii 1839, şi a cuvioșiet sale Ierodiaconu-

“luă Antonie, crăși vechil din partea, Episcopiei cu vechilimeoa din 8 Martie 1898, saii cerutii mai ânteiti de la
vechilii jeluitorilorii dovedile ce aii, și prin opisulii ce aii

datii aii înfăţoşatii urmitârele. —

1)

1785

Martie

24

anaforaua, veliţilorii boeri cuprindătâre în ce chip aii gă-

sili cu cale ca să dee tirgoveţit. de pe vatra, tirgului ce .

se va afla că este danie de la Domnulii Constantin Moruzu Voevod, pe fiește care anii Episcopiei pentru veni-

ali locului, adică din suma chiriei dughenet de pe va,
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tra tirgului, să dea stăpânulii dughenet din
10 bant unulii,
„cum : şi de totii gospodariulă cite unii
leii, darii femeele
sărace, care n'aii feciori, se nu

fie -supărate, ră

din

crâșmele și meserniţil ce vorii fi pe
vatra tirgului să nu
dea

nimica, întărită fiindii anaforauași de
Domnulii Ale-

“xandru loan Mavrocordat Vood, la
1 April acelueaș an, spre

întocmai urmare. 2) 1785 April 3, ehrysov al
Domnului

Alexandru

Ioan Mavrocordat Voevod, hotăritoriii,
ea cet

ce
vorii ședea pe vatra tirgului se dea
pe ani din chiria
dughenelorii din 10 bani unulă şi de
casă câte ună leii
de fiește care gospodarii, iar cel
ce voră avea vii să

dea dejmă ci vadra ce vori vinde la negu
țitori, și Episcopia săli
duci, unde va, voi, și de crâșmelece

vorii
avea să nu dee nimica; din semâniiturile
ce vorii avea
la
câmpii să, dea: din: 10

prăjini una,

măsurânduse în

ființa lori, și Episcopia se fie: datâre
a culege

Tădica acea, dejmi, pecumii și câte una

para: de

și aşi
stup

i
se dea, acel ce. vorii avea până la 50 stup
i, iară avândii

50 să dea unulii de semânţă, inrii nu
de bătutii, - rădicândulii Episcopia t&mna, din prisacă;iară femeele sărace
fără bărbați și fără feciori, se riu se
supere întru nimica.
5)

1791. Iulie 10. cartea Divanului eneajiei
Moldayiet,

dată la mâna tirgoveţilori, cuprindătâre
ca Episcopia, se
nui supere mat multi pentru adetiulii
tirgului peste cu-

prinderea chrysovului. Domnulut Alexandr
u: Ioan Mavro-

cordati Voevod: din 1785" Aprilie 2 arătatii mal

susti la
NO. 2. 4) 1792. Iulie 28. chrysovii gosp
od a Domnului o
Alexandru

Constantinii Moruz Voevod, prin care
întărind :
adetiulii ce are a Ina Episcopia de la
tirgoveţi, cuprinsi

prin chrysovulii de mai susti a Domnului Alex
andru Ioan
Mavrocor
dat Voevod, arătațit mal susă la No.
2, ati mai

Sporitii peste aceea ce se hotirise a; da
ei Episcopiei, a-

14
dică: câte 2 bani de vadra de vină şi câte unii banii
de

ocaua de rachiii ce se va vinde pe la „crâsmele i dughenele lori, și vândarea dohotului să fie a Episcopiei,

iarii cu altă cu nimici să nu fie supăraţi, după
cuprin=

derea chrysovului de mar susti. 5) 1813.

August

19,

carțea gospod a Domnului Searlati Calimachit Voevo
d cătră reposatuli Vornică Teodor Buhuși (fiindii atunc
i Me-

delniceriti) dupti jaloba tirguveţilorii cuprindetâre să
:se

cerceteze pentru tote asupririle
ce se jilueseii că arii fi
suferindi de' către Episcopie la adetiulii tirgului,
și ce

se va dovedi că ai luati mat multii peste cuprinderea

chrysoavelorii să. inplinească Și Să se dee inapoi, saă
neputândui pune la cale acolo, să insciințeze pre largă
,

Aseminea

si cerceteze și pentru strimtorirea ce arată,

tirgoveţii că li sai fieută, incâtă nic! locii de hrană nu
le ară fi rămasă, şi să insciințeze. 6) 1814 > Decemvrie 3. Cartea gospodă a Domnului Scarlată Calimachi
Voevodii tij cătră Medelniceriulă

Tederi

sulii -jalobel tirgoveţiloră de Huși,

Buhuşă,

în do-

poruncitoare ca să

meargă la tirguli Huși, și după copia
atâță de pe chrysovulii ce are Episcopia
tirgului, câtă și după ponturile vistiriej,
pe arătările inscrisi ce ai dati jeluitorii
facă cercetarea poruncită, prin cartea din

ce i Sai dati
pentru venitulii
precumi și de
tirgoveți, să
19 Avgustii a-

rătată mal susi la No 5, puindii la cale pe jeluitori,
ca să rămâe odihniți. 7) 1815, Genar 23. Cariea logo-

feţiei cătră Medelniceriulii Toader Buhuși in dosulă jalobel tirgoveţiloră de Huși, urmată din poruncă gospod,
ca potriviti poruncilorii domnesc! de mat nainte, fără a
mal prelungi să meargă numa! de câtă, spre a urma
cercetarea cuprinsă prin acele doue cărți gospod de maj

susi. 8) 1815

April 10. Cercetarea ce IA porunca

446
gospodii - sai. făcuți.de câtii răposatulti “Vornicii
NitoLai Chrysoverghi a pricinilori urmate. între
tirgoveţii de
Hușiși între Episcopie, cuprindătoareîn 32 ponturi,
Și
că la tote ponturile făcenduse hotărirt în ce chip
are să
se urmeze, cu priimirea și mulțemirea amândurori'
păr-

„țiloră, sali făcută trei aseming,
la Episcopie

din care una s'aă datii

i una la mâna lirgoveţilorăi, eară una saă

datii în vistierie, :

a

„ Iară vechilulă Episcopiei, cu aseminea,
opisă iscăliti ,

ai înfățoșati următoarele: 1) 1782, Genâr 9, Chrysovulă
Domnului Constantină Dimitrie Moruză Voevodii, prin care

tace danie și' miluire Episcopiet Hușului tâtă vatra
tirguluy

. Huși! intărindă și miluirea ce are dela cet mal dinainte -Domnt

pe locul de prin pregiurulii tirgului, spre
a fi dreaptă
ocină și moşie cu tot venitul din totu loculă.
2) 1783,
Chrysovulii Domnului Alexandru Constantinii Voevodii;
a-

seiminea întăritoriti pe vatra tirgulu! Huși”și
pe locul

de prin pregiurulă tirgului cuprinsi prin
chrysovulii de

mal susii.3) 1813 Mai 27. Anaforaoa obscescil
adu-

nări, cuprindătoare de adeliuli ce s'a socotiti
a da tirgoveţil la Episcopie, cupringătoare ca. pe
lingă dejma, obicinuită dușă hotărirea, ponturilorii vistieriei,
din câmpii,
din apă, din vinu, din livedI, să i se
sporească a mai
“lua şi din vatra tirgului “de acumii înainte
aceste
: veni-:
turi, adică: 5 parale de vadra de vină,
ce se vinde prin
crâșme, în totii cuprinsul veirei tirgului,
30 parale de
vadra de rachiii sati holercă , Și niminea
să nu înceapă

vase cu vină sait cu Tachiia vinde fără
scirea

Episcopiei, din chiria dughenelorii din
10 bani unulii pe an,
delu țoți acei ce vorii avea dughene,
atâtii dela cel ce

Yoriida cu chirie cât și dela: acef ce nu Je
vorii da și
le voritținea pentiu alișverișulii lorit, să aibă a
lua după

EREI

=
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analogia celoră cu chirie. Fieşteca
re gospodarii trăitoriii
la mahala să aibă a plăti pe anii
câte dot ler, fiindii-că
ai locii mai multii cuprinsi cu ogră
dile; orânda păcurei
"ce se va vinde în tirg, să o aibă
Episcopia, precum
ail avuto pînă acumă; dela neguțito
ri! streini şi alții ce
aducii marfă de întindii Ja: iarmar
oace , la toti jarmaroculă Să aibă a lua câte 40 de
bani de toată întinderea
Sati tăraba; iară la tâtă diua de
tirg de peste ani 12
bani
:

Nimine
. a dii tirgoveţi sati alţii streint st

nu fie volnici, fără. scirea și învocala Epis
copiet, a face. case sai
dughene pe loculii Episcopiei.
Așijderea ȘI cel ce vorii
voi a vinde dughene, case Și
vii, să fie datori a face
scie Episcopiej. Casapil să fie
în purtare de grijă a Episcopiet, și numa! acei casapl să
tae carne, cari prin
zapisă se vorii indatori a avea,
noroduli ȘI trecătorii îndestulare de carne în toată vremea
și cu câtii se va pu-

tea: mat cftenă.

Insă aceli zapisă să se încredin

țeze şi
de cătră dregătorii ținutului, ca
cândii el nu voriă fi următori intocmai, făcândii arătare
Episcopia să, albă at pedepsi şi a! supune a urma după
zapisulă lori. Velniţi
niminea să nu fie volniet a face
fără: scirea, și invoeala
Episcopiei; venitul mortasipiei , pre
cum Vaii avută pină
acumii eu vechii chrysoră, și sai
urmată pină astă,
aseminea săli alibi și de acumi inai
nte, intărită, findă
anaforaoa și de Domnul Searlatii
Calimachii Voeiod la
30 Maii
i acelueașii anii, spre intocmal urmare
cu acesta

însă, că la pontuli rachiului saii a
holercei numaj câte

20 părale să p.ătească la vadră,

Episcopia să aibă purtare de griă,

și la pontuli căsăpiei

ca prin
contractă “să fie in toată vremea indestul aședare cu
are de carne
bună, şi cu

prețuli ce se va putea mai giosii. 4)
1813
lunie 13, Chrysovii gospodi a Domnul
ui Scarlat Cali.
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machi Voevodii, in care hotărăsce și întăresce Sfintei Episcopil Hușit ca să albă a lua de acumii înainte vebitul
din vatră tirgului sei Hușii într'acestii chipă, precuniii
sali insemnatii prin onaforaoa obstescit adunăut, și duprecumii și Domnia, sa ati giisitii cu cale, adică (urmeză
cuprinderea chrysovului). 5) 1814, Maiii 18. Carte gospodii a Domnului Scavlatii Calimachi .Vocvodii 'cătră Isprăvnicia de Făleiii, poruneitoare ca în cuprinderea chry- *
sovulul gospodii. să facă urmare intocmai cu înplinirea
venitului dela toţi acei ce se vorii arăta înprotivitori, şi de
armare să însciințeze. 6) 1816, Mart +8. Carte gospod
a Domnului Scarlatii Alexandru Calimachii Vocvodi, dată
Îpiscopiti, prin care o imputernicesce a stringe și venitulii colului pe lângă cele-lalte adetiuri, cuprinse prin
chrysovii, adică câte 20 părale de butea de rachiii sai
korelcă,

și câte

10 părale

de vasulii de vinii, dela tote

vasele ce se vorii măsura cu cotul acolo în tirgă, privighindii Episcopia spre a face măsurătore dreaptă, fără
„Însărcinare sai asuprire câtii de puținii, cu unit banii
mal multi peste hotărirea arătată. 7) 1831 Mari 1. Adresulii Divanului Cnejiei Moldaviei cătră Vorniculii Iordachi Costachi, Și Aga Alecu Roseti, ca să facă cercetare în ființa jelnitorilorii tirgoveţi, şi a veehjlului Episcopică, fiește căruea ponlii a Jalobet, și pentru acele din
ponturi câte vorii fi inprotivitoare cuprinderil chrysoavelorii ce va avea Episcopia, să le facă cunoscutii jeluito„rilor, că chrysovele nu se potii jigni nimică din cuprinderea lorii ; iară acele câte se vorii dovedi osebite asu-

priri, care nu vorii fi legiuite prin chrysoave, cercetândule să le insemneze în mărturia de cercetare. 8) 1831,

„Mast 21. Mărturia ronduiţilorii boeri, cuprindetâre de cer-

celarea ce 'aii Tăculii tuluror ponturilorii cuprinse prin ja-
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poba tirgoveţilorii de Hui, din care încredinţinduse
de
a lorii încungiurirt după deslușirea însemnată,
la fieștecare pontii, o supune Divanului. 9) 1831, Mart 21.
Raportul rânduiţiloră boeri cercetitori, pe lângă, care
predstavlisescii. Divanulut judecătoresc mărturia de cercet
area
ficută Ja starea locului a tuturoriă ponturilorii
cuprinse.
prin jaloba tirgoveţilorăi 10), Fără veletă, Jaloba
lăcuiorilorii din satulii Cornir cătră boerir cereetătork,
cuprindetâre, că ei nu ai nici o sciință de jalobele pornit
e de
cătră tirgoveţii de Iluși, în care jalobă se vădii. puși
și
că, în vreme cândii că nici unit felii de jalobă asupr
a R„piscopiei nai porniti. — In privirea cărorii acesto
ri de
mai susii documenturi,

Divanulii,

după cun deamăruntulii

Și petrundetoare luare aminte ce ati făcută inpregiurări
lorii aceștei pricini, ai veniti în limurit, că așa.
precumii prin chrysovulă Demnului Scarlatii Alexandru
Calimachii Voevodii din 1813 Iunie 19 se leginesce Fpis„copiei anume adetivlii ce are a lua dela tirgoveți
și niabalagii , fini dăinuit că win chrysovuli Domnulut
Moruzii din 1782, Genar 9, atâtă vatra tirgului câlii și
tot
loculii de prin pregiurii, de pe care urmează a se și folosi Ipiscopia cu adetiulii et legiuitii prin pomenituli chrysovii a Domnului Calimachii, pe a căruca chrysovii temeii această, pricină ati Şi trecutii deadreptulii în cercetarea acelui Domnescii Divan, ca ingrădită” cu actă
Domnescii, apoi și Domnesculii Divană hotărăsce, ca je-

luitorii tirgoveţi st urmeze cu darea adetiurilorii cătră Fpiscopie întru tcte intocma, precumii plin chiysovulii Domnului Calimachii se cuprinde, firă ar asupri întru câtă
de puținii mal multi Episcopia cu luare de adiuoite adetiuri peste cuțrinderea ăceluea, neavândii nici unii cu-.
Yentii jeluițorii tirgoveţi de a prihăini acesti chrysovii
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fiindii acesta pusă în lucrar,.e și. după care
ei şi astădi
„urmiăză cu darea adetiului, arătândă „mulțămi
rea loriși
cu însuși jalobele lori din urmă axătate prin
opis, prin
care nici cumti nu se tânguescă despre așede
mântulii ciprinsă întrensulă , decâtă pentru obijduiril
e ce în acea
vreme li se. pricinuea de cătră posesori peste cupr
inderea, Iul; iară apoi întru cea ce se atinge de pontu
rile cuprinse prin
din 1815,
Costachi și
nuele, pari,

cercețarea
April '10,
Aga Alecu
lemne Şi

Vornicului Nicolai Chrysoverghi,
și în urmă a Vornicului Iordachi
Roseti, pentru luarea de dejmuni,
altele deaseminea, necuprinse în a-

ședemântulă ce urmează prin chiysovulii Domnului
Calimachă , mal sustii arătată,

findă-că aceste nu siintă de

competenția acestui Divan, în cea ce vorii avea
jeluitorii
dreptate, în câtii aceleași ponturi nu vorit lovi
nici cum

chrysovulii Domnului Calimachii,

își vor

căuta prin .0-

culii cuviinciosi; iară întru cele cuprinse
prin chrysovii
suntii ei datori a urma ncapăratii fără cca
mal mică înprotivire. Dreptii acea Domnia năstră în
temeiulii legilor
statornicite” dupre noulii aședemânti, prin
acestă chrysov
cu a nâstră isetlitură și pecete întirimi
hotărîrea may
susă scrisi a Domnescului Divan, Spre,
vecinică cur-

mare a procesului, în temeiuli articolulut 364
din Orga-

nicesculii reglementiă; urmândii întru aceas
tă. credința, boerilorii Domniei nâstre,

miădulări a Domnescului Divană

,
"iScăllți în anafora, D-lorii Logof. Costachi
Balș, Vorni-

culă Ioan Luca. Vornieulii Lasearii Canta
cuzinii, . Vorni=
culii :Theodori Balşii: și candidați D-lori
Aga Manolachi

Radoviciă , Aga Ilie Cogălniceanu,

Și Spatarii. Andreiti

Başotă, pentru care poruncimii Logofeţiet
dreptăţii, ca prin
loculii cuviineiosii să aducă, întru împli
nire hotărirea arăfată, Serisusait chrysovuli acesta la
seaunulti Domnie! în
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ovașulii Iașii, în anulă ali. 6-le al Domniei nostre,
: Anuli 1839. Luna Iunie 21 die.
a

Cu tdte aceste certa dintre tirgoveţi şi Episcopie
s'a
urmatii și după acestă chrysovii, şi nu s'a
potolitii pînă
în anulă 1847, cândii s'a deosebită pentru:
totă-dea-una
pămentulă trebuitoriii orașului de cealaltă:
proprietate a
Episcopiet, și s'a stabilită şi celelalte drepturi
ale amân-

duroră. părțilorii întruni modit mar justii, precumii
se va

videa din chrysovulii Domneseii din acelă ana.
Anul 1844. Sa înființată Departamentul averilor
bisericesc, prin legea votată de obştesca
Adunare în seSiunea acestui anii.
|
|
In urmarea, acestei legiuiri administraţia averiloră
Episcopielori și a Mitropoliei treptatii s'a luati
cu totul
dela Episcopi și s'a concentrații în acelă Departamentii.
Mitropolitului şi Episcopilorii s'aii destinat subvenţiuni
din veniturile scaunilor lor respective,
anume celuf d'ântăiă cinci

Şeptimt din veniturile Mitropoliei, celorii de
ali doilea
câte patru șeptimi din veniturile Episcopale. Prisosulti
"veniturilor Episcopale s'a regulat a* se
împărţi în
tre părți, din care una să se întrebuințeze
în reperațiuni și zidiri dinnot de: Biserici, binale,
'aeareturi- pe moșii; din adoua parte să se plătească
pe fiecare anii

95,000 lei,

ce se da Și pînă acumii din Ve-.

hitarile Eparehiali pentru întreţinerea Seminariului
dela
Socola ; restulti din această parte să se întrebuințeze
în
alte bine-faceri; parteaa trea si se intrebuințeze
la în-

teţinerea Departamentului

dinnoii înființat.

Rânduirea

personalului "trebuițorii la administraţia Eparchială
, este

lăsată în disposiţia' Mitropolituluy și a Episcopilorit, .
fie-

care pentru Eparchia sea, cari! vori urma potrivită
datinelori și trebuințelorii Bisericej,
ÎN
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"Totti piin acea lege, se decide
ca, spre
, curmareaabusuritoriiși a nerânduelelorii ce se făceaii mat înainte,
Egumeni! să fie nuzaiţi pe viaţă și cu întărirea Domnescă.
Se hotărăsce a fi câte dor. Protopopi în fie-care ținut,

cu salarii de 2,000 ler pe ană și osebitii 300 let pen-

nu cheltueala 'eanțelariei.

e

“Daările bisericașilorii la seâunile Eparchiale se abolăzi.

Vorniculă averilorii hisericesci în tâte disposiţiunile privitoare la administrarea averiloră clerului în genere va
ler prin conînțelegere- cu Mitropolitulă și cu Episcopi

respectivi.

e

Seminariele vorii atirna

i

de. Mitropolitulii și de Epis-

copil Eparchialt respectivi, carii vori îngriji de bunăstarea, lori înpreună cu Vorniculii Bisericescii,
3
Privighiarea pentru regulata ținere a condicelorii” mitricale-se pune asupra Vornienlut Disericescii; elii le va
esecuta eu ajuturiuli Mitropolitului și a Episcopilorii.

ie

Candidaţi de preoții să nu fie dintre birnică, nici din-

acei ce nu

voră fi finitii cursul, în Sominarie.

„Privighiarea pentru atributulă ântâiă se dă Vornieulul Bisericescii; iară pentru cel

tului și Episcopilor.

de

ali:

doilea —

Acești candidaţi se apără

Mitropoli-

de vri-ce

dare pentru luarea Preoţiei, fie la dreg-ătoriele bisericesc),
fie la, cele politicesci.
a
„(Pe larg se vădii tote cele legiuite pentru administra

ţia Bisericesc, mal-cu-sâmă a părţii materiale, — în
legiuirile: pentru Departamentulii Bisericesc, şi pentru în-

-Sușirile Vorniculut acestur Depaitamentii.

Manualulti ad-

ministrativă tom. 2 fi 264—267),
Anul 1816. Fiindă că numărulă trebuitoriii de Preoţi

nu se putea îndeplini cu eleviice finiaăi- cursulii în Se
minariulii de Socola, se simţia trebuința

de: a îndeplini
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locurile vacante prin chirotonire dintre persne
. fără înstrucțiune seminarială, cași în timpurile dinaintea
Regulamentului. Incă mai de nainte se luase disposiţiuni
ca,
niște aseminea candidați, spre a se putea chirotoni,
să
facă unii mică cursă pregtititoriă la seminariulii
de So-

cola. Cursul

acesta consta din; Catichis,

Istoria Sacră,

Serisorea și patru lucrări -simple de Aritmetieă,
După depunerea examenului, li se da unii certificată
de la Se:
minarie și apot puteti fi chirotoniți. Venirea acestori
candidaţi din tâte ţinuturile: și petrecerea lori
mat multi
timpi la Seminarii cra întovărăşităi de mari
greutăți pentru ei: De aceea Epitropia Seminariulut
a regulatii a
se înființa sefle chatichetice prin. reședintele
ținutali, pen-

tru pregătirea celor ce voiati a înbrățoșa chiemarea
bisericescă.
In urmare.

la 1846, s'a înființatii o aseminea

sculă și în Iluși. Profesorii catielieţi se
orânduiati dintre

Preoții Seminaristi,

a

N

„ Trebue să însemnămii, spre lauda iipiscopulut
Sofionie,
că de Ia înfiiniarea scsleloră catichetice,
cl nu a may

admisi” la preoție alte persâne, afară de candidaţit
ce finiaii cursul în se/la catichetieă a reședinței
Episcopale,

şi apot

depuneaii

examen

primiati de acolo certificati.

la seminarinlii

Aaa

de Socola și

A

Anul 1843. Anul acesta este renumitii în
analele
Iușiloră; căct în curgerea lui sa sfărșitii
pentru totii.
dea-una indelungatulii proces dintre tirgoveţi,
cu Episcopia, pentru drepturile de proprietate.
a
.
„Certa acâsta s'a curmatii prin 0 învotlă
primită de a-

mândouă părţile, dupre inițiativa Episcopului,
şi propusă

la încuviințarea Guvernului.

Din „partea Guvernului

comendatiă spre constatare la faţa loculur Yornicalti s'a
Vasilie

Beldimană și Directorulii Departamentulul bisericoscăt
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Costachi Burghele, carii întruninduse la Huși, ai stăruităi

a se mal
următerele
1). Sa
bucată de
tindere

tirguri.

de

spori avantagele tirgoveţilorii, Și aii formulată
puncturi de învotlă.
deosebită din trupulă moșiei Hușilor o. mare
loci, destinată pentru imașulă tirgului, în înuna mie fălci, „—

|

mai mare.de

o

câtii la alte

E

2). Lăeuitorit de pe intinderea vetrit tirgului vor plăti

-Și pe viitorii dările cătră proprietate, acele hotărite prin
chrys6ve. Cei de Ia mahalale, cari! lucrase pănă acumă

„dile de boerescii, vorii lucra și de acumi, pentru care li
se vorii da, locuri de hrană. Doerir ce voriifi aședaţi pe
locurile acele, unde locuitorii faci boerescii, voră plăti
cătră, proprietate numai bezmenulii.
.
3). Pe imașulti. lăsatii tirgului,nu este slobodă nimănui a face semăuături, fânațe, a ţinea vite de negoți,

ouă. allă speculație a face; ci aș! pășuna numai

trebuităre peniru casele lori,

vitele

a

4). Venitulii de la pășunatulii vitelorii ce se aducă de

vendare, precumit. și plata pentra imașulă postei, Episcopia îl afierosesce spre întreţinerea cișmelelorii din
oTaȘi..
|
|

5). Dritulii de a da locuri de casă în cuprinsulii orașulut șili reservă Episcopia și pe viitoriăi.
„

-6). Pe loculii cedată tirgului Episcopia își veservă
cu
Gre-care mărginire, dritulă de a avea mon de apă şi

grădini în întindere de opt. fălci.
Se
Cu idte că o parte din tirgoveți pretendaii. a li-se maf

spori avantagele; însă ne găsind temeinice -pretențiunile

aceste, atât comisarii, câti Şi Guvernulii,

s'aă adoptatii

propunerile de ma! susii, şi în anulii următorii 1848, s'a

gancţionatii prin doue chrysâve, din care unulă dată E- :
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piscopiet, €ră altul Eforiet tirgului
. (Vedi chiysovul a-

« cesta publicată în

manualulă

administrativi

tomu 1] f|
248—252),
ai
„ Anul 1849, Episcopul Sofronie
în acestii anii a isprăvitii încirea și reparațiunea
întreprinse de elă la. în:
căperile și atenanțele Epistopiet,
: anume:. a făcută muri
de cărămidă Înpregiurulii Episcopi
er, a ziditit de. isnovă t6te chiliele din curte pentru locu
ința personalului Episcopiei: s'a făcutii o 'nduă catape
tsmă, sa văpsitii ȘI acoperitii Biserica. Iară Archidiac
onulii Calinieă,
(%) a
înfrumusețații

curtea și grădina Episcopiet

de, feliuriți arbori, din earir o mar
e pante
tăi.
|
o

cu plantații

esisti Şi asi
N

Insemnimii aici, că totii de la Episcopu
lii Sofronie” datedă și Pome

lniculii sâi Sinodiculă Episcopiei, cu
numele
ctitorilor și ale Episcopilor ce ai
Păstoritii asâstă Eparchiă.

- El este formatii: dupre modeluli
i Sinodicului Mi-tropoliei făcută de Mitropolitulii
Iacovii Putnenulii, de la care
a și imprumutati procuventarea.
Pomelniculă lut Sofronie are

preferință înaintea Pomelnicului rema
sii de la
Iacov Stamate, întru aceea că în
elit este

ma exactii reprodusii șirulii Episcopilorii. Lucru
ce dovedesce, că So- :
fronie ș'a

dati ostendlă cu cetirea amăruntă a doc
umen-

telorii Episcopiei,
Reproducemii aict dupre acestii Sino
dicii numele Episcopilorii, în ordinea comă. se găsescii
în eli.

1 Ioan

5 Mitrofan

2 Filotheiii

3 Efrem
".4 Iosif

-

() Actualulă Mitropolită ală Moldove,"

6 Veniamin -

7 Pavelii'.
3 Georgie

156
9 Gedeon
10 Sava

|

11 -Dosothoiii
12 Serafimii *
13

loan:

21 Varlaam
29 'Theofil

=

:-..|

14 Sofronie

15 Calisti
16 Mitrofan
17 Varlaamii
18 Sava

19 lorest.
20 Gedeon

|

|

„|
-

93

Terotheiăi

24 Inochentie

95 lacov

26 Veviamin
27 Gerasim
28 Meletie

Anul 1851. Mitropolia Moldovei prin mârtea Mitropolitului Meletie, întămplată în cholera din: 1848, remăsese vacantă pănă la începutul acestui anii. Nouli Domni
Grigorie -Ghica, ce suecesese lui Sturza,

după

o preala-

bile coînțelegere între puterile suzerana și acea protectre, asupra modul
ui
. alegerei
Ierarehilorii din ambele
Principate : a conveeatii Divanul adhoc ce era substituit
Adunării obștescă prin convenţia de Palta-liman, şi mat
adăngândii și. câte-va persone. din clerii cu dritulii de a
legători, ai alesii și confirmată la scaunulii Mitropoliei
pe Episcopulii de Huşi Sofronie; iară pentru Episcopia de

Hușisa alesă totii, atunci
NNAII

MELETPIE

|
U-LE

ISTRATI

„Carele sa chirotonitii Archierei la 12 Februariă, şi la
31 Mast în Sâmbăta lu! Lazar sa înstalatii în Episcopatii. Eli în anii juneții se tunsese în monachismiă în
Monastirea Doljescii; apol peste cât-va timpii fi luată de
Mitropolitulii Veniamin ca Diacon; nu târditi fu înaintată
la Archidiaconie, în care calitate a serviti pănă la înce„putulii anului 1842, cândii a paretisitii Mitropolitul Vepiamin, şi atunci dinpreună

cn starețulii săi, s'a retrasă

şi Meletie la Monastirea

Slatina.

Chiar prin pareti

stii Mitropolitul Veniamin, cerând la Domni a i-sesulii
da
Monastirea

Slatina spre asșt peirece acolo remășiţa, vieţii,
totii-o-dată s'a rugati de a se numi Egumen ali
acelei Monastiri Archidiaconulti Meletie, Domnul
Sturza
încuviințândii aceste cerert, Meletie fi chirotonisitii.
Preotă
și onoratii cu rangulii de Archimandrittotii
ă de cătră
Veniamin. Ca Egumenii ali Slatinei a serviti Meletie
cât
a trăitii acolo Mitropolituli Veniamin, și apoi pănă la r&dicarea lui în trepta de Episcopii.
|
În acesti anii Domnnlii Ghica a promulgatii o nouă
legiuire votată, de Divanulii Adhocii, pentru organizare
a
invățăturilorii Bisericesc. Prin acea legiuire, la
$ ală
2-lea se decide a se înființa câte uni seminariă Și
pe
la cele-lalte două Episcopii, cu unii cursti de învăț
ătură
de palru clase— pentru Preoți! de pe la comunele
rurali, cră pentru pregătirea clerului înaltă, Semin
ariul

de
la, Socola, sari de cele patru clase inferiore, va
maj avea, unii cursii de patra clase superidre, pentru
sciinț
theologice. Prin $ 8 administraţia culturei şi educa ele
ţiune
clerului prin Seminarii și șcdle Bisericesci se încre i
dințeză une Epitropit compusă” din Mitropolitulă și Episc
opir

înpreună cu Ministrulii averilorii bisericescl; în ajutor
iulii

Epitropiel se institue comitete speciali pentru fiă-c
are
minarii. La $ 9 se legiuesce că după ce Semin seariele
eparchiali voră începe a produce tineri capabili
de a se
preoți,

vorii înceta cu totul chirotoniele dintre candidaţii

ce -se pregătiaii la scolele catiehetice. Seslele catic
vor urma și pe viitorii, însă numai spre a pregăhetice
ti elevi pentru cursurile seminariale (Vedi acestă legiu
ire în
„Manualulă administrativi“, tom. 2 fi 276—280).
Anul 1852. Până la acestii anti Episcopia de Huși
se compunea numai din dout ţinuturi: alt Fălciulul
şi ali
“Vasluiului. După stăruința Episcopului Meletie,
Mitropolitulă înpreună cu Ministrulă averilorii bisericesc) ati
fă-

cutii propunere la Domnii de a se lua două ținutu
ri
la Eparchia “Romanului, carea avea Șese, și a se alipi dela
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Eparchia de Husi. Domnulă Ghica a dati
acestă 'propunere în
desbaterea Divanului,

și sa

hotăr

rile Tutova și Covurluiulii s% se ica de laităi ca! ținutuEparchia Romanului

şi să se intrunescă cu Eparchia Hușil
Totă în acestii anii Meletie a pusii încep orti.
ulii Seminariulu! de Huşi; de-o-dată în încăperile
Episcopiel, &ră
apol în nisce case cumpărate înadinsii
pentru Semina„zii în preții de una, mie galben, plătiți
din averile bisericesc).
a
,
Insemnămii că Domnulii Grigorie Ghica.
in
cel.
dint
ăt
an) ai Dornici, vizitândii, oraşulii Huși,
a lăsatăşi aici
o neşterst amintire de generositatea, inimil
sele: a chărădit
din caseta sea una mie de galbeni, pentru
.
orașului cu apă, după care s'a făculii tote îndestularea
cișmelele câte
„sunti astă-di în Hușt în deosebite părţi
ale oraș
Totă atunci a dată ordin Ministeriulut Biser ului
icescii de
acumpăra, nisce noue încăperi pentru scolă
; fiindii-că acele vechi arsese incă de la incendiulii întâmplati
i în Huşi
la anulii 1847. Casele cumpărate atunci,
și
care
suntii
„din cele mat bune ce posedii scâlole prim
are din (eră,
servescii pănă astă-dide încăpere școlei
primarie din
- Huși,
|
i
„Anul 1S56. Seminariulii din Huşi, prin
buna
voinţă
a Episcopului, în: acesti anii a luatăo pref
acer
e
radi„cală, prin stricta aplicare a legiuirei
pentru Seminarii,
de carea s'a amintiti mai sus; şi de acu
a produce pe fie-care anu câte ună numă miia inceputii
rii de elevi absolvenți, In anul următori, *
Anul 1837, sa înbunătăţitii budgretu
prin care s'a dati mijlâce de a se ținea l uniiSeminariului,
mal mare
numerii de elevi și a se plăti maj bine
profesorii.
In acesti anii, 31 luliă, a reposatii Epis
copulii Meletie, după ce a păstoritii 6 ant, 5 lun
Şi 20 de dile; s'a
inmormentatii în Biserica Episcopiet, in
treilea loci de la mormântul lui Inocentie.laturea dreptă al
Inmormânta"Tea lui a fostă însoțită de o mare mul
țimede popor Și
de multe

lacrimi,

i

|

459
-.De la-eli a remasi Episcopie!
astă-dT, precumii şi unii rendă de biblioteca ce 0. posede
veşminte Archieresci. - Totti în timpulă lut s'au făcută
dinnoi şi încăperile pentru bucătărie, pitărie și spălătorie.
„EN era ună omti îndestratii de
la natură cu o inimă
- bună şi dispusă spre lucruri
bune. Mârtea lu în florea
viețel, la vârstă de 40 de ani,
“ia provenită din Supără-.
rile causate de lupta partidiloră
politice, ce disbinaă pe
atunci .țera cu ocasia idect de unir
ea Principateloră. Fratele seii, carele conducea partida
antiunistă, și care avea
forte mare influință morale asupră
Sea; derii prevederea de neisbatire !,la atrastiîn partida
ia escitatii o bdlă chronici ee avea și neliniștea sufletescă
la jnstestine și i-a
„curmat viața,
„Aceea ce a micşoratti intru câtacestii Episcopii este că nu a; put va stima publică cătră
ași regula, încă
trăindii, plata datorieloră, provenitul
e
mal
multă din o e-:
scesivii dărnicii. După mârtea lui
o parte din creditori ai
pututii a se dispăgubi; 6% cet mat
duve, ai perdulii comândurile lori. săraci, bătrâni și vă.
.
După Meletie Istrati, Mitropolia
în
ințelegere cu guvernulii căimăcamului Vogoride,
a însărcinată eu locotenența de Episcopii pe Archiere
ulii titu.la
Genadie
T'ripoleos, care
a și veniti îndată după mortea lut ri
Meletie,
Și după ce la inmorm

bele' eparchiale.

-

Curendiă

după

eniatii a remasti aică, gerând
ă tre-

acesta ati urmată

Aa

alegerile
vanu
. Adho
lă
cii, a care după decisiunea pute pentru Diriloră - garante, aveaia. se rosti dorințele
din partea Moldaviei, pentru organisaţia et politică Și soci
ală. Toti atunci Și “la Episcopia, Iușiloră, sub președința
locotenentului Episcopă
Sa făcutii alegerea deputatului
clerulur Eparehialii pentru Divanulă Adhoc, Apol Archiereulii
Genadie, înpreună
cu deputatulii clerulur de la Iluș
i ati luati parte la Şedințele. Divanului Adhoci,
|
Anul 1858. Seminariulii, avea mare
lipsă de încăperi,
fiindă cu totulă dene

ajunsii acele cumpărate

sub Aele- -
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tie Istrati; de aceea Genadie a cedatii Seminariului nisce
chili din cuprinsulii Episcopiei: ce erawlângă Seminarii;
deaseminea a mai cedatii și o parte din localul Episcopiei,
spre a se mai mări localulii Seminariului.
D. Dimitrie Cantacuzinii, ca Ministru alti averiloră bi-

sericesci, a, dati totii concursulii: sei la zidirea nduelorii

încăperi pentru Seminariă,

care se hotărise mai dinainte

a se face din iconomiele ce arii resulta dela Budgetult

Seminariului, și prin o subvenţiune dela Ministeriulii ave-

rilorii Bisericesci.

i

a

” Genadie a geratii afacerile Episcopiei pină la 8 Noein:
vrii, cândii fu înlocuit de Archiereulii Calinicit Ha-

riupoleos.

*

|

ÎN

|

“Noul Locotenentii de Episcopii a administrată Eparchia pină la finele anului 1860.
|
Anul 1569. Schitul Brădicescii, carele pini acumi
se întreţinuse de Episcopii, și apot de Ministeriulăi averilorii Bisericesci, ca unii .metochii alti Episcopiei, și ca

locuință

a unul micii numerii de. monachi,

caril trăiată

mai -multii din rodulii muneei lori : în anulii acesta. s'a
disființatii cu totulii prin votulti Adunărei legislative, împreună mai cu tote schiturile din țeră, mărgininduse călugăria numai în Monastirile Chinoviy.:

Anul 1863. Domnulii Nicolaiii Racoviţă, deviitoriii din-

tru o antică familiă română din Moldova, familii, carea
are multe nume serise între bine-făcătorii. și înzestrătorii
Episcopiei de Huşi: — fiindii Ministru de Culte în acest
ani, a destinatii din fondulii bisericescii o sumă de
50,000 lei, spre reparațiuni și inbunătățiri la acestă Episcopiă. Atunci sa acoperiti Biserica cu: tenechia, -s'aii
ficută sfecinicele dela iconele împărătesc, mat multe rân-

duri de vestminte preoțesci și diaconesci, şi alte lucruri
trebuitoare, atâtii în Biserică, câtii și la casele Episcopal.
Incheitmii Chronica nâstră cu o tabelă chionologici de
Episcopii ce aii păstorit acâstă Eparchiă
, și de Domnit
contimpurani cu fiă-carele din ei,
i
ear

SIT

IZEI

ra

ere

are
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TABLA CHRONOLOGICA

DE EPISCOPII EPARCEIEI HUȘILO
RU
ŞI

DE.

DOMNII CONTIIPORANI
LORU

ÎNCEPEND DE LA FONDAREA
EPISCOPIEI ȘI PÂNĂ ASTĂDI,
do.

Nunele Episcopilor.

1 Ioan Li
-

**

2 Filotheiu.. .
3 Efrem] Tinpui eni
seopirei
a
lor până acumeste
4 Iosifnt
scur,
5 Mitrofan

I-ii

.,

e

se

Aumele Domnilor . .
Stefan-Resvan

-

Radu

i
.

,

7 Mitrofan Ilea

o
.
5Geogie
9 Gedeon

|

,.

„

AR

e

e

1592

04

1606
NES
-

PI

1617:

(1617

,
4
. +7'.1693

.0ră

Radu “Michail a d-â îm

Cr

aaa

N

a

12 Thea . .
Ps
|
- Georgie Ghica
|
Timpul epis
.
13 Dositheiii pirel lu e scurcoti
și obseurii,

.

În 169
e

:
1633 »

+

îm

Vasilie Lupulii
Georgie Stefan

:

.

OS

Moisi Movilă a 2-a dră

L-ii

10 Sava li
11 Iorest .

.

„glexandru IV-lea
Stefan Tomșa a: 2-a

Miron Barnorski

.

.

,

Miehail

Se
Alexandru Radu
„2
Moisi Movilă
...
«Alexandru iaşi

,

-

Ieremia Movilă,
„ Simeon Movilă Pee
Ca

Gaspar Gratian

Pa - n
6Pave.,
.

«duii

Aron tiranulă

ea

|

e 0

„
:

1045:

1056...
at

1657

7

or
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Xumele

Hipiscopilar

Numele

do.

cc.

.

14 Seraimă.

”

Mia șii Alexandru

cc...

Duca a 2-a dră
Stefan Petriceicu

ea

(0607
TI

,

Dumitrașcu Cantaouzin

|

16 Sofronie lei

17 Calistru

|
rc

:
.

.

„e

+8 Mitrotan (1t-lea

.

5 Vartaaa fă
ÎN

Antonie Ruset
Duma 3-a ări.

———
1678 .

,

Dumitraşcu Cantacuzin a2 ră
Conatantin Cantemir .

îs

Constantin Duca
- Antiochii Cantemir

”

|

11673

eh.

eee

Cantemir

Niculaiii

Alianţa cu Petru ca] mare 1
Nicolaiii Mavrocordat 2-a să

„.
.

IN

ee

ee

3 Varlaam lila
. ,
om Tenophili

.

|
e...

.
»5 lerotheii
EA

.

.
..

!
Imuchentie

.

.

'1700._

puii

.

.

ce.

IN

1714

RIICcetit

Grigorie Ghica

.

.

22 Gedeon [|

>

ÎN

Michaiă Racoviţăa 3-a ură

.

iai

Dimitrie Cantemir

i
.

20 Înot

11680

a 2-a 0ră

Michai Racoviţă a 2-a dră
e
20 Sasa oleaca
Mavrocordatit
m

1683
nai

Constantin Dncu a 2-a oră
Miehaiii Racoriţă

:

Antiochii

În

(1660

+

Stefan Lupu

Eustratie Dabiji
Duca

|

15 ban Moe

- Anii

.!

Dumnilor

ase

.

1738.

si
Constantin Mavrovordatii
LC ITB4
ae
0703
:
Grigerie "Glica „
Ocupaţiune rusescă ar: 39
Constantin Mavrocordat 2-a oră
OVTAd
eee
men
„loan Mavrocordat
" Grigorie Ghica a 3-a oră
Const. Mavrocordat a 3-a. oră
,
Constantin, Cehan Racoviţă
1 IT58
,
Me
„ ftatuciă “Ghica
o

"Constantin Racoviţăa 2-a eră

_:

-

Î'Smarlatii Ghica
”
Joan Theodor Calimachi
*Grigoriii Toan Calimachd
"i Grigoriii Ghica
.
| Grigoriii Calimachii a 2-a oră

. Ocupaţiune rusescă 1769- 174.
"| Grigoriii Ghica

Constantin Moruzi

|

dlexinăru Q, Mavrocordati

*
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Ao.

Numele

37 Îancor

Episcopilor

.

1

- Numele

Domnilor

. Anii

TR

Alexandru

Ioan Mavrocordat:)
Ipsilant
Ocupaţ. ruso-austr. 1788-1791
Alexandru Moruz
.
Michail Suţu a
Alexandru

38 Veniamin Costaki . .

* Alexandru

39 Gerasim

-

Calimaehi

Constantin 1 silant ”
Alexandru AMoruz

„80 Meletie I-iă

Scarlat Calimacnii
Constantin Ipsilant

a

Ocupaţiunea Tusescă 1606-1812

" Searlat Calimachii

”

Michail Suţu

31 Sofronie: il-lea

Miclescu

32 Meleţie [ielea Istraţi |.

Ioan Sturza!
Ocu paţiunea TUSEscă 1628-183
4
Miehail' Sturza
”

Grigorie Ghica

Ocupaţiune rusescă, şi apoi austriacă 1853-1955
Caimacamii Theodorii Balşii,
" Vogo
ride

”

Catedra Episcopiei vacantă în curg
ere de .may mulți ani, şi âdminis»
trată de Archierel titulari,
„cândă s'a orânduită Episcopiica locoteninţi, de Ia anul 1857 până la 1865,
cedenți aretaţi în acestă tabel le giuită și canonici, ca toți Episcopii” pre
ă

€)

Tabla chronolo

gică a Domn
Româniloră a D. Iiturian, ilor, de la finele Manua lulur de Istorii
edit. 1860, aici este wreşită.
Alexandru Constantin Masrocoz
D-sea după
xandru Ipsilante (1786-1787). dat (1182-1185) pune înd ată pe Ale:
Insă

atâti doe umentele Episeopici,
şi Volfi, după Alexandru Ci
câtii
Mavrovorda:, punii pe Alexan
Mavrocordat la. aniţ 178 5-11
dru Ioan
8%, apol vine

Ipsilant,
scurtă domniă de un an și căte
care, după uă
-va luni, îl” destitue peocup
aţiunea Ru:

ECeaustriacă,

.

APPENDICE
- CHRONICA HUSILOR
„DIFERITE NOȚIUNI ISTORICE,

EsraasE DIN DocumBNreLe Eoisco
biei

De Huşi,
„ȘI DIN ALTE MONUMENTE ISTORI
OB PUBLICATE
ÎN TIMPUL MODERN,

|.

———
—_——

1. Relative la Istoria Limbej rom
âne.
Dimitrie Cantemir în capitulul de
pe urmă al. operei
Selle.

„Descrierea Moldovei“, iată ce ne spun
e despre literatura rom

ână, şi despre introducerea limbei
slavone în Moldova: „Ma! înainte de Sobo
rul de Florenţa avea„Moldovenii litere latinesci, dupre
pilda 'tuturor . celora-

lante popâre, a cărora limbă încă este
alcătuită din lim-

“ba cea romani,

6ră apoi după aceea

unindu-se

la a„„cest Sobor Mitropolitul Moldovet
cu Latişini
diai;
dochul
săi
Theoctist Bulgar

ul, Diaconul lut Marco "Efesanuli,
|
pentru ca să lips6scă aluatul Latinilor
din Biserica mol-

dovenâscă, ca să rădice prilejul să nu
pâtă ceti

amăgiturile lor Gmenil cel tineri, a îndemnat
ii pe Domnul A-

lexandru

„

cel Bun, ca nu numaj pe :6meni
cei
l

ce ave

a
cugete. streine. la credința pravoslavnică,
ci încă şi literile latine să le lipsască din țrra sea, şi
să primâscă

a

în locul lor pe celle slavone, şi cu rlvna acâsta prea
mare și fără de vreme, s'aii făcut ellii urgitorul cel dintâiu al barbariei întru carea se află Moldova acum.“ |
„Din tâte .celle glise ici de Cantemir, este adevărat numal ideia de pe urmă, că limba slavonă introdusă la

-

Români, A-a ţinut în barbariă.
„1).. Nu este adevărat că Mitropolitul Theoctist
. Alexandru

celii Bun

ar fi introdusii

şi cu

slavonismul în Mol=

dova;. căci autorul dice că acâsta sar fi făcut nemijlo-

cităi „după Synoduli de la Florenţa; insă “pe cândă s'a
ţinut. acel synod, Alexanăru

cel Bun

era morti: de ma!

mulți anni. 'Deaseminea Istoria nu'ne

arată nici ună

Mitropolitii 'Theoctistii contimporanii cu Alexandru cel Bun. .
2). Nu este adevărată. că slavonismul sar fi introdus
ântâia dată în. Moldova după: Synodul de Florenţa, ca

-0 precauțiune contra Latinismului;.
Moldova
mână,

sar fi serviti cu literile latine. la scrierea ro-

a) pentru

cumentă,

i că până atunci în

că nu

se: găsesce

nicăiri: vre-uniă ' do-

din 'care să se'pâtă dovedi, că Moldovenii Îna-. -

inte de Synoduli menţionatii, adică până pe la. annulii
1440, ar fi scrisă limba lori cu litere latine; 'b) din.
“contra sunt monumente

de Literatură slavonă în. Mol-

„ „dova” cu multi mai anteridre

Synodului

Florentin, -care

“arată, că nu numai pe la începutulii sutel a 15, sub Domnulă Alexandru cel Buni, dar şi-ma! înainte, în viaculă
ala 142. slavonismulă era în modă, ca şi: după aceea.
- Annuliă 1392, ] În

„Archiva istorică a Românier%; Tomul.

E 1 4.18, Nr
Nr. îg-se publică ună ispisocii slavoni de. la
Romană Vodă, din annulă "1392, Martie 30, dată: de
ellă din Oraşuli Romanii:- Vrea să dică cu. 48 de anni - mal înainte de finele Synodulul Florentinii (Synodulă acesta 's'a spartii în 1440).
cati

!

-

3

"Annulă 1407. In colecțiunea- mea de docu
mente istorice și că ami uni Ispisocii „de la Alexandr
u celi Bună
dată în limba slavonă Ia Suceava, în- annu
li 1407, a„ dică cu-33 de anni may vechii de câtii
finele 'Synodu-

lui Florentiniţ)

.

a

Reproducii acestii Ispisocă în originatul
ii slavonă, du-

pre cum l'amii copiatii din Jurnalulii Socie
tăţii Archeo-

logice de Odesa, cândii studiamii “The
ologia

de Kiev.

în Academia”

In o sub însemnare se dice că societatea
“li

„- posedă de la unulă din membrii sti
D. Nadejdin, carele Pa căpătatii în Moldovaîn timpulii călătoriei
sâlle. i
“Coprinderea lui este: Domnulii Alexanâru:
cel Bună
remunereză bunele servici! alle hoiarinului
s&i Michailă

Popșa, cu două sate: -

ae
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ROBUȚI,, UTO! BHIUIE “RAAVrEpu OTA a
EpaE, To My cypuka
Xonoma na ki

co oyokma A9-.

Bra... Bkremz Er.

u OpunpuarToma ETO. H-BPATIAMA ETO. H'0YHIMATOAA. H. MpASVȚHVMATOMA EFO. ui DpaWiopă'Tomz EFo. na Bkkhi Bkinbia. un
BOAU HU BZ NOpyulanie. Ha "To B'lpa - MOA.

BBIUIENUCANHATO-

ANERCALIA PA

BEpa grei MOUYZ.

BOEEOAbl,

u

Hi EEpA BpATA MoE-

TO BRNANA. Borgana..u pă IAHA
RIP pRA CTApOCTEI H BpATEĂ Eero. un

Ak'reii HZ. ui prkpa nana cr AMICAABA. po-

"TOMIIANA n gikrreă Eero ui Bkpa Iata Apa

„TOUIA OTA HEMIJA

glreii ero. “n tkpa

NANA „MHkAuaa WEBA n ak'reii Eero. ui Bkpă. nana TPULKOBA H pereii ECO. H.BRpa
„NANA “RIBMETATE. NOUA. n gk'reti ErO. N Bk-.

PA MANA BAAGA ABOpunka. ui Epareii. ero,

W Bkpa NANA: Mata pa. OA. HEMUĂ n pret

Ero. n B'lpa Mana cu Bbipania n Akreii
Eero. u EEpA MANA Baga CH pPATBCEAră,
n pikreii ETO. u elpa 1 NANA CEHA op

5

mA

H grei

ErO. u “pa NAHA CnEpA

ARIOPRA n... d.

OHBCKAro. ui, B'k-

„PA DANA BRAVA. n „Elpa. nana. TO...

TE Ero. n. B'kpa nana OANA, ABOPHUKA cy-

MABCEArO ui Alreii ro. ui Elpa NAUA Au

-BOBA H Akreii Ene. n Blpă MANIA + pABACA
ANTOBOA ii Ăkrreii EFrO. un. elspa Nana . I6rLUA. TOAEpoRIINA. H ekpa MANA MOIIEBHNA
HBALIGA CTOAHUKA n. Mire Ero.. ui. BikPA NANA NpOMEARUMItA- CTOAHA u okrreii
ErO:- 1 Bkpa MANA CTANA NOC'TEAIINRĂ ui
gik'reii £ro, u Elpa Oycya RoApa “MOA=
BABCUYZ, 1 BEAHKUYA ui MAMGIEZ, A MO Ha=
„MENA MuBOT'E ro umbra irrn rocnoAAph:0Y SEMANI Mogarcroii. Ta. Eparin
MAUIIȚA. HAI OT WAMIETO! MAEMEUE, Au
BEVAB.K'TO. TO iata: To - ELI HEnopyUMAN: MAUIETO. pana. u. NAniZrO OV'TBEp= .
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BI HI bl HIV. 'ToKOBLIĂ UITORHI Băii Npo=
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Le
OTELA “uakelictuyz.

n Ora. oyeyz cBA-

ThIĂZ: Hi "'TASOBLIĂ UITORbI

BhlAz 10409

REWZ ua np'kga'rear. n "TIpORAA TONI |.
APR.
n SUA OEOMA. TO petin HA YpucTA. POE ETO HA HACZ Hi Hai... YA
Ha. -H HA. NIOTREP:RENLE: "Tlkma OVeuma,

BENEAI ECMII CAVZH HAMENI,
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POBETY IHtA'TH .H npuekeură n'k mara HALIA KA CEMY AICTI “HALIEMV,0 cpa=
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0 Zată şi traducerea română.

e„Cu

mila nui “Dumncgeii.

Not

Ma

Alexandru Voeoda

Domnuli "Țărrei Moldâvei. şi fratele .Domniei mele ju
- pânulii Bogdanii. facemii sciutii cu acâstă carte a nds

. |

. tră tuturoră, cine o va vedea sâi 'o va auţi. fiindă-că.
„acelă- adevărații servitoriii alii nostru. Panulii Popşa Mi.
chail, a servită predecesorilorii noştri cu „drepti şi fi-

delii
delă
“ delă
lată

servicii. iar acum servesce nt cu dreptă şi fiserviciii,
de aceea 'not văgendii ali lui drepti şi fiservicii către noi. Tamii gratificatii cu o particumilă. "%-amii dată „în ţera n6stră a Moldovei. două

„sate. en tote vechile lorii hotare,ca din viaculă veciel.
"Şi numele: unui sati Scorţeuţii de la părăuli Negru. 6ră
altulă Pancouţii ce este mai însusi

de la Călugării. de

„la Dumbrava, acesta amii dată lui urică cu toti: ve„nitulii în vecii veciloră. şi copiilori lui.: și nepoţiloriă lut.
şi „fraţilor lui, și nepoţilorii şi strănepoţilori lui, şi re-

-

.

7
strenepoţilorii lut în vecii veciloră.

Ca să nu se strice.

“nici. o dată. la acesta este credința mea “mal susă scri-

sului Alexandru Voevoda. şi credinţa fiilorii mei. şi cre. dința fratelui mei. Jupânului Bogdană, şi credinţa Panuluă Giurgea Starostile.. şi a fraţiloră lul. şi a filoră
“loră, şi credința, -Panului Slanislavu Rotompanu.. şi a fi
loră lui. şi credința Panului Dragoşii de la Neamţu. şi
a fiiloră lut. şi cr:dinţa Panului Michaili Seva. și a copiiloră lui. și credinţa: Panulvi Grincovă. şi a fiiloră lui, .
și credința Panului Jumătate Ion. Şi afiilorii lui. şi cre„dința “Panului Vladi Vorniculii, şi a frațilorii lui. şi credinţa- Panului Șandru de la Neamţi, și a fiilor lut. Şi *
credința. Panului Sină Băilicii şi a fiilorii lut, şi credinţa Panului Vladă. de -la Siriatii. şi a. fiilorii lui. şi credința Panului Speni Giurgea şi a copiilorii,, lui, şi credința Panului Speri Giurgea şi a f...... (lipsa) şi

credinţa Panului. Văluii. şi credinţa, Panulul Toi.

lori: lui.. şi. credința Panului Oană! Voraiculi de Suceava N
şi a fiiloră lui, și credința Panului laţcău şi a copiilorii
lut. şi credința Panului Ravas Litovoiii şi ă fiilorii lul-şi credința Panului Iugşa: Toderovici. și credința Panu- NI
lut: Manevici Ivaşeu Stolniculii și a fiilorii lui. şi credin“ha Panulut Procelnicii Stoianii şi a fiilori lul.--şi credin- ţa Paânulai “Stan

Postelniculii şi a fiilorii Luk, şi-cre-

dința tuturorii Boeriloriăi moldovenesci, şi a mari Şi
| ră după viaţa nâstră, cine va fi Domni în: era
_tră a Moldove! din fraţii noştri. s6i din seminţia
„tră. s6ă: orl-cine, eX să. nu strice dania “n6stră şi
ritura n6stră. pentru că [i ami dati: lori.

mici.
n6sn6sîntăi

pentru ser-

- viciulă. loriă celă dreptii și fidelă. Iâră dacă! vre-ună “Domnii ar lua:0 de la ci fără vre o vinovăţie” a lori.
„nulă ca acela să fie “blestematii de Domnulă Dumne-

.

e.

|

|

Ă

deii. și de preacărata lut Mumă. şi de
sfinţii Corifei 12 .
Apostoli; şi de cel 318 siinți Părinţi
de la Nicheea.şi
de
toţi Sfinţii. şi unuliica acela să fie.
asemenea 'cu luda
vendătoriulii,

”

şi cu blestemat

ulii Arie, şi cu Jidovii ce |
a. disii asupra lui. Christos: sân
gele: lui asupra n6stră,

ȘI A8Upra.
iii, Eră pentru întărirea tut
uror
„acestora, amii: poruncit servitorului
. nostru Brateiii Lo:

gofătuli să scrieşi să 'atârne pec
etea n6stră de „acâstă,
carte a. nâstră.. la: Sucâva.: In. annu
lii şese mil nonă-sute .
| și 15 Martie 8. pi
PD

a
"- Annulă 1432. Domnit Iliaşii
şi Stefani,
fiii
lut
Alexandru celi' Buni, în annulii
6940 (1432): daii din VaSluiii unii uricii slăvonii, prin care
se dă pentru servicii sa„tul Brădicescii
fraţiloră: Pan

ă Moisa „Dvornicu. glotnii
o
„O şi Pană “Tadorii Spătarăt, Tra
ducerea Iul este pusă, în
Chronică la annulii 1690, £ 149.
.- ă DI

„

„Annuliă 1434. Stefani fiulii lui Ale
xandru celii Buni,
în 1434 prin urici: slavonă dă Boi
arulu săi Blaje sa-.

„tul Roșiorii şi alte bucăţi de-'moşi
i, Ii
a
„
Annulă 1464. Marele Stefani,
dă următoriulă urică
slavonii, pe «care “lă reproducemiiîn limba loj. origina 6
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-

Mata „CTEUKO- BAMANEVUIB; + Matia
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E
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Nanz NAS NOCTEAHULZ,. nanz HErpuAb NAYApuuEz. nana caiapk: CTOAHuz. Nanz jo
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Hauiui Eoape BEAILA H MAMII. “U10 Npu 'ToMz
EHIA. - A HA. BOAUUEE NOTEpa:n perie. BEAEA
ECAI MANY AOEPVAV ATOPETYy ninta'ru n
HAUIV NEMA'PL NpHBECUTU KA CEMY ACT
ai cra suc

HAUIEAĂV. Iitrc, monay, pac

Gita ă ou ai.
“ Traducerea
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|

Da

pi

7 amână.

„Ca mila lui Dumnegeii noi Stefanii Voevoda: Domni
WErrei Moldovei. : Sciutii facemii cu acâstă carte a n6s-

ră tuturorii: care: o rori vedea stii vorii avdi cetindu-

“se, cândă cine- “va va trebui să scie acâsta, Fiindă- că
aii
'venitii înaintea nâstră şi înaintea” tuturoriă - boiaril
oriă

noștri: mări

şi mici, bătrâni

-Panului Penteleii

sera

și “tineri, Mușa' Pania*)

lui Petru Oţeleseulii, cu- "fiica

sea Cerna: Pauia lui Petru Oţelăi, şi cu martori
al sel megiaşi 6ment buni. ră

Şi cu

dresuri ce aii avută de-

la pr redecesorii noşt:: il de la unchiulii: nostru

Ilie - “Voe-

voda şi. Stefanii Voevoda., cum-că ai avutii laol pace - .
| bună :şi grăgi6să pentru 'satulii Pinteleescii: pe. Ezerii
,
Dară- acele dresuri . ale supra- scrişilorii predecesor
i a

_“mogtri le ai perduti din mâinele lut. Christea fiulii lu
|
Panteleii și a Panier lui ' Muşia, cândă . Ohristea a.căgută de .pe cală și- a. murită “fără limbă, şi despre. dre“sulă: dreptei n6stre „patrimonii n'a pututii a ne spune unde

este.

w)

:Deci” noi vădândii. „mărturia - boerilori noștri, şi a

Dâmna,

Soţia,

!

E

"|

19:
" drepțilorii -megiaşi al Jorii, şi că acele
dresuri ale. loră
„-de la predecesorii noştrii,ce ai avutii
pe acelii:sată. pe

-

„Panteleesci la Ezerii,
-aşa: le-ati perdutiă precumii ei mărturisescii.. Eră noi deasemeniea- dupre a
lori dreptă măr-

„„turie. deuseminea. ami” datiiși ami

întăritii .

sulă sati: Panteleescit pe Ezerii, ca să fiă supra-seriuricii cr toții

“ venitulă. Muşii. femeet Panului Panteleă
și ginerelui er lui Petru Oţelescu, :şi' fetei. er: Cernel şi.
fiilori loră- şi
” nepoțilorii
loriă şi strănepoțilori lorii, și răstrănepoțiloră

„lori,şi Ia totii nEmulă. lori, cine le va.
fi mai d'apr6pe,

-

dară din acea
. parte căria va fi patrimoniulă. Şi
” dcasemine nime nici-odată în vecl
să nu pâtă căpăta vre-

„udă dresii peste. acestă. dresu- ali nost
ru , fiindca şi
„dresele cele vechi: Sati perdută, cândi'a
muritii : Chris-

tea, căci erai, în mâncle lui, precum. seri
emi mal sus.

Eră- hotarulă acestur sați. din tâte. părţile.
să fie după.
vech
-

iulă hotari pe unde aii apucatăi din v6culii
yecier,

ră la acesta suntii mari şi drepte mărt
urii, ale Dom- : niei n6stre cei -supra-scrisă: Stefanii Voev
odii: şi a Mitro-: -

-politului nostru Kyrii “Theoctistă şi 'a
boiarilorii “noştri
Pană Duma Braevicii, Pană Manoilii,
Pană Ste, .-. ..
(lipsă), Până Vlalculii; Panii Țoiani*)
de -la Chotinii,

-Pani Orasneşii Vorniculii, Panii Cost
ea Danovicii, Pană
Toma Cândy, Panii Petru -Poniciă,. Pană.
Albu, Pană Lazi, .

„Panii Hodko Caeţevici, Pană Isaia de la Nemţii,
'Panti
Stejco Damancuşii,

Panii Costea Orișii,

Panii

Radu

l
„Piscu, Pană Toni Buciumii, Panii SacheşiiSpătarii, Pană
-. „Sopa -Vistiarnicii, Pană Paşco Postelnici,
Pan „Negrilă |.
“Paha
rnicii,

Panii Sbiarea' Stolnici, 'Panii lonă

Comi

să,
„Si alţii şi'toți bodarii noştri.şi marişi
mici; ce aii fostă
„la acâsta, Eră “spre mai multă tăriă
ami

poruncită Pa.

*). Litera-de la începutulă acestui nume
nu se cundscg biuo în originală,
[

Y

d

IN

a

a

o.

-

13.

nului Dobrulii

Logofătul să scrie. şi să atirne pecelea

n6stră la acâstă carte a. n6stră. Scrisaă "Tomă la
Vaslui |

„în annulii-6972, Iunie 11.&.

- “Ori de5 cănd

..

ii

sar £ fntrodust limba slavonă la Ro-.

mâni, lucru ce se-va stabili fără îndoială prin
descope-

rirele ulteridre pe câmpali

Istoriei

naţionale:

este . ne.

contestabilii că la Români limba slavonă din vechi
me"
„era numai limba. cărţii, limba învăţaţiloră, limba
Bise- |
ricei şi cea oficială-a curţey; 6ră nu şi a poporului, carele deapururea a avutii; limba: sea, -românescă, Acea limb
ăo
-vorbiaii in: viaţa comună toți. Românii, de. la mare.
până
la micii, de la. învățată până la simplu sătâni. : “Spre
a ne

convinge

întru

care documenti

acâsta.: navemă.- de. câti

ia: “Ceti ori

slavonii' scrisii în vre-o partea, Româ-

nici, - Prin „limba slavonă. se strevede: cea român
ă , în
familiele : române ,- în numirele române. de: persn
e şi
locuri, în: “formele grainaticale- române aplicate la
dicerT

şi frase slivone, Să -adunămii d. e. aceste. urme=
ale limbei :române ce se zărescii prin slavona. uricilorii
: reproduse mal :susii,- “Aşa suntii în .chrisovulă de la. A
lexandru. celă Buni . numirile: Giupână, Hotari, Scotrfeuşiă, Călugări, -uricii; “Giurgia , jumetale ,- on,
* Oană.

"In: uriculă. de la Marele. Stefani : Mușa

(frumâsa),. O-

felii, Oţelescu, “megiași, unchii, Pânteleesci; Ezări,
mărturiă,. Manoihi, Coste, Toma Cânde, Petru Ponici,
Alu,

Radul Piscă, Ionii Buciumi, Sopa Vistiarnicii,. Paşcu
|
Posteluicii: Negrilă Palarnicii, Sdiarea Stohuicii Dobruli ,
Togofăti, Stanii,
De
:
„ D6că uine-va- ar putea” aduna tâte, gicerile. și rasel
e

române ce se găsesci: răspândite . prin - documentel
e sla-.
vone, arr putea forina unii bunii lexiconii de.
limba, TO=
'

14
„= mână, „cum. ea 'era'tn; gura poporului
pe. cându “cartea
- Tomânâscă
era cea slavonă...
-... Studierea -documenteloră slavone:ne arată
, că în tim= -

pulă domnirei slav

onismalui în sc6la ; Biserica şi can- ..
_celariă română, ai intrată în limba
română pe - nesim“ţite o mulţime de vorbe şi forme gram
aticale slavone.

„Așa felii vedemii din uricile de “mal. sus
ii,
că . ai: ră
„masi
în limba. română următârele giceri şi -numiri
slavone:. Gospodariii, jupână, Bogdanii,

“5ă,

Vornicăi, Stolnici, Stoiană,..

„=.

sluga, sluji, sluj

Dumbravă, Staroste, Dragoşă, Niamţi,.
Vladi,

ostelnică, Boiarii, procletii,

Precista, svăntii (în loci de sânitii), . podsbă,
Jidovi,

pecete, lelii s6i veletii, Tazu s6i Ezeri, poves
ti, megiașt,
Cerna (nume de pers6nă), Vocvodiă, Duma,
Vlaicu, La.

“zi, Hodco, Slefco, Dobruli (numiri de pers6ne.).
. ... .
- Despre limba slavonă, a anticeloră document
e 'litera„re moldovenesci,- însemnămii: că ea' este slav
onă “plânta"tă

la noi din Rossia apusană, carea .din vech
ime erasub

“Polobia, precum arată, dicerile polone preserat
e prin ca. |
, Se vede: că dascălii. slavoni vineaă la noi
. din.

Galiciăz
„unde până prin viaculă XV-le era “Episcop
ie ortodoxă;

“şi apol din Liovi, unde s'a strămutați
Episcopia orto- |
doză, sti, și din alte locuri: unde locuiaii
Ortodoxit.
„..» Pâte.că şi din ţâră se duceaii acolo
doritorii de a se

-procopsi în limba: slavonă, “darii. anume
între creştini |
- ortodox; căci acestă limbă, carea era limb
a cultulal or„ todoxii,. nu se putea învăța; dupre spiritulă,
viacului de

„atunci, de câtii numar'la orfodozi.. Dară cândi
i Iesuiţii

cu unia loră ai cuceriti Galiţia.şi Malorosi
a, atunci s'a
copromisii ortodoxia. slavenilorii de acolo
în ochii Aol-

doveniloră, în câtă ei nu aii mar primită! nici
dascăli de.
acolo, nici
la ei nu S'aii mai dusii nime din Moldovent
i

|

=

.

[5

15.

„să. înveţe. Slavonesce; şi așa, precura s6 va vedea în ur.

“mă, limba acesta s'a: coruptă, a ajunsi a fi multora ne

|

suferită, şi a trebuitii să”! ia loculii cea română. -Domnil,
Mitropoliţit: şi Boorii ai confăptuită. a susținea Episco-

_

pia ortodoxă din Liovii, cu asodiaţiunea, (brastva), se6la

şi tipograpfia ex; dară truda a fostii zădarnică: Iesuiţiy,
ajutați de guvernală Polonii, ai iavinsă; şi celă din urmă azilă ali Ortodoxier din Galiţia, a: căţată în: =mânile Uniaţilorii. ae
:-Nu este îndoială . că cal ce învțau carte ; slavonă,
scriaă şi românesce în trebuinţele lori particulare... pre=

cum: în corespondenţilu familiare şi: amicale, în - trebele
gospodăriei,

etc. Darii îndată 'ce- veniaii - cestiuni . de. în-

teresii publică venia rolulii limbei: oficiale : — "Slavonel.
“Une-or] chiar şi Doranit corespiitideaii cu subalţernil loră”
în limba română; precum vomii videa mai josii, . .
Annulă: 1495. Celi mai vechii documentii. de litera„tură si scrisâre română, descoperitii până acum este
;Izvodulă Spătariului + Clănăii;“ sâi scurtă: istorie. despre. formarea şi organisarea antică a ţărilorii - române,

Si după retragerea legi6nelorii romane. preste „Dunăre, tra-

dusă de Spătaruli Clănăi de pe latinesce în annulii 1495.

Cu tâte că unii-alţii au gânditii să pună în îndoială au-:

tonticitatea; acestui opă de mare importanță pentru via-

ţa națională” a. Românilorii; ei îlă. credă forte autentică şi ca cea mai precisă reliquiă a gloriosulut nostra - tre- .

„cutii. Acesti odorii merită unii studiii forte seriosă și

-

nu se va putea “face de câtă. de vre-unii - bărbată cu a- dâncă sciinţă archeologică, istorică; şi limbistică,. Critica, esplicările. şi traducerea în limba modernă ce a
făcută: acestei opere D. Gr. 1. Lahovari, in „Revista TQ+
“mână din annuli 1861, santă departe de a fi sailicătâre,
ph

_-

„16:
„Spre. a dice ce-va.în trâcătii în
favârea autenticitățiy

acestei piese, ei: întorci. luareaaminte
numai la câte-va
„puncte:
i
1)

-

..

Fami

liele boeresci ce: se pomenesc:
Clănăii că ati. administrată ţ6ra Moldov în opera luj
ei, după retragere

a legi6nelori romane, le. găsi
mi cu :acel6şi nume. în
docume

ntele
cele -echt “ale țări din viacul
ali.ii
XIV-.le

XV-le, şi XV

a

*:2) Spătarală. Petru -Olănăia: dice
'că a tradusi „acestă
> operă în Vasluiunde
, se afla venită cu Stefani Vodă,
în. aunuli

1495. Luna: lut Aprili
13,e.

e

Dintrunii . urică reprodusă în urm
ă la pag. 14, 15%)
putemii încheiacă Marele; Stefan
ă-în: acel annia er=
„mat
la ă:
Vasluiii, findii-că ds acoloa datii
uriculă la 20.
Gena

a

rie, în care între alţi mârtori se aduc
e şi credința
Panului Clănău Spătarulă,e
e
- 8); In documentele de moșii din viac
ulă ală XIV-le
şi XV-le hotarele "moşielorii se determină
: agă „pe.unde
aii apucatii
: din viaculă

viacilori: — 075 Bbra.

Bbunaro;e
„acesta ne dă. â înțelege că. fEra
„era -de, multe șiacuri

„locuită, cultivită şi organisată: aces
tă organisare; admj“Bistrare,

locuire a Moldoveiși a altoră țărză rom
ânesei,

"ne:0 arată documentulii în Gestiune:

Ma
+4). Limba, prin amestecul cuvi
nteloră slavone, arată

.
că .era. epocha doimnirei Slavonistmului
în țerră; prin. fra„sa cea grea” şi

nenaturale : limbei române, arată
că. este
traducere din limba latină ad-l
itteram, şi "pe lângă a-ceca într'o limbă nelucrată, țEp
ănă, carea -greii se: mlă-.

. dâie, fără

. forme gramaticale. stabilit
„una din-cele ntâiii încercări. de e ; cu ună cuventii
a- serie! românesce o
„materie seri6să,
—————————

———

Exemple. de feliulă -acesta “ne
presintă .

-%) La începutulă chronicei
Hugiloră, |
.

.

a

.

:

_|

-.
|

17

şi alte “traduceri posteriâre ; d. e. Cazania

„Precum

se va vedea

mat josă., .--

din '1580,

-:

Sai

5) Unele particularit
ale ăţi.
limbei potii apărtini chiar

auto, ri
carele ul
silitiui
fiindă a - traduce, pâte că să fi
fostii novoitiia fabrica unile cuvinte, din slavinesce, 'sâii
din latinesce. Aşa d. e. dicerea: duperare;, înduperare,
pe care nu'amii mai găsit'o nici într'o scriere vechiă, din

câte ne-ai căgutiila mână, a pututo forma de la: ad
“şi operare, în sensii de: 'ajutorire, cooperare, conlucrare;
„6); Limba acestul documentii are multă asemănare. cu
aceea. ce se vorbia în Moldova cu 30 anni în urmă,
“precum se vede din. cartea lui Stetani Vodă, celă: T&nări din. 1526, carea se va reproduce: mal josă.. .-:
-7). O. mulţime de cuvinte din acestă operă, care astă-di
„» Du se. mai întrebuințeză în scrisii,-.aii. remasă în poporii
şi: se. audii în conversaţiunile. săteniloră “moldoveni, 'P.
"0. poiade, tâipă, sarad, armă; hălădui ete
8).

Cuvinte latine ca campoduz, consu, praetoriani,
ctc.

“arată la originalulii latină)

x

i

..*) Domnală IăJăcă, analizânaă partea limbistică
a chrisovului lui Stefană
"7
Dușanii, priacipele Sărbiel, dice că în viaculă XIV şi ală
XV, Români:

atâtă de dincolo câtii
'și do dineâce de Dunăre nu cunosceaiă încă| muiată; giceaă d, e: urcele, în loci de urâchie. De aizi face conclusiun
e
„că ar

fi f»lsă Chronica lui Ilura; pentru .că Jimba ci, de și
. “a fi din viaculă XV-le, întrebuințeză cuvintele cu | maiată, se pretinde
d.e. dice
,

“urechi cră na urccle. (Archiv. istor. t. 3, 19190),
La acesta răspunâem

- Că acestă argumentii

nn

2

D-lui cruditulat nostru. Archeologă
este satisfăcătoră

Spre

a repune

„ mentă istoricii de atâta valâre ca numita Chronică. Sugtă
bistice fârte autentice,” care arată

că pe timpulă Marelul

PN

şi Filulogă,
uni

monu-

dovedi lim-

Stefnă

în lim„ba română a Moldoveera
i deja cunoscutiişi întrebuințată 1 muiată. Aşa
“În uriculă acestui Domniă, dată în annnlă "1464, adică
cu: 34: anni mai
vechiă de câtă limba lui Ciănăii, traducătoralii Chronicei
Turului, întEmpinămii carântulă uncliii, fără I, precum so esprimă
elă şi astădi, _
- ră na în forma astică, unelu (de la avunculus): „UITO
UMaAIL OTE

HAUIMXD

NpeAKOs5.
075

y ui ka uamero

Ilaia BoeBoan

n Cre.

__OaHa BOCBOAII,* De asemine pe timpulă Marelui Stefană găsimă
şi
-= alte diceră cu | maiată, precum: năpene, iarnunza
cyue: „Npoaaui
"CISTANT

HaUIND

“CDKaa17,

Nat

u 5 pcue

CazTaps;“—c

(Archiv. istor. [. f. 156,n. 247).

n Chroniea lui Iuru

'găsimiă

vkaps,

iară

Du.

|

şi cuvinte cui.2 nemuiată âncă, d.e,

“popolă, în locii de poporă; bosie , o fomilie boerescă, carea
credă
"este: bosiz; slim, slimuire, în locă de: seim, seimuire, şi apol sămuire,că
În anulă .1526 deja se mal dicea slim, în locii de seim.
, Vedi.la
.
aCestii anii cartea Domnului Stefan, cătră pârcălabulă de "Vasluiă).:
Așa

dar adevărnlii

este, că pe timpulă

Marelui

Stefan

în unele cu-

vinte ? nu era âncă muiată; dar în altele era deja de demnită.

2

.

-

| 5

|
9). Dicereai cocliiă-oclă —- - titlu ce acesti document dă

consilierilor. Domnului, stă divanului țărrei, adunării 6menilor cu minte şi esperienți, până nu de multii se da în -Mol-

dova Divanului, scii adunării Boer iloră adniinistratori, ina

"

intea cărora. se' făceau” mezaturile, sii licitaţiunile publice
pentru antreprisele statului. S6ii pentru

averile particulare

ce se scoteaii lă vengare publică: Dicerea „cochit- vechi“
| în Moldovă este: proverbială. şi se întrebuințeză cândii a
yrea cine-va să arate o anticitate fabul6să

„de, cândii cochii-vechă «e

„acâsta e

ii

|

10). Uni. documentii istoricii ce , posedă ct; cu data.
din 1448; -de-la. Petru Vo&vodii,. dovidesce,: că în ade-

- vără țâra. era împărţită, în gigi, seu „giudele, dapre cum .
“arată Chroaica lui Huru.
i
|

„.:

* Petru Voavodii răsplătesce pe » adevăratele

şi eredin-

ci6sele s6le - slugi Cernatii Ploscariii şi pe fratele: săi
Stefuli& cu: mai multe sate, siliştă şi bălți pe- “deamân-

*

":două laturele Prutului; dar spre a; "determina mai bine

posiţiunea . acelorii l6calităţi numesce 'şi giuţii în a că

- Tora: jurisdicţiune se. aflati ele. Aşa se arâi ntesce. a). gite-

: dele. Uli: „Şi. Smulţii pe Sohuluiii şi mei giostă: unde:
„este

giudele Uliu.*-b) Giudele Dragoșă : „şi : mal giosii

Siliştea” lut. Flefonin. şi. a lut Radu și-a lui „Radici, unde .
„ este“giudele “Dragoș

; c). Giudele Dragan:

„mele lut Cucu... ii

„Şi fontâ-

. Draganiă. =. Aceşti giugi sîntă negreșită gută de văi din
"Chronica lui Huru.
-.: Reproducemii aici, ca: probă. de inta, exorăuli şi e-

“legală Izvodului. Spă tarului Clănăii:

e

cpt IBBOA-A'EE Avi

pana. Aa
RBA. A

Wanoca

IWVACTpE PăVa8 Anu

asm5 Mwaaoga uSavrguuc
wii

-

-pe Cracăii unde este giudele E

KSM

Naaza8u

KB. „AHU-

19.

TUAE
lac” KS „anop “Came Nolae. tapu ME
ZO. NUTpSpa VW” Mape a tocTpa pam
“ARuawp. NIZpzUnE Ati BpSAA POM Aiz-

|

BĂUZC i Mau „dart aur ut pară 18 |

| nST:bpa.
i
a
lcT8 ÎSEWA A mel cp aug: dprs: 3
pE. Xarmaug “uiţi Bosa5p. Bvvpin It: Ă pa.
PWIU BWpuutS ui we naaprn: AAka .
PaSBUN Lu psrzpu DE Anu pu: Btitana.
ME ABBA AA EWApS RSBMuIISASI MUT Ap .
“apa AWP Uli 'TWA'TA nvwawarrk. Npagz um
RZPEIu Apaza. CEPT TIE AZ'TUUU AHARA WAcTpa- vi

ez'rpzuă e XSp8, AAA Mape

RAUANAp. AMSu Apar

BOAA 44. uSprrik

HSu MAPE BWAPp -AAUIECKS
AHWE

Uiii - ANSKZA Aparou

oy

BULINA - „Au
BWpiukă- “Ap -

Xuutig, TATZPaCKB cwa'ran HSa n878 npu-.
ANIE - “MAPYUU. UI

„"TEUMH, Bene

YA, 8

Mune HAMW-

Parscs MINUT patit

Muue-

î „pEMEB ; AATOAMUN . unt: S8MBA Bz35u MwyE Tun. AA, C&pun'Tu | ne” AIA AGE in UI MA
riwyTu “un KSCkpă Bparwiu au: ckpun'Tu, Luni

|

A8n. CSpA'TBA EC'TA „BAPE CHWVCBAA A'TIVEMA

au TIB MAA HZBOA, CRpun'T AE YSpS BATpauă
ASmnezus omu

ACzA „EA: „MMAZCApE, wipe

-

20 „ae Cerpi “Barrani A Muir uwAcTpE

XUNA AMPac8bas ARME un. A ANE e. TWATE Nzpuui ckweSaat: AU IM ATH=
“HU FU CEpunT Sma K8 mzuă m'k prapră

AN BACASU: Eat Xună, &8 mzpu CA AWMNBA: HWCTpă IPEDau Baa: AA MApU
AB zi Tr. MACUA ÎInpua ÎP.. UI CNE Kpa-

Ap. AM MCBAA, LUN A” ns un „near
ME. Îlerps KAZUAb Ba cnarap.

|

|E

- (Reprodusii dupre- facsimile din Revista românii)

"Din: Viaculăi ali. XVI-le limba: română începea stră“bate Şi În „canţelaria Domnâscă, Incepii a „se arăta mai
“Antâii ordine domnesci, s6u' cărți domnescă în ramurile
, administrativi şi județiarii. ale țări, reservânidu-:-se' lim- .
"bil slavone numai actele: cele de:o. mai mare. importanţă
“precum :. uricile. de moşii:și chris6vele de danii. -Spre ... .
dovadă citămii aici două caguri de feliulii acesta din dom..

DE

ia lui Stefană Vodă celiă tânără, fecior ul lui Bogdanii
„carele a domnită la. aânnii 1517—1597; -

Annulă -1518.: Acesti Domni: în. anulă 1518 dă ună

-arică în limba. slavonă, prin care întăresce' lui Petre şi surorilorii-lut. stăpânirea pe „moșia. loră Pentelecscii la

i ţinutulă Tutovei.
“Uriculă este, dati în Vaslui, şi scristi de Glavană.

“Annulă 1526. Toti acestă Domnii, dă unii ordinii că" tră Părcălabulii de Vasluiă Cărăbuţii, ca să mărginescă . .
-pe streini, de a'şi agonisi proprietăţi în Vasluiii. Ordi- -

- nulii 'este. dătii în

limba română, în “urmarea tânguirei

neguțitoriloriă: “Vaslueni.

„Reproducemi

+ aici întregă a-:

|

a
câstă caute domnâscă, fiindii-că, până acum
ă ca este ală

doilea monumentii - de litteratură

română -antică , după,

Izvodulă Îui Clăniiii, de și syntaxa ier' este cu multi
mat

aprâpe de syntaxa limbei române.a viacurilor
ă 'urmă- |
târe de câtii a lui Clănăii. Diferința acestă
provine ng-.
greşită de acolo, că acestă din urmă. este tradu
cere,
- urmare'liba er silită, pe cândă cea d'ânttiii este. prin |
limba
originală, liberă. Ei ami văgdută chiar origi
nalulă -aces- .

tel cărţi la: Domnulii Stefani Angheluţă de la
Vasluiă.
Ea, este scrisă pe chârtiă,şi în vro câte-va locur
i .rup- *
„tă de, vechime. Aid. o reproducii. dupre 'o
copiă trasă
de pe originalii de o pers6nă în adinsă come
ndată pen- i
„treac

a,

e

„Noi Grreau “Boegoa hot. MIAoCT, [ocNOAAp BEMAN MOAAABCEOUI Pavia pupi AoM:-

tul mlaa Roepi8a nocrp8 Ezpzcauă nzpFZAARS pi ÎIAcASR AgikA NpEtSM AVECTE Kpe- |

"“siumoac caSuine HOACTpE Miyomo Suiepioa ăp
ii gomnecri Ani fiaca8 wi Bok8z3 niayap„HMMEA. “Uli NZpRZAAGY Nzprapie ui. ROTAi

k&ney8!) ui yuao're kSnizug Rz'rpauii "ap- -.

"78 AB Bacaso
“un But

48 “goinimii?) ae

„AwacteA 'raprăasi AN 'TAEZpA -HOACTpa " Aiue
A. Mpicraitie”) MuisnoRSa8i: ui KB” mape
„oRig2%). naanez: ca MaitTia noacrpa: wi.
MANTEA a0p uocrpi "MOAAOBENEIIi EOEpi
') Neguţitoriii. — 2) Ostașii, de'1a. noiina resbelă. *) Adăpostă, tabăra,
Supărare.
Şi
Da
e
eta

-€)

122
me: apmenii. ui. mea gozii ini - “vpenii: kapi Că
-AKOAO
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| cap: am cpu;

Da

“Insemnare, Originalulă

câte Tuptă ; în. Yo “dece.

“bucăţi; din care causă 'unele locuri nu: se-potii:
- discifra- de: pe: elii, de câtii. cu. ajutorulii unei co-.
„pie, făcută, de: pe elă “al dinainte,
Sa

Despre

autenticitatea

convinge: -

SI

„agestul' documen; ă. ne. putemă

ae

1) Din armonia lui cu istoria jerrer: Aşa el arată

„că în anulă 1526, Septembriii: 20, Domnuli Ştefan
celi tenări era în tabără la Milcovă, în campaniă de “resbelii. “Chronicariulti țerrei, Vorniculii Grigoriă. Ure“chiă,. ne “spune, că lă Februariiă :5, Stefan Vodă a 'dat

„resboiii mare” lui Radu
“nescă;. că a trecută

dândii .țerra,

„şi că- Radu

Vodă- Domuulă, ţerrei Munte-

cu oştire până

la Tirguşoriă,

pră-

şi nime n'a -cutezatii să'Y stea improtivă,;

Vodă a fostă silită să. câră pace. : La'To-"

|

29
pliceni. dară, unde se ; afla Stefanii Vodă cuu” lagărul, și
de

unde a dati. cartea” de „mai susii .cătră Părcălabuli

- de Vasluii,

la-20. Septembriti

|

1526, adică la începu-:

- tulii anului, elii era ocupatii cu pregătirea de. resbelă,
„că stringerea țerrei, precum. se! 'esprimă- “Chronicariulă. - ,
"De aceea și bătrâniy. Vasluiului 1 ai dusă acolo voinică

„de dste.

Pregătirile

ai urmată! -până în luna lui le

bruariii.
Atât cartea domnâscă pentru! Vaslui, câtă
și. resbelulii ce coincide cu câ- sai: întâmplatii cu unii -.

„an inaintea: morţii lui Stefani. (Letop. t. 1. pag. 156).
2 Limba română din acâstă: carte corespunde. epcchel. Multe gliceri şi frase semănă: în totulii cu documentuli precedenti , cu Izvodulă Jur Clănăii, şi “cu Tal-

tele următâre, teți din v6culii. acesta, „Aşa: sunt guceri=

“le: nagote, cășunas: vinge, frânsă, fugări, vincelă,- moş. .:
-. neni,- păsă, misti, săvai, nușiă, tând,

linghi,

cursă, seim,

; deobșle, datină, a, rătui, moşia (patria), acila, hălădui,
“atare, script, ete.

-

-

E

83) Din chrysovulii :"Domnului Georgi Gia: din. a. nulii 7165

(1657),

prin care .acestii. Domni

întărindi

stăpânirea - Vasluenilor pe moșia tergului, pomenesce “de

ispis6cele

=

ce aveaii ci dela 'Domnil vechi, „Și între alţii

- pomenesce şi de Stefani Vodă celi tânării, şi. de ispisoculii” dati” de el “Vasluenilor, ispisocă 'ce se: promite
“prin. cartea, dată, din tabăra de. la Topliceni, - cu occasia :

“ înturnărei. la” Vasluiă. „(Chrysovulii acesta „este. publicati de D. Petali).
AR
4). Amenințarea ce “fice- Stefania” Vodă diregătoritoră
“cu spândurătârea. pentru ' călcarea legei,: se. potrivesce
bine

cu ceea''ce spune Letopiseţulii lui Urechiă despre

firea acestui, Domni: :,Eră 'omii mâniosiă și: pre vene.
vărsătoriă. de sânge. “(Leto 1 pas. 156)...

5). Desele repet. a aceliași. idei deasemenea . este
sigilulă anticităei, pe când, nu. cunoșceii scriitori! altă
„modelă

de scrisă,

de câtii Biblia. :

6), Numele Cărăbaţii,

ce “se, dă. părcălabulu de-Va

sluii- în .acâstă' carte “domnâscă, „este

numirea

unia

din

familiele. boereşci, ale. ferrei, . p: "ecum : ne. arată. şi- alte

„ documente antice.. (Vegi înainte,. documentulii de la a“nulă 1655). Deas6mene - numirele familielor neguţitoreşci

ce se amintssciă în carte, . există

până astășh la

“ Vasluiii, d. e. Părcălabu, Cotae, Chilote,.
DB Cartea, domnâscă ne” arată că Vasluiulii, exista şi

P „mai înainte de'a

fi zidită acolo. Marele

Stefanii

Jise-

rica -şi curea domnâscă, “Uriculă. datii- din” Vaslaiă în
- anulă:.1432 de. Domuii Iliașii şi Stefanii, : confirmă an- |
„ticitatea Vasluiului. (Chronica Huşilor, anulu - 1690), |

Anulă 1530.. Ună „monumentii de. literatura. româ- .
nă de pe timpul: domniei. lui Petru Rareş, carele
a.
cârmuiti - f&rra în dâue rOnduri,. între anii 1527. şi.
1546, este: „Letopisăţulă moldovinescii e. de care ne:
- “spune” Vorniculă - “Grigorie . Urechiă în predoslovia
Leto-. piseţului su. - Acâstă operă n'a ajunşi” până la noi; dar -

- Urechiă.o a: avutii, și s'a servifă cu ea. - Nu scim nici.
măcar cine a fost autoriulă „acestul, Letopiseţii. Urechiă
ne “spune 1 numai, -: că era. fârte pe scurtă

şi venea - nu-

mat" “până la domnia lui Petru Vodă Rareşii,

da unde

'puteno conchide, “că autoriulă a fost contimporan cu a

„-c6stă. domniă,

- Anulă 1546, Maii 14, Petra Rareş aa din PR

_ unii Chrisovii slavonii pentru cumpărarea. satului Săre„tenii de cătră I6n Hârea de Ja. aprodulă Giurgâa Boldur, : Chrysovuli“ este veproidusii în „Chronică, introducere, pag.

21.

-

|

“sa
„ Anulă 1580. 'De la finele vEcului. ali. XVI-lea, jitora- |
tara română ia. unii” sboră: mai maro. Yorniculii Urechiă

., Serie Letopiseţulii. sâii Chronica țerrei în. limba. română,

.

Şi mal complectii de câtii acelii amintită mai sui, Îacepă
a.
se typări cărți românesci, . "Cea ântâii' carte: română
1ySI
părită, celă puţină” pre. câtii cunoscii ei, şi, pe carea
0
şi posedă, este „Cartea: ce se chiamă Evangelie, cu
învățătur,& typărită la Braşovii, în” anulă 1580. Camo“del de limbă - reproduce nă aici frontispiciul, cărţii
și
una: din Evangeliele de Duminici.
|

| „Baprk VE CE- tema Biauraie- 8. A

BBUATEpX -Acă,

TSCNATpS- Beaurenucrin

ANICA. LU BEX ABATE Bovyunezecijin Gpun-

"Shu.

UTILE MATA

Beckpueu. ASH Aovpatuie-

„BEB. „A "ToaTE AS:

A ce Mera

- MEZUSTSpA.. N anii

7, Buaeie M-

MIR AEPE : UU „AA ABMHEXEEIJIHAE, pagine,
“UIAA ANE AATWp Puiu. “cnpe. REZ
TSpă EpEljiutiiitip WaMELII, „KăTpa AEpEnrap. „COVPaeTSa3u un. "Tpoyn8aSu. Lun
45 A:ROVTOpRAZ AS Aoymneseg 'TunăpiTă
AMăcră cpr ape Gnâuriaie ROY
piei, AS BATAph KpHIJIOB, “KO AAA :A5 ovi

_ “NEBEB. oeBogă N TOATĂ pa oură=
- pkcaă, M-A: Apă laa. IM SP TOM ca
KSHU, UN A SAEAE - MApEASII . AE Boym-

HEZEB: „Aoymnuarra apxienickons Adu PENA-

y

32
aie vw” docrz. CNpE.'TOTh Aecnoyedăa
mzpieu

ASu, „RS MHAA' AS ĂSymiexeă: kpa-

MITOPIO- AEUMEN Kpeljunlcuă:: Arovume
-Epă decnSu'ropio : Aroma apa pSmmrrl=

CHER. EONȚUGAR : penis “titi AOave Muytile

„

„* BonBoA& un enpe “Aecnoifcăaz AomuiEi ASu
* EP&MUITOpIO'. nevieii -epetumile. Mapene: Gepăpumz, apyienickănsa. 8.48 amoviropsaz
A8 ĂOVMUEZE- Sui „8 BOA AMEC'TOp 'Toy-

“T8pop,

„Topa. 88

um A cPATSASu mieS, un Aaa

zsovyniangaa XPZZHAZ AO RAM

„+ IROVAELBA' RpAuIORBASI , uni ATOT mid
"TONA RpacEH,. BAS

LUI

AEAh

AEAE TH

năpiu 0 MA83a "TaTzA8u,. uiu itoaSu,
„Ii AOVĂSASu -cpăiiră. „peak uu-

“nSTSASi: -pomnieu mac „]- BPAUIOBA.. UI

kB. pPIENSTA AacTă BApTE A CE +ru"Năpii Boynă prpSnapk Gitbasu Lui &oy-

BANALAB Aovmneze8 aa: wii
Dn..

„AVIT EWTUA SN, A ASUA AS AEKEMBpIEAi,
,

40% Wu RS cagpzunria AOVEpBAZ.aa
W
„ME
ua a. WT- BuTua, mai: p ABIA
"AS. RUE, KU. Auz. AABEMSZE RS NAMATU,
" CABPBUINITUA

BAro. u3BoAuBueMS: Gaga
*

a

MECTA | n:notoriu

A

AMHLIZ::

Ea “reesouevia

Ta

* Exangelia „din Duminica
Venegui

d

ek-

i

și a Paresealut.-

Waste, NOVCEpaăce As BE
CpERa

Ca

ce POAue,. oyn8a-am$ apicer
, Apă a
TOAR - Aura
TPS:

p::. "(Dapucetonz CT
A'78 awua,
EAS Un ce: psra; ACAM
UE, “AA8A m

UE” AA8. a us: CANT: A
AA
panu'ropu NEAEpENUu KSpeap A. WâmENi
u. CAS KA MECTh
Murapk:: IlocreciSma
BE A0aw. pup
“cana un. asr
“aa AEAToT,

- BATh AM: - lapaă Îw'rap
ionn CITA MEnApTe, |
8
Ep Buu ORIH--C2u “cau
PZAMME_ AA
MEpIO,:. ME opunigik NiEN
TBAz Au: Ppaua
ASAAUIE

MIAOCTHBA

pi

u. mie NZRTOCSA, :
A ABEBA rpaEcka BO
AWw, Ea bEvimtice. AIEC
TA:
AEPEN'TATa - R BăCA Ad
u ae: BATE. MECTA
AMANTE. AEpENIME: wa "TOT
I FApEAELUE “Mian“us cuie nA'kzce, pa
Fapene, CE. Aba
SE MIZĂ ce:
i
a

„Tată unii passâgiit”
din” Tieairea la acestă
Evangeia:

MEnSTBAz

TpSbeii. Ao

CAsgupe Apă
Să
ma KZ : WIEZ PAIE “npe
ANaauţii ui MTpg Wu
HEMIRĂ usu. conorbipe.
npe NEA, Hz or, po

ai.

| a

n

ii AM8. “mhcepin, Ape. 85 aan je ps -

4% pl iapă AMI Bz US Nzâera. ui

E “apeur apuce.
NA

TOUIN,

“ACTE. ? UN

6 amin “NEAEPETIUM un

La. WEZpApE,, EH AMEUIIA Tpach
NIpE

EASUu

CENApE nSMau KA. E:

| np'k mănap8 ) um NUEAENITh.: - -AE pă

_BBU% Mn BOTrATZ. "NT puna, LUN AEpENTA,
“Un Mau * Mape ME. TO Wameniu Wu MA.
“GSA. UIÎ-EA pu ui wezpăprk- MENATOA=
PE. "TpSen. iiapă Tp3pa E W'k- CAMĂUĂ

pa

WEApzpEu.* AEpENTS avEA ZIUWA MA.

map a A, „ĂOVMNESES,. HZEĂINAD Ape ă(pame, - cope TOWN “Aoczan'Topini un Tp8-...

EI Pain. ui &8 zkăsropin: NZEATEAWp ĂE-.

Mpednă mt,

“apuceroab : KUNSAn

- RUZAUAp'E anu

(Pugwp,. “za APăTA
48. „CTaHAh

| “UI: pe

ui Tpsba ME ag'k. uu

„KSBHIW'TEAE Au de „MIEnSTI ABE Kun AE

„WMB BSHŞ . ui gE NUEAENTaI. n rpzHA
n AM. “AOAMIIE MSyemecesui,. Apă A8nă A

o vel

KZ'TE. Xuuil

TOATE. Npk. KB PzA=

“Uape uim „k8 'Tp5 „Anasre Epă. 8 zu
vw

-AM8 na 8 “MANI Pznărz. ACAMIIE, luu

„BB. ARSTOPIORz

28

1) Şi. = 2): Sapizete. De a avon.

CAPBOZECKSAIĂ dE. TOAnpensapuli. RE

TR

„MEA EpeiTark “ua BE“ pape: Lin AE

„AMANTE. prkAE, ME TOATE. ncipARenE
mapk=
„HCEKA HS nrep'k ASuuuh na ARB ucnpă*:
„BuUTZ. Tora
w MBA: AM8 IIHPE

K2

CA ANR.

Dapă an TOpIOAS AS ASAinEzE8 - usE

„NOATE ucnpăeu un O ASKp5- E8Hin.
rpa=.
AVIE Xpucror, ta apă “AE :MHHE8
ni8-

TEL “(Pain uita.

“um NpOpoRBA
apăS

„TPBRAUIE, HZ AE US BA Buau AOMH
SApaS

CA, MITPS AEU

TS. CE 8Wp 'TpăAu
ME W Saca, IEP
ui: ANOCTOASAZ . Stie
„u5 vuu'kpa apr

"KApEnch. MAS

Mea
a

HHME:. AAEPT'TOpIOAS,, ME

AE ASMHEZES
E „UB £8, ve ASawkujă 48 ASMH . "uni. apă
EZEB 'nap'k £
ANTPS Me

pe

. un, rapa ASMueze8 AcTe
E
* - AoVp'gaa NITpS- nou. i ai
ME. BA Epk
„cămin ASpkoei S ca 1 AMS
ca ui n.
BOA
. nov'rlprminawp „nec up
PHezMa.
Mica Papă ME a:RS'Toplonb
MEASA BE cSch
-

Hu

NOV A8kp8

NSTEMB

pe aa Bieuiu' AVEUIiA -

Ca (avem, „2 Vii -AM8_ ine,

KA. USE WBASu | kan -ASn. ut

Mp
- _ R&PRA'PBAb “cau - ucnp Ecteas
- vb pupi Pe
2)

Dacă, De la latin, Si

N,

ca, „ Aepeni: MEA Ag” "ca N HE CE2 mape a:

“uibatan purmite HCNIpISEHAb

ă pSnpeu.. BA "ANSACTPĂ

HEBOMIA

Em

ACTE MUIE BA Bp'k.

“UN -CA CE -MEROACKĂ „Cnpe. MEA Mau. BONA:
Apă A MB ASMtiezes ACTE, vrla” ME CROA=

- TE--CIIpE ASEpSAz MEAA- “BOVHISAz- să Moga
sa ESHA iun 'R8 OVCpaaiE. Apă. Mea ME. Să

48 moare “AB -npe irpe,, ME. AE A RSN&TATE BA! czw npinaena,

WE

WH. TpAAULE RA

NOVI: APBăHAU. : Au Sac. "Tp3bx

Aa8aa ME AM8. iu

Bă)

un

>

KA Au ME. HAN ASATZ,

um A8ăr, „nerips ME "TE:E M83u

BA Han ASA TI.

-

|

Otiservăimii' în trâcătii că limba” acestet: cărți, ca tâte
că ulteriGră limbii lur. Olănău cu .85 de ani, „are mare,

semănare cu'ea, atâtii în diceri. vechi, câfii şi în forma
fraselorii, şi în întunecimea stilului, în câtii. are nevoe
„de o n6uă traducere: „pentru "Românulii modernu.
! Ac6"sta provine de acolo; că; amând6u! aceste. opere
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Xerimia Movilă. Voevod.
. “Anulă 1592, La anul. 1592, erimia” Movil
a: a+ datat o
uriculit: Slavoni - “pentru îngăstrarea Episcopiei de Huşi

"cu cele Wântât - „moșie doninesci, Liste eprodusă românesce ia Chronica Huşilor, pag.

91.
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“Anulă 1604. - Uriculii slavonii de, 1ă același” dia
“întru 0 certă rețleșescă: pentru satul Dolhestil,
Și alte N

„sate. (Gonă, B. f, 56. 57), .

a

_Anulă 1605. Zapisi scrisă laviresce, pentr
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Uriadnicilor - de: Huşi şi Stănilesci -ca
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| iSpisocăi Slavonii, prin. care - adeveresce o cump
ărătură
de răijeșiăi din. 'Berbenţen). (Cond. A,. f 42)...

Alexandru: Nașii Voevod,
Alexandra Iliaşă Vodă, “ordonă prin 'scyis6re
slavonă |

Uriadnicilor de Huşi și. Stănileser,, pent
ru apăraica sa-

telor Episcopiei. (Cond. At.

37)..

- “Anulă. 1621. - 'Totii: de la „acesti Domn
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.-

n
din anulit.

1621, „sunt - patru ordine cătră autoritățile
din -Huşi, -

„Pentru. apărarea "satelor - şi a Gmenilor
Episcopiei.. Din...
„aceste numai unulă este. dati în limb
a română, (Cond, :

A. f. 87); -cele-l-alte sunt în limba' slavo
nă, (Cond.“I[. :
E 10—14). Celi românii. este 'reprodusii
: în Chronică,
_- “la pagina 31. Este: și. ună ' Chrisovii.
Blavonii. de la a1 cesti Domni Și “dm acestii anii.
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Mukă ca SA. TpAMELu. npinrps AA
WA=.

„Menu Hain

eapuiu ASMuM'BARute.
e.
Titu ta Ag ce: BA. CTpuBa' Pziirzaa .aca
OH KANETUAE EOACpE - OP. Iti. uk
„Sur, - rocnoptin “Bea, S$. TAC. AT. te
apa.
FEN."

9.“ (Rona, p.19..

„Anulă 1623, Uricile . date de Stef
„-"1623,'sunt-tâte în limba slavonă. an. Tomşa în: nulă

„1
2

Radu-Voevod2-a oră.

“Anulă 1624. [ii domnia “lui „Radu
Vodă, uricile ce dai
| totii. slavinesce,
FE
D
a

„ Anulă 1625. Radu Vodăîn anul
;1625. prin uni!
„„actă din

-8 lunii datii din Hânlăi, în limba
română, "dă.
lui: Ionașcu Cehan 'Vorniculti.de gl6t
ă _d6uă vaduri de:
-“m6răla Prut. .

-

Anulă: 1626. Din acesti „anii. 1626 “se găsesce -unti.

zapisii serisii -roniânesce EEE

„

Mivon Barnovski Voevod

.

: Miron Barnovski dă uricile în slavinesce,
-La 22 Iu„ni, elă

dă o -porancă . domnâscă: în limba slavo
nă prin.
carea opresce pe globuici -şi pe deşu
gubinari - de a se. *
amesteca în satele Episcopiel.. “Seriitoriul
ii ex. este Io-niașcu

, Obsărvii

m şi la Domniele precedente
că
„Slavone ji logofeţii lorii deosăbiţi de ai celori cărţile i române.
“ Intre documentele “Bunescilor este

slavinesce, pentru O'daraveră rădeşescă,

ni zapisii scrisii
--

a
“La 10 luniă' Mirou Barnovski prin unii.
actii slavonti

„ întăresce' lut Cehan

posessiunea vadarilorii „de 'mâră. de .

la Prutii,. - a

e

„ Anulă 1627, - Miron Barnovski. dă ună
iispisocă sla-.
„-Yonă”

pentru apărarca ciganilor Episcopiel.
- Traducerea .
„se află în; Condica II. £..-19.: cra origi

-

nalul: Condica 1. :

2: Anulă 1628.:. Acestaşi Domni
'în 1628. qă. o carte
românescă. cătră Șoltuzală și Părgarii
din, Huşi, pentru
a scut

i satele. Episcopiei de strinsulii: pânc
y. şi a fenw- .
„lui domnescii, Scriitoriuliă el „este
Kiriac, ,

E

Ac6ată, carte este mar românescă - de câți
.
„cedente, fiind-că are mai puțină slavon cele -pre- De
a ă,
nume: titlu
domnescii, la înce
pută; şi la urmă „e rasa ce arătă
căi.

poruncă domnâscăi, și data

„“Iatăşi acestă carte;

CE

E

* “on Mnpon Ezpiogckin.. Moruaa
„BOE=

„BOBA :BOMIR MHAOCTIIO

- Focnoapz.: SEM

„ Mongagckon, Gupiem AOMIIA: Mil AA.
cABrA.

moacrpa” MA: Mupurzrrepioa: AE Xsum' un AA
: IICAT5 WI AA Nparăpu aiurpar. ME AKO=
AO. IUN - AA Anpozu

kapiu

BEL

COATE

Ta

E

PB ca clpe 1): niz -goMunen MAE Wu

„AA. FOMHUIEH. BApini Bop Pam pas MOM
unu MAE: "AROAO. AA 'Tpar$ BEA. BEwu
„BEA apr. Aomteu me, | 1ApB9H ca
ABE . A“ Azca poapre pu nau CATEAE:

CBHN'TEN GriciSnie AMUTp8 Humutz Ca 58
MUBBASUL A CA'TEAE BnceSnieu AA: HEROHAE-Ț"parai.

“ME “TparSa. CALUL: AGPATIIE, ME

„ «BOMAE KSM Rop- NS7'k. rap caTene. _CBUITEI
- BncaSnie ca ie ME "PpiBEAE nckSnien.: Hp

- QE HEBONAE: -rparSABăi ca, Yi Poapre pu

ave. SM. 48 Door. un naua ARMB. a.
„MACTA “BA pis „omnia. als unt Mau: MS

„TA. BANOBZ, CA NB BiE AA Aomuita av - ui AMITpAaTS. Ku. ca H8; paneuu NIPECTE BAp-..

mik “aomnieă. mike, 8. IAC 3pA5

Cam: rocnogutiz. RENkAZ..

[Sale a

: „.: Anulă 1629. In anulii următoriă acestași: Domni
: dă
“Bpiscopiet în. d6uă rânduri: cărți: domnesci” în limba ro-.

mână cătră amploiaţii domnesci, - pentru. apărarea locui|
“ “torilor - din. satele Episcopiei. Una este. Scrisă
de Kiriac,

alta de Larion. (Cond. IL £. 22-29)
1) "Trebue. să fă: ciuepa.

|

5

Alexandru Radu Vodă.

i

„*- Anulă 1630, In anulă următorii ven
ind la Doraniă |
Alexandru fiulii
lur Radu Vodă, la 29 Decembriă,. din
canţelaria: domnâscă se dă ordinii, în 'slavo
nescecătră . +
autorităţile de. Huşi pentru apărarea scut
elni
scopiel. Scriitoriălii este Pătraşco,. Insă cilorii Epiîn aceeâşi gi
„6să totii: din canţelăria domnâs
căşi uni - ordină româ?: nescă, scrisă de Apostolii, cătră deșugubi
nari! de la Fal- ciiă, spre anu învălui s tele” Episcopi
ei. Iată acâstă car- te domnâsecă:

2

mlou Ancăanap3

ne

ROEBOA

cura. NOKOHHA=.

„PO pAaBAA. EOEBOAUI BOI MAOCTIIO
rengapa

ZEMAH MOAAAECKOH.- NnuiEm câ8z:k “Ho
unat

„ EOTopiti koAn'T. paau geuiSrănuite. 0 Baocr,

„ Panniucoa. /pzamSea u'ripe EZ CAS ineadiir
,

“Mitiannr'k -aomuneii MRAE.. DApHNTEAE
. uuti

„PăraTopiA twverpă. Airpoban.. mi
ce
„MISA AE YSun. pe Bou UauA8 pi
anul
„BOMuiu: Ka „pugzaginugu CĂTEAE cuT
eii
e.
nickonie.. AE geui8răRuiizpie. uu AE Paueuu

-AECTSA BAA LH DUa AM MAN ParSr.
a0aw. Da

BZPUM.-A AWmiina awlae.aa RON, m
mor:
H REZABEUU. un IATA axM8 Apzui AMz. -

„RST. W Raprre a pini “aa. Aen
pk„RA

BEI “BEA'R : napirk AWMHIU Mae
rap.
BWA MAN MSArS can8u NOBZASUIU ME
cz

“NZCALM. CATEAE CITE

mzuzcTipu-uumeko
4.
.

:

nicu Pope. m

nau. “netepă tea

AB

ESP LU AEAA Anti “omu. HZ ANOH RI

"HE ca" wpttătyn KZ AE-EA Man Beni: RAAWBZ
| “Kan NIBZAStiL, BWM Tpuâre AE EWp. paME W-PĂIUUNIE “BE CZ RA NOMENIH. TAK Aa
“ziar. HEAR HE SmunTe, cam rocnogutia
“BEA'RAZ 3 1ACZ BA Bpau. BEE ko: „(tona

Lb: 2).

“Obsărvămăi că ortografia. liber și chiar. formele gra-

“ maticalt” eraii arbitrare” Şi depindeaii iu totulii dela - capriţia, ignoranta, ori
o procopsâlă în alte. limbi a logofătului,
De aceea vedemii cărţi nial coatimporano' şi nu semă-

„mă în multe una cu alta. :
1

'-

-

DE

Alexandru Vodă, fiiuli lui Radu, incepea da “mat tan
esemplu de iubirea limbei, române. - Elă dă. unii ordini

a BBPNOMy: Gozbpuntoats

alii. stă, Ionașcu "Cehanii -Velă.

Pitară, ca să hotărască satui Broştenii. ali Episcopiels
despre. a -căruia înpresurare da cătră târgoveţi: se jălui-.
se. „rigătorială săi Episcopulă Mitrofani.«
Boiârinulă
Cehaniă raporteză Domnului totii -românesce despre re'sultatali lucrări! sâle; apoi pe temeiulii, acelui raportă
..
Domnul dă Episcopiei celă întâii uricăă românesc ce posedă, Episcopia, —. -pentru. hotarălo satului "Broscenil. Ua riculă este .reprodasi în. Chionica Haşilorii, pag. MI.
- Dar totii din anulii acesta este şi. o. carte slavonă a

acestul Domnii, cătră Uriadnicii de Huşi şi Stăinilescr pen.

tri apărarea. “satelorii Episcopie (Cond,

A. -f. 2)
,

O

Pa

|

N

|

„Moisi Mozhilă
Im: acestașt anii a ocupatii

Vovd.

Dorania. Moisi Mogiiilă să

:

Movilă, şi la Avgustii 9 cmite trei cărți domnesci - pen-,

tru apărarea. satelorii

Episcopiei, două. românesci cătră

Diregătorialii, Șoltuzulii și Părgarit de Huşi; alta slavo-

nă — cătră globnicii şi deşugubinarii dela tinutulă

, câulul Reproducemii. una: româinâscăi,

FăI-

; Kwu Move Moriaa toEcopA BIRO AAa| cit: TCNApă BEMAII „va gaenon.: CEpiem. .
gomuia-avk: CASWENi MOACTpE. AHpErz'TopioASu BE XS.

uni uoArSsSAs. LU para

“pÎaOp. Ae “Akoa. vkna Bea. Rep: isa perlă-

„Bomiinavac. 1âp on ca ABEL A AZCA (Poap'TE A MAN. CÂTEAE CGHU'TEN ENHCRSNIN “pur
TB. HEMUIRA CA 8 ABEL A: AE -AMUIBGASUL. |
MA

KENTBIAAEAE

TpărSAsii. ME CA Bă: AEpA-

AMA BOU TpESTATA: uSa BEUU ns: ES
„TparăA. IAp . CATEAE: enuckSnizu . CA Yi A
“RBA fan RSA a9 Pocr,: LIN: ZA ABM.
AMACTA BA CEpiEm, UIti- MAN MATA iRAMORĂ
ca 18 Bi: MA. domnia. m RA Tpaar GUN CA
N8 aie. Saca. BAH. AB. 8 cam rnaua E

BENEA, (essepic) | lw Ave Moruaa BOE-

BOA

| “ Numele Iogofătalur română

i

nu se sciă, finda ruptă

„cartea în partea dej josi, unde obionniţi logofeţii
ÎȘI pună
m

|

52
"numele. Tar cel lsvonă se numesce: “Michalcea
(Cod.
IL 26).
:
Anulă 1631, Moisi. Bovilă în 1681, prin uricii
slavon
întăresce dania: unei rădeşit din Banesci, făcută
de popa
i " Bazga feciorul luk Ion Ciortea, Vorniculur de
porti Neaniulii. (Cond. B, f. 88.)
"Toti prin urică: slavonii, dată dela ăla, după.
că:
rereâ Episcop-lui Mitrofanii, Moisi. întăresce stăpânirea
“Episcopiei „asupra satului Broșteni după hotărâtura
fă

- cută sub. Alexandru Vodă, „amintită „mai susă (Cond.
A.
“Intre
|
documentele, “Leoseiloriă este unii. zapis româ-.
„nescii dati din” abulii acestă. o
- Anulă

1632. “La

929 “Octombrii, “Moisi

Movila scrie 0

“carte română cu. incepatul lăvonii, cătră cămin
aria de
„Huşi, (Cond. II. f. 31). Si
-La 24 Octombriii Moisi Movilă prin uricii românescii,
chirizesce unii vad de îndră Monăstirei lui Golte
a din
-

Priii arici slavonii întăresce

o« cumpărături “de răde-

. şie dela Bunesci (Cond.. Bf. 91)...

Din Octombrii 39

„este o scrisâre română a aceluiaşi Domnii cătră Mitro
-

“fana Episcopulii de Huși. O altă. scrisâre român
ă

-Moisi Movilă, dată din Țarigrad (Cand, A.

a lui

116; 419)

* alexanaru lia ăa20ră,

-

Sacoesorulii lui Moisi Movilă, Alexandru iaşi. li 18

“Aprilie

dă Episcopiei două ordine. domnesci. Unulă TO-

“mână -— cătră! ; Diregătoriulă, Șoltugli, Părgarii,
A- profil, şi Comigeii dela Huși, pentru apărarea -satelorii.
Episcopiet; altulii Slavonii, cătră autorităţile: dela
-

Huşi,

|

„53
„pentru

apărarea meșterilor lisaţr “pe

sama

Episcopiei...

-Logofătulă amânduror ordinilor este » Dumitraşco“
(Cond.

IL. f. 30 32),.

-

e

“Anul 1633. La Septembriti 20. "Domnulti d 0 carte
română, însă; începută slavonesce, cătră Căminarii
de la
Huşi, pentru apărarea mescriaşiloră Episcopie, Logo
:

tulă este „Lupulii.* (Cond. IL. f. 34)...

In

r

documentele Leosciloră este unii urieii, de. la
a-

cestii Domni, scrisă în limba slavoziă, îi a
Moisi

Movilă. a 2-a oră.

“ Saccasorul lut. Alexanârui, Moisi “ovi

|în a doua”

:

Doinniă,, lu 26 Avgustii, dă 0! carte slavonă cătră Şoltugulii, Părgarii şi tirgoveții de- Huși, pentru scutirea * W- .
norii - 6meni lăsaţi pentru -serviciulii Episcopiei,

- Logo-..

fătulă se numesce Iwu.. Toti în acea gi a dată. şi alte.
două cărţi, însă în limba română, cătră autorităţile. de

Huşi, pentru apărarea, Gmenilorii Episcopiei. Logofeţit:
la una , Toawcne;*. la coa- -Paltă ; »Tecucânulii.* Repro
-.

ducemă: aici. cartea cea slavonă, ca probă, de- corupția;
în care
niloră.-

ajunsese

limba. “Slavonă- în. cancelariele . Rom-

|

„= „on Mouci Morunaa soenoja oki MA9=

_

„Crilo reuap EMA AWVAGAECESII, ÎIMUIEM,
„POCIICĂCTEA ati „Sp anko 1 uioaT8zo4t i
-TIparapom 7 'rpar XS. ui. BaCkm 80THAI HAIM "TpATOBIANOM: W'T "TAN,- [ARO
SăpuTe. IEC ACT FOCNIOACTEA Mu But AA!

MMAETE WCTABITE slao „Bmupe ua MA

|

Iei

|

erpu crt. enuexonie. “Bquoms OIRORap. .

“W EAnII Mecepui8. n Eu EPZMMAp.în EAHU
KponTop.: N A ESpZAAp. HARA Wiapui, ZA

i IROAAB.. n „BA NOABOAAE.. Ha

Kon BA W-

AA N SA BUHOrpAAI rocnogapciiu, “Aa ck
“NE PAROTAETE,. n Sa TIpHBETIP. n Za Backya
-AUTEpITAY Mau ne -APERUIu, OA
- cST ua
„WUIUAY TPAFOBMANOX Bz HMMHCOI: AA HE-EA
„AMAETE. "TAKMS. AA. XANAA'TUT Wu Hy pa
= BHAU

KBARO. ESAET.. Tp' ERogn. "n nocaSuieuie

ceru ENUCKONIE.. A UUKTO ca BACA BBAUIE

NA: HHX AAC ne „np'lBa'kiere uz. EAAOEATTE

“mph CM AHC'TOA roCnoAC'TEA MU. CAM FOcNogiiz Parte: 5 JAC BA.-3pmA Ap 8
„ Geriitorul: d» „Lou *

“4

E ia

"araducerea A

“Noi Moisi Măghila Voevodii cu “mila Tu Duma
egeă
“Domni țărei Moldovei. *. Scricimii Domnia-mea
Uriadui-

„ cilorăi şi Şoltudiloră

şi Părgarilorii de la. tirgulă Huşii.

i tuturorii bicțilorii tirgoveţa al noştri de acolo
. “Dasei “veţi videa- acestă: carte a Domniel mele,- iarii
vot să

„aveţi a lăsa forte în pace pe aceşti meşteri al sânte
i Episco- o

pil: ani cojocariii, uni măcelar,

ună crăcimariă,, şi ună

| "croitoriii, şi unii curălariii, Şi duot olari: de joldii
şi de pod-. .
voți, Şi de cai de olac şi de viele domuesci, ca
să nu lucreze, .

- ŞI: „de priveghiă, Şi de tâte angăriele +mai mărun
te. câte
i

.

i

55.
statii pe alți tirgoveji, întru. nimica să - nui

-numal. să'șI

tnvăluiți -

plătescă dabila lorii -câtă le se „va. cere, și

„ascultare (să facă) la
ne din: vol may multii
| „ Mnaintea acestei cărţi.
“a poruncităi. La Iaşi,

sâuta Episcopie, âră altulii . nimisă nui trageţi nici săy invăluiți |
a.Domniei mele. “Insușt Domnulă,
în anulii TI41. Avgustă 26.2
|

" La 28 ale aceiaşi luni, Moisi. Movilă scrie .0 carte.

slavonă cătră deşugubinaril “de la ținutulii -ălciuluy,: prin
- care, -le ordonă a lăsa în pace satele Episcopiet. Logo-.

|

„fătulii se numesce. „Ommnoon,& (Cond. IL...f.. 33—84).
„Moisi Movilă prin

uricii slavonii

întăresce

cumpera-

rea unci rădiişie din Brădicesci (Cond. D. f..120),
“La Februariii 28, Marele: Logofătii Ghenghe şi cu alţi

„boeri, 'daă mărturie în- limba slavonă, de vânarea. unei

rădeşir din. Brădicescr (Cond. B, f. 121).

La 8. Martie Moisi. Movilă “ai ună ispisocii în limba
slavonă. pentru o cumpărătură, de radeşio din, satul Bră-.
dicesel, (ibid, f. 120),
i.
"Toti, in aceiași di Ghânghe Marele Logofăt, Tonajeu

a

_

„Golan, Marele Vornicii ali. “ţărei. de josii, Constautină .
" Hatmani şi Părcălabi de. Suceava, Dumitrașco Șoldani
|
Velii-Spătati, Dumitrașco Buhuşi Velii-Vistiârnică, For- “tuna, Velii-Postelnicii, Grama Velă- -Stolnicii,

2-lea Logofăt, Lupuli

Velii- Sulgiară, Vasilie Roşca
- Roşca

Visternică,

Pătrașco

Tăutuli al

Prăjăsculu. Cluciarii, - Mierăulii
Vel. Jignicerii, Ghcorghie |
Ciogolea Logofătii. Nianiuli,

şi Gavrilă. Mirco. Vornicii. Globnii şi alţi boiari Şi. 0staşi. înaintați 1)” din curtea domnâscă: Vaii mărtărie sla. vonă de „cumpărarea uuci rodeşi de la Drădicesel (Goma.
B. f. 3).
aa
,
„Să resumămii: „acumii noțiunile despre. starea, în care
%) Boiiun npeaniu;

-.56
-

-

a fosti ajunsii limba. română la: epo
ca domnirel ui Va- |
“silie- Vodă, întru

câţii

putem -deduce - acesta. din documentele Episcopiei de Huşi. . Din
: datele inșirate. mat
„susii
-se 'discopere: - :

1) Că până la începutulă Yiacului
ali XVII-lea lim-.

„ba română

era limba vorbitâre a poporulu
i; Că în ea se „. seria lucrări private ale pers6nel
orii ce nu" sciaii altă
limbă,, sâii ale Gmenilorii: învățați,
carii se conduceau de
“sentimentulii iubire de patria „şi. limb
a loră, precum d,-..
- e, Spătariulă

Clănăi, scriitoriulă vechiului. Leto
piseţii
moldovenescii, şi „Vorniculii: Ureche.
O singură escepţie
sa descoperiti -până acum, -din care
s'ar putea crede că
Şi în “via

culii. alii XVI-le se găsiaii Doninl căro
ra le plăcea a serie” românesce ordinile domn
esci.,*“ Acesta” este -»
Stefani. Vodă,

feciorulă Iul Bogdani.

-.

7

„.2) Că limba oficiâlă a“curţiy: domnescă , în
carea. se.
da ordinile; administrative, hotăriri
le judecătoresct, uriDe cile_s6i chrys6vele; deasemine
a limba cultului şi a Biseri

cii îngenere: era cea. Slavonă, ..
e
Sa
-..9).Că şi particularir, până, şi simpli!.
rădeşi, în daraverile. lorii
:

, în inscrisuri:de vânigăr și cump
ărături” unit

„de la alți,se șerviail

bucuroşi. cu limba Slav

onă, înda„tă ce şe găsiă între er ună sciutoriă.
d6 a. scrie zapisulii în slavonesce. -

4)

Că în viaculii ali XVIL-le: celii- întâi
ui

doc

umenti
de scris6re română în. Archiva: Episcopi
ei de -THuși este
zapi

sulii Tădeşului Zasulă din. Lsescl, dati în 161
2;.p6"te pentru-că nu se. întâmplase, pe-a
colo vre-uniă pricop-

sitil în“ slavonă; căci negreșitii, rEdeșuli
, care firesce are
pretențiuni de boeriă, nu sat fi lăsatii
mal josă decât |
„Ce mari, carii

pe atunci incă toți se: serviai cu acea,
mă
a

|

EALIITEC

(Ce. -uieasiraaă
BUCUREŞTI

7

9) Gă în .1618, Radu Vodă -a. introdusii: în:
cancela- |
ria domnâscă. limba română pentru ordine admin
istrative,

-firă însă a cuteza! să. părăsâscă. limba slâvonă ; carea
.
"con
tinuă aș.ţinea raugulă «de superioritate,- Toti,
ase.

minea urmâză. şi. Domni! următori: “Gaşpari
i, Alexandru
jliaşă, "Tomșa, Mironă Barnovski, EI din cân
dăîn cândă
își aduci aminte,de limba română,şi dai.
și in” ea “câte
„o carte domnâscă. cătră autorităţile”
adininistrative; dară
„“ totii maY” multi se-servă; cu. cea' slavonă, "Acesta
provi-

nea negreșitide acolo, ca partida slavonismului
era puternică, şi Domni! erai prea slab!, şi timpul
domnirei

„lori prea scurti, în câți ori câtă bună voinţ
ă ară'fi a„vută. cătră limba română, nu puteaă. şi nu aveai cândă
face mal multă. . ......
Sa
|
a

"6) Radu. Vodă, care în ânttia domniă “dădu-se
| romă"nesce o poruncă cătră Deşugubinari la:1625,
în adona
“ domniă,dă în: limba: română ună actii de 'dă
niă
lui Io-

“noșcu Cehanii. “Acesta este unii progresa
pentru limba
- română, și totii-o-dată putemă incheia
că acestă Domnă.
a protegiatii limba română contra: partide!
slavonismulu,
27) Alexandru fiulii lut Radu Vodă
incă se. pare a fi!
„ protegiatii cu deosebire limba română
, . -..:

„In 1630 clă a dată ordină românesce
lui Ionașcu. Ce.
hanii; de-a hotări o moşiă a Episcopiey;"
Hotarniculii îi
- rapârtă românesce, şi: Domnulii dă. Episcopi
ei „Celă “în
teii Uricii. în limba română,

- Amânduot acești Domâl; s— pare .că Sar
fi mulțămitii
„de. a puni limba română in rond
cu ă
cea slavonă pe .
“uni piciorii .egale, aşa ca: una să. nu se
crâgă mar de

„cinste de câtii -alta, şi fio-cine să serieîn
care 'din două: limb
i
va avea plăcere..

-

a

IL
8) Moisi Movilă, iar a. balanţatii cătră
partida Sla-

|

vonă, - Tâte. uricile lut suntii. date în: slavozeşee
; sânt |

la

|

insă şi câto-va: ordine românescă, Insemnămii, că în genere
toţi! "Domni Movileser nu se

zăresce

simpatiă cătră

E limba română,
i
|
9) Limba: slavonă, din Aoldova, 4în.“timpută, dinaintea
lui Vasilie. Vodă,

pe la Începutulă

„viacului. XVII- le, se

| „ corupsese forte, precum se va vedea si dinn documentul
ce se va reproduce mar dos.

Epoca luă Vasilie Vodă.

i,

“Anulă: 1635. Vasilie. Voevodii,: la lanuariăi 5,
&pinul

1635, dă unii urică „în. limba: Slavonă; însă..limba. Sla.

vonă din elii este aşa de coruptă , în câtă trebue ali
| reproduce, ca o viă dovadă, că acestă limbă îşi sfirgesce
“ domnia“ el în: Moldova, şi că vino. timpulă ca câ să dea loculă cele! 'române.

wa

Racmaie. EOEBOAA 1!Bozo „MHAOCTIiR,

: odlegapă BEAU, "MOMABCEON. O0ie npinge

pi kan: HAM Hu Npgz HatinMu EEAKUMU |

MANN Ron'kpn, Bon'pun8 i hauiz: Tiopre .
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'PAKO.. 1I3Epana NAVA CEAO “crepniuina, CA
KBToRz iBrinoaa WTO ECTh BOA'Eputioma
-Maura Tuopre POUIEA BHCT. Ca Beca SA.
np8ToBu orz: Bnulz n „CTZANORHAZ : Mau
BA Wapiua i Bă BATpA CEAO.' H."TPAKOIAHpE
“BOMOTU NTO oRpiperrel HA MIECTO CEA
CTEPNEINNMA O'TA rAABZ CEAO. O'TA AOA'E 119"AOBHIIA' OT AZAFA- BOAOT a. TIOAOBHIIA. O*r
“BOA. ECMWa CEAO MZHBĂNHMA: OA . ABurBAz
BHUIZ ECTA BOAOTĂ „CUMORU
A O'Ta "Tok Man
Buia £EC'TA-BOAO'TA „ ÎBpamoBn, A_0Ta Ton .
man Buz Ecra ['a pAo AVAryAoRu a ora ron
MAN-BMILIA ECTZA BOMOTA PAMIAA BZ- TAABA.
“XOTApA OT Blu, a ora Ac ECTA Xo» “TAPZ--CEAO. CTEPIIEUNAVA “40. BpOAZ np8TE„ USăoBu, Tiu BZC!l ROACITA 'căTa: ka. „BAC

TORZ. A: BOAO'TU. CTaimacuyriu

ro. că na”

“AVCTO - Toro 'cE0 'cSTa Ora ka. BANAĂA,

“Tkma paun "Tori BONO
BE crepukuiu

n M'lzcro - CEA9=,

CA. HSrote *! MSriruona

H

MBNKANIHAVA A Ec'ra Row'kpriniS nau Biti MCANNOAMS [iopre pOUItA. BUBA - BACI pina
* ca - Back „Yo'rapami HI AOXOAAatur, KARA
„HMZ. HBRPANA. 4: YO'Tapua np Îppetetitinăz |
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„60.
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„Pentru: ca- ună Români ce nu sciă' slavonesce să'şI
facă. ideiă de corupţiunea limbei Slavone
din acesti, acţii,

-

„trebue săşI Tepresinte pe scolarii: ce învață O. limbă
strei- .

nă; pe carii, după ce aii invăţat
.o -câtirae
de dicerişi

aii-memorisaţii mar. multe. îrase, Profesorulă
îi silescea - .

„compune :ce-va în“ acea limbă, de pe limba loră

matar-.
“nă. Se înțelege câ junii compunători,
iniiteză formele |,
limbii loră, nu nemerescii numerile' cagurile, genur
ile; nu.
sciă regimurile verburiloră,şi ale particulel
oră, ete.

„Aşa de procopsiții -a fostii logotătulă Slav
onă ală lu Vasilie Vodă, carele. a compusii acesti urci, :
Eli m'a - învăț

ată” acâstă limbă Ia” dascăli; eli şa; forniato singur”
|

„după tipu
celei li
românesc
ii, prin cetire de documente

- şi alte scrisori “Slavone, - Unde 'nu'.vinia în- minte
cu- -.

„vântul Slavoniielii
, punea. pe celă 'română, dândui o

fisionomie. slavonă” prin adaosuli do. vre-unii finali. slao
„Yvonă,
.
precum: ov,—ve, ete.
.. DE
-Acâsta dovedesce că pe atunci slavonismulăla curtea
.domnescă se păstra numa! -ca o rutină de canţela
riă; dar

„.... Mick de-cum'ca:0 necesitate, . Logofeţiinu mai învăţ
at
acestă limbă. la vr2 o Sc6lă,. ci numal din practică, pentru carea ci își şi formase o slavon6scă a lori
propriă;

pe: carea cu toții dreptul o putemă numi Slavo
no-română.
Acestă stare a limbei Slavone provinia de la
totala lip-

-

să. de scâle. şi de Dascălt.

Mitropolitulă- Varlaamii ne

“spune în: procuvântarea. .Cazaniel sele;
că pe la începu- |

“tul domnie lui Vasilie Vodă, „era mare lipsă
de.das„call și de învățătură, . Şi că nime nu învăța “nici
atâta.

câtii se învăța imal înainte.

ur

:

Si

“Anulă .1636. Vasilie Voda dă .0 carte de jude
catăîn
limba română, -întfa ună procesii . ală -lui. Bosioci
Dia- .
„cală cu Popa Orăstea din. Armășeni (Cond.
B. f..85.).

Anulii 1638, Vasilie Vodă trimite carte doninscă
in
limba
română,“ cătră Părcălabit. de Fălci și Diregătoriul
ă
de Huși pentru apărarea sateloră Episcopiei
de Globnier

Şi Deşugubinari (Cona.II 440), --.

|

„1. Observămil, că tâte ordinile, sc cărțile
domnesci, da- RE
„te în domnia Iul Vasilie Voaă cătră autor
ităţile. de la |
. Fălciiă
şi Iaşi în fav6rea'“Episcopiel, suntii, date.
în lim-

„ba română, cândă la Domnil: de mat
naiate se da ase.
„_
minea cărţi în amândouă limbe

le: (Vei acele ordineîn : -

„o” nAnulIf 40
ă 1640. Uric

i dată de. Vasilie Voâă în limba
- Slavonă, prin care dăruesce 'Satuli Stăni
lescir:
„se, dominescă,.lur Racoviţă Ceha, e ce se lua-.

- *“Ordină romdnescă 'cătră vătăma
“şi na
ătenili
di
Stănilesci, pentrua da ascultate noului proprietar
ii (Cond,

_- Anulă 1642; Zapisu. de v&ndarea unei
„MOȘII , scrisă
slavohesce.în Iaş,. | ..
A Ia

„An

ul 1643. La anulii 1643 -Mitropolitulă Varlaam
„tipăresce în -Iașt prima carte bisericâscă în:l
imba română; >

Ac6stă carte elă-oa tradusă din limba
slavonă,
“> şi.0 a numită: Carte românescă de
învățătură dumini> cele

preste anii și la prăznice împărătesei,
şi-la svănţi

e Mai

6

|

| Reproducemii -proimiulă cărții, şi.cca probi
4de limba
IE

lut Varlaam, „Și ca documentii istoricii enir
u Meratu-,

Ta. română.
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DP Biserica: in moldova până. acum rămăsese, privit
âre in-

- defereată. la lupta între limba română şi cea Slavonă,.

fără îndoțlă părtinindi cei din urmă, în: carea se
afla
| t6tă cartea bisericâscă. gata făcută . de alții, pe 'tând
ă

i limba română, precum spune și Mitropolitulă Varla
amă,;

mw avea carte, şi trebuia a o. face * dinnoti ; 6ră.a' face

dinnoii nu -se preg găsescii- mulți meşteri. Celă” puţibă: .
-

până acum nu cunoscă niciunii
, documentii de. literatu“ră bisericâscă în. liniba română,- produsii- în Moldo
va,
„nai vechii
de câtă
i „cartea românâscă“ a Mitropolita- :
lui : Yarlaamii; şi de aceea ei li privescii ca pe cel
ântbiă păstorii românii, care a întrodusii cuvântulă romA.-

„mese în. Biserica Moldovei, - A rămasă încă, multi de

tăcută în favârea românismulu!
; căci afarăde cazania,.
“carea se citesce 'obicinuitii la finele liturghiei, totii servi
:

*

69
ciulă: divină, anuală, și dilaică, Mitropolitulă
Vartaamur.
Pa lăsată toti în limba Slavonă, şi Sa urmată
în acea -

limbă

neprecurmatăi,. fără 'a se atinge cinec -va de el pe

|

nă la: Mitropolitulă " Dosotheiă, -

“Din „Cnsentulii „lui “Varlaamă reprodusă
nat „sisu: se !
vede:
.
a
1) Ca pe timpul lu: Vasilie Vodă românistnu
lui sa

“dati mal multă. ntiidere, prin înființarea de“
scâlă și de
tipografie.

- 2) Că îndemnătoriă la desvoltarea româniemulut, şi
a

jutătoriă la înfiinţarea tipografiei , Basilie Vodă
a avutiă ”
„pe Petru Moghilă, Mitropolitulii - Kievului,
de origină

| moldavă, şi. fiii de Domni. -

--:

za

. Anulă 1644. „Vasilie Vodă, a data uni iepisocă
Sia:

|

vonă, |
Anulă (645, “Carie românâscă de iudeată, a la
a- |
celaşăi Domni (Cond. B. f. 122). :
Sa
E
Anului 1646. Uricii domneşcii ociitru satul Brosc
enil

data în limba Slavonă (Cona.-A. f, 5):

E -Anulă. 1648. -Zapisă

a

Te

românescii,. prin care uni TE

degă din „Bunesci vinde o redeșiă Spătaruluy. Darie
,: “ca 30 lel bătuţi şi ană calii bună bicilaiteă (Cond. B. $,
116). :
“. Deasominea

uni Zapisii românescă, prin care 0 re-

deșiţă. din Ciortescă vinde regeșia sea din. Bunesci şi
Ma“_zinesci Spătarului Darie. drepti 5 lei (Cona.'B.
f 107).
- Anulă

1649; Vasilie. Vodă

prin 'urică, românescă în. *

- tăresce dreptuli de. proprietate ală. Episcopiei pe
moşia- .
- Oâcăcerilorii,

„Data se ins6mnă

În modul "următorii:

„8 lâc Bar wT caspanie: Mp Spii3, wr.

tare. WPBA Akai
“Totii din acestii ani este

a

Cho psooulă ronânes prin.
+

|

70. .
E care se. “stabilesce sfera “jnecăţit. picericese,

“Este re:

„produsă, în Chronica Huşilorii.. pag. “118—120,;

N

|

„Anul 1651. Este, unii i Uricii Slavoniă de la Vasilie
Vodă.
i
i
i

Anulă 1653. Prin urică româziescii Vasilie Voau: aa |

|

"ruesce . Logofătului. Racoviţă“ Cehanii .satuli. Volosenii,
confiscații de Ja: „acelii: câne de Ștefan Sărdariulii,. pen-

. tra1 că sati rădicatu asupră, Domniei, ii

Mae

|

„ Georgie Stetani Voevod.
tă

“ Anulă 1654, Georgie Stefani aa ordinii: românescii că

Părcălabii de Fălciiii şi Diregătoriuli de Huşi, pen- .

tru

apărarea

satelorii . Episcopiei de gl6be;.....

.

(Cond.

II, £ 55); deasemină: serie la: Șoltugă, la Pârgari şi tir„goveţii de Huşi, totă „pentru apărarea, satelor Episco-

„pie (ibid. £,.56).

ae

|

i

.
Urică românescii de. la: acestașt “Doimni' pentru drep-. -.
“tul de: proprietate. ală lui lonaşcu' Aleuşii asupra “unei
regeșie din. Bradicesel
ce o veclamaii, alţii (Cond. B. |

E

128).

o

- Zapisii.. rotoâniescii, “prin

"rude

|
care o-redeși
o
ță,

ccu mai multe

ale, ek vinde Spătarului Darie redeşia Ori din Bu-

| nesc. şi din Căbicesei (Con; B. £ 108.)

i

|

“ Anulii 1655. Datina -cancelariei dominesci

a sfârși actele cu. frase

o
de a începe -

slavone, de şi: "coprinderea

„lori. ar_fi scrisă românesce, sa adoptată și în actele. boe| riloră, ale clerului şi ale” particularilorăi. Reproducemii

„aid a e.:0. mărturie a 'boerilorii din. anulă 1655.
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FACA APEAITA. vina, "TO CATBA crzprisuii,
“Me CAUT MI WiuT$A : AanSuuei, NE ANA npăT8a8i, k5 Bemini “uri H8 Bi. AE ne-

„2

UITE UI RS Top. BEHI'TBA,. ME AMECT CAT

Crap ui. iaă (pocr ASI. “Aauie. wi miasipe

- 1) “Mare voraieii ală (ării. de josiă - 2) Ată țării de usii, 3)
Pahărnicii
- 4) ŞI altorii boeră. şi. ostaşi din: curiea „Domnseăi a milostivirei sale,
Cădică: a Domnului). N
*

PL

|
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NE” AMEACTA AĂEBZpAra
„MzprSpie A HO-,
CTpA ui. Apee- ACAMIE
WTĂ, “Ileurpă KpE=
Aita iczai'Tu8 BuTais
ASmiliaasi Tiop-: |
“rie Powna MAG Goer.
BicTiapuit, „A8rIaa. MEA“AM' icrezain uri uo
i „TOui zuţi MAL căc
canTEm. cRpiuui, wi
ES KOITSLU,. Am ckpic
ca: ca
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e* (oa, d 9. 18.)

mai
„ Românii, în -seculara ; predomnirea slav
onismului, s0 -

“ deprinsese. cu, frasele,

cu vorbele ; cu numi

așa de tare, în câtuli se părea a Â şi rele Slavone
may. puternice:

şi. mai convenabile de câtii cele rom
âne;
„ puteaii lesne disbăra 'de ele. . Insă aces de aceca “nu se -

ilusiune, pe carea timpul a nimicipo.

ra

ta era numai 0.
e

Georgle Ghica Voevodi.

Anulă 1658,

Georgie Ghica prin. poruncă româ

nescă“
„ Opre
pesc
Șoltu
edi, părgarii şi tirgoveţi de Huși
dea nu.
““in
vălui satele Episcopiet.cu angări! (Con
d. 11, £. 58.) : ,
„." Deaseminea prin! .0
carte tota românesc
ă,

dajde pe duoi Preoţi.şi unii Diacoriă „d scutesce de
ela Episcopie:

(f..59). - Prin o a treia carte, deasemen
ea români, ordonă, auto

+

rităţilorii
din Huși
a apăra pe duoi fontănar.

i

Ștefăniță Voevodii. :
Ă î. - -

Anulă 1660. Stefani: Voaă feciorilă lu” Vasil

ie Vodă,
prin carte romântscă cătră cămă
narii de Huşi scutesce _ două crăşme ale Episcopiel. (t..
62). Prin o carte Sla„vonă întăresce scutirile meseriaş
ilorii . lăsaţi Episcopiei
- (& 64):

“

De aici înainte tâte cărţile domn
es
'de ci
scuti...
re şi ap&rare a Episcopie şi a. Gmenilor
ă el, -sunt totă |,

în limba română, sub toț” Domnii următori.

.

7

- Anul. 661, - Carte română pentru scut.rea
posluşnici“lori. Episcopie (Cond. II,£ 66.
a
i
Urici Slavonă. ŞI alte ducă române
(Cond.: B. f 110;

„Conâ.- A “f. 58), Zapisti românesti de o înplicăre ră. -

-Qeşâscă

(Conă, Bf).

pi
e

|

|

m

a “Bystratie Dabija Voevodii. a
| “Anutii 1662, Bystratie: Dabija “prin “cartă. românâscă

| “îndatoresce pe boiarinuli să Frătiţa a cerceta, la
a fața .
locului. o€ cârtă redeșescă, (Cond; B. f. 112),

- Zapisă ronânesciă' de danie rădăşescă (f.- 104).
„
Altii-zapisă românescă pentru Vvenglare de rețeșiă
(Cond PN

”..

“A. £'60).
Dee
: Carte . domscă în: românesce , prin carea înputerni-

cesce pe Damitraşeo, Ramandi as stepâni o.
„redşiă din, n

-Lungaşi (ibid):

a

-

Mai inulte cărți, Dozinesei de. Scutelăi Bris
copiei, tote
românesc (Cond: II, £. 68—176).
,
“Anulu 1663. Evstratie- Dabija dă unii uricit “Slavonă
.
“ Zapisă 'românescii, de - venţlarea unei: Tedeşiă
de: la I-.

' kimesci . (Cona. B. f; 111).
-

Sa

„ Carte românâscă de la Domniă pentra. ca.a
Episcopia
săȘI pâtă „apăra moşia Răsescii (Cond, A
f.. 104),

Duca

Vocvodii.

: i

o " Anulă 1666. Duca Voaz prin carte românâsc
ă intă-

„Tesce,. scutirile de mai "nainte. ale. Episcopiei
(Gond,
fi 18)

mia

d,

Alexanăru Vovali..

“ Doranuli Iliaşăi Alexandra dă. o: “poruncă rămână
de

apărarea posluşnicilorii Episcopiei (Cond. A.

78)...

- Anulă 1667. “Acelaşi. Domnii. prin. carte ramână
mi

luesce Episcopia « cu 2 grădinari Și unii i apari
i (Cond. A

îi30).

|

=

-

:

DB
Prin “Oricăt Slavoniă ntarseă moșiele tur
Darie Be
tul. vistiarnică.
.
De: aici, înainte tâte” documentele Episcopiei stint
seri-

„se în “limba

română; atâtă

uricele

|

domnesci câtă și, za= ZI -

- pisele particulare, Cancelaria „domnâscă de acum
a devenită” cu totulă română. - .
a
“Din datele precedente ' de la începutală 'Domniei
lui

“ Vasilie Vodă „Şi până la finele Domniei lui iaşi Alexan-

_dru, adică“ încurgere. de 35:de ani, deducemii - următ
6rele noțiuat relative la desvoltarea. limbei române.

1), Vasilie Vodă'a protegiatii limba. română, - "se ve- a

„de de acolo „a) că tâte ordinele. administrative ” emise
de .:
la, elii: sântii date în. limba română; pe cândi la Doinni
t'

- „anteriori, şi ordinele administrative cele mai multe, dacă
nu tâte, erai scrise Slavonesce; b): Vasilie Vodă da Uricele deopotrivă, în amândouă limbele ; “6ră prin” “acest
a
se vede. că în. curtea :lui limba Slavonă, nu se credea
” SUperi6ră celei române. - *.
E

2), Partitulii filoslavonii, negreşităi bătrânimea conser
«
-

-vatâre fără

Taţionamentii ; cra tare. încă,

şi nu puţină

forţă i se” da prin aceea, că Slavona . era limba cultului, .
- făcea. parte. din obiectele religi6se,: supuse” fanatismului,

!

“care nu raţionăză. “Ac6sta: tr 2bue. să fi fostii causa,
pen- .
"tru care: Vasilie . Vodă - cu tâtă favârea, sea. pentru
TO- .

mânismii revine adese ori lă- limba: Slavonă, şi. învestă

„ în haina ei,- ară câtii de sfăşiată. de ignoranţa românescă,
acte “domnesci de prima importanță „precum Sântii V-

Titel, e

a

i

3). Cancelaria” dominâseă, după introducerea imbor ro-

mâne în actele sâle, â păstrată încă multă timpă Gre“care frase curată. în limba Slavonă. Aşa, sântii,
2) titlu

e

- „ Domnului, de la începută: I.s
tăă

Hot, cutare, Voovoâa,

. Tocnoaaps '3exan. MonaaBcroi, €'-. a

„.b). Inchierea: zoe nnureus, MELO ueyinn
ure. Cam Toe-.
mons Bea,
ta
„2 6). Data“ locului şi a timpului:
a, e. Yy Lac. Baba,
„A Titlu domnese slavon s'a păstrat
pânăpe la anul 1780,-„.- Inchiarea Slavon
ăa continuatii până pe la 1710 cândă
apoi ;s'a înlocuită. cu. espresiunea
românescă: „Acâsta.

scriemii.“ Data. slavonă .a con
tinuată

până

pă la 1765,
de cândă se pare -că s'a înlocuită și' era
de a. crearea lumei,

cu acea
de. la nascerea lui Christosă,

Ia
4), Particularit âă continuață și sub
Vasilie Vodă a:
scrie zapi

sele în Slavonesce, numai dacă sciaiacea limbă logofețil, şi dacă persânele cu daravetu
rile voiaii săŞI.
dea şi aeri

i mai boerescii; fiindă-că românesce sciai
toţi.

5). Georgie Stefână. şi - Georgie Ghica
„ ţile loră: domnesci, numai “în. limba ro “ai: dată cr-.
; ba încă
-- şi boerilîn timpală "loră serial „românes mână
ce „acte, care. —-. mal. înaint.le
e -făceai “Slavonesce,. >
Dea
_6). Feciorulă lut Vasilie Vodă, Stefăniţ
ă. Vodă,în pri-.
vinţa limbei, ție linia“ de conduită a.
tatălui-săii, adică intrebuinţâză în“ actele s6le amândouă:
limbel
se e,
vede .

că spro aşi acoperi. alte păcate. cu masca .co
nservatis= . Ma
_

„-0)..De la Stefăniță

e

Vodă între cărţile domnesci ad...

ministrativece
, sintă in archiva Episcopiei, din
secululă

„. XVILeleşi ali XVIII,în mare
numără ;tâte sântă ta“
limba rom

ână...

DS

8), Tâte zapisele. redeşesci

RE

.

de danii, de. vengărişi

cumpărări, orl- schimburi de: moşii, după epocha lut.
Va:

- silie. Vodă, sântii în limba”
română, ”

!

77

.

-9); Dintre Domair: următori, numai de: la
Eystratie

Dabijaşi .de'la Tliaşi

Alexandru se .află câte uni U-

„rich
în limba Slavonă, e

.

Se

10). Aşa dar, dupre documentele Episcopiei
de Huşi
“putemii încheia, că de vela 1670 limba Slavonă
a căgută |.
„_<u tot

ulă din întrebuințare.în cancelaria curții
„Dar a r&masii în Biserică în totă puterea. domnesc,
A

n

:

'

EI “ Mitropolitulă Dosothetă.
“Anulii 1680. Celui. ântâiii dintre Archipăs
torii Bisericei
Moldovel,

carii ai lucrati pentru -a romaniza .cul-.
..
tulii românescii, este: Mitropolitul. Doso
theiii.. -Elă a
- tradusă în românesce Psaltirea ; şi cele
-Palte părți din.

„Bibliă ce se cetescă la. servirea . divi
nă “a sărbătorilor
- anuali; parte din rugăciuni, precum şi
din cântările: Bi-

„

“sericescl de la “sărbători, “lituirghiele.. ețe, “Rân
dudla Aghia

zm
cel. ac
mariide la 'Ar&tarea' Domnului, şi. rOndutla.
.-

"Aghiazmei

cel mici; Pe urmele-luy' ai mersii
continuândii -opera românizărit Bisericei, în curg şi alţii, .
erea via=
-eulut

XVIII-le,

-.-

„ Reproducemii -aic,: de' probă câte-vapiese din literaE
“tura bisericescă română a nepretuitulu
i Dosotheiă. -: o

o

in Ilcaaripe.. Ilcam 36.. Da

soy. pantiu BHRAAHIHAOp WE

'capay=

HEWIH MEopa ue Dak. Papa AAUĂ. ĂpenT
ME KA HHIJE TApRA E

Căpra

copăcka,' ui:

FA HHUIE. BAPSE :AE WTABZME -Căpra

BWp.

agA. HegezaSarie cnpe pom, uni pa.

i

- BBHZTATA.

Wii

canzuăStasa

NzMaWT8An, N

UM MZUIETTEBEN. A ROPZI RA: ASii. ĂZTE

A|

BTAUA -HS. Aaa, “Aaa ie Mepuiepia
e

„?

WHE
- 'TANM
E.. E
A eckN
onepe. EZTp3. A0MISA

BANETA un NEAERASAIIe „CNpe: AcBAB, un:

“AMEAA: PaeBA. ulii CHOTEBA. kA ASmiila. gi-

2 PENITATIE: Ta Un. MIOAEIATA "TA a
AMIAZA.
54. kSMupkaare BOmu8A8u„. wu pIOarzAb
“npe „AeSai. “3. pain MEABA- Mein

€no-

„PRRSUHan
IkEca; WMSASu-ue (pane na
"RapE acyiu. Ilapzcame AE. MăHIun,
AA=
că -Spuia: 8 pay, Ab. Daepa E,
Eutae=
„UB2,

KA MEA: ME. (Par -euaeinSru

-

pac=

NiAPAECZRIWPĂ : TApR MEA ME PARA:
pe .
AOMUSA, AMEA- Wu HABOp, NA AuTSAn. un

Ma

NSupumeais, um u8- 4 „Pui Mean nana- -

"TWeB, “un NEPRABEII A0SAt

AS “ui “U3An,

- BE" AAA. Ap, BAZAU WINNABOp
ma

E

MUT SAR, - un +NASAnCZBOpa NPEMBA
UAME

NANE, Î4BTABA -NazTocScSnp
A.a Au

:penvTBa8ui,un
- “CRZpuikaBa. “cSnpa. A5u 8.

“minuin can. Ip ACASA păgega de „peSar,
“2 MPBBAAE, BARA Bet: 38at). ASu, Ca-.
Rig .3MSACzpă -nara'rourin; NTuncapa apEA

1) Ca și la LIăgăit: zule.. Se

-

a

San “up.
A
caca
mtiuieASb, un HEA=
B&TSAL
CA - WIONTE NpE MEW. - Apeniiu. kB
HUEMA;- Gasia „AWph „Dirpe ES HUHMA AWpb, UI: APYIEAE AWP bpăurzca.: Mau R&nSu
NSU MW'PEASA AHPEN'TBABU,. AE- RĂTh.:. ROrAUA. NAEZ'TOILUAWpL - vl MSATZ. na. Epa„ WEAE TIARA'TOUNAWph SAPORHCZEWph, RTz
“pewe dăpă npe :Aipenuiu AoiuiSAn., HA R5-.
„ HOANIE AOMHBAL. KANAE EEHIOBALMAWp, win

„ WMHNA. AWph pi B'kiz Pata. Ns ca: BOp CTuAu:

- NBPAME. ROMNAN TA : „LUN ABIAE -AE poa-

„METE cE'TSpaczBwph. &z NAkATOUIiu BWphuepu. lapt: năziamin AAUISASA Mnpesuă; E

ME CA BWVpk MIpOCAZBiI! mu BWpPIIZAA, CTăăti-PRUASCă kA SMS CA CTARHCZpăă CB
= NpSMBT naka'rocSin', uliu 48, NToapue:

Tăph Anpen'răat. Ai A8A IE un dă. KB MEA.
- BABACHZ npE peSan WNHABWpL niz IITSAR' -

|

1Apt MEA , MEA BAACTEGALR pzcnliApgecwpa., EN

| Aaa Aemusai nawii WuSASu

MAUpENTA- |

CERWph, UI aia ASi BpABA (poapire.. Bă

BĂ K2AA; 18 CABANA, KA: Aomn8An:cnpu-:

„Ramat

Mast

Au. Tinzpes

Pocraa,

IL BApă NEZ'Tpauranit : UI HAM Ba

_ sera

E

AHpEN'TBau NApaCTa -UHM, Camasi a

50
UACABH MELUIuHAn ne.

ToaTa
ABAijIE mi: Np8M8TA AHpENITB Za Mu
A Luni Ca
MăHUA a8n 4 Bitenie: Puga.
ÎÎGATETE A
MA: p25 'uln. a Rute, DUH TE CRAZ
UIABANIE
A BRA ae ek, KZ AOMI
BA IOB
AEUh> Ul ună BA Napzcă np'răziw AUIE. pl
ul cai |
A ka. epucanopn, Ip men Paiu
pa aaME, HSronnczBopn,: iun CANA
UăAWph PăcniApăcczBa, Avipen HEKSpAui
„ WMHAROpR NamătiTBAn Iti BWph u Apă
CZAz
N BEKZ AE BGHZpe Amucăa.- POCTBA UIASH
Z Au=.
_ PenITBABăĂ BENpuNAEBĂ NUBA
ENIMOH
, un
E
_ AHMBA

AB Ppauea MORE. Ănuga „AB
„ NazzBa8iASi a uHEMA AG, un
Hg. Cop
“AN
I EAEKĂ Nauiă A8u. KHEBBAIE

CBAn Ape

NAKA'TO=

MEA -AHpEn'Ta, Wu . MApkă Ca
n -.

BMoapă. ME AOMIISAR HEAR BA.
AGCA pe pca
AM

RHSAE ASu,e tie
ARBA WC Mpe
NC, Kata, BA BAERA” AGu. PA
RA pe
-OMHBAn.. ulu PEpayie” kana AS
:
HZALAITEBAcă WIHUEŞĂ NaMănTBAn, um a
BaHAn |
- CB" BOp MaTBpa - nzka'rouriii ,
BEAABEpH *
„ B2385 npe HekSpărrSan, c&Npznzau
at
uin căunagca KA BEApiă Augandad asa
„ Mpkmpoane “Tpenăto, ui. ABEEA u. un
US Epa:

un MepraTSaniz, Lun u8 cas
ari

Mo
E “RBA ASI, Depalgie HEpa
Srarre, LIN REZ AiPEN'TA'TE, IA ACTE PENZ
UNĂ WAISASu: Ma
„MIPN'

TB. “Îap KRARZTOpin. AEMii.
MATBpao Cipla: KSTOTBAn ; PăMZUI
HUEAE NERSpA =
Ap: NEpiIRWph. tors.

Gnzceniaiă,

Ap
AHpEIIUAtVph AEAA „AOMiISAn
ui. „CESTHTO-.
| „DIO MVp-AE ACTE MA BPĂN
E ME TpuzE.. ui
„AIIO'TAAEBA. B9mnuSan-; „UH
HZRZBÎHEA. npe-

mut, un. CROA'TEIIBA AHUh NA
KaTOLIh, un.
MaRUTS

UBA pe: muriii | ka ca HERE
A APupa pl
cnpe Man. e,
|
See
“ua Bin: rugăciuni. DX

„du

MIL, ACRA, canti, Af
a

pa” MOAPTE Nzpuii'reAe ME
pECKh,. „CNTAR. pe-.

„„PibinTe, e, Xe. ME Benin
NTPA COăpEABă.
- CR
ANATA rz, “AE Ba35mn
ABMHUA "A CAP.

- ANZBAZMI! pe „N&puuTEAe
Pitoa um : cuTan:
oa A-5a8. RAAECĂ "Tun
e A.
MA RITA 48 riacSpui uSBu TOATA BpEwace. Ditone
„ANU Â-528 atata ue a
i Apenimavaa
ASaia
TE NBBAIIE.*Si

-

89

“Gnsponu Tau

- „„Gnoaoeau A-ue A capa AMACTA, bapa. FpEUIANĂ “A HE: bepu NpE.Hou,. Eapura |
„Eu
| in A-ne. A- Ba8An - “TIBpiuuAwp

<.

Hou

„UI AZSAATI In NpocAZBI'TA NSMEAE 'TA8
ate, pie. A-tE MHAA "TA cnpe: HOH MpE- |
„RBA HIEAEZRAIONAMIh. CNIpE rute, Baarocaogii'T En: A-NE BAG Mă FĂNpENTZpiiawpi'Tane, :
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: pâtțiu Hoippu Bzp'T8%owaz;, EPEAUULIA NTa2.
“PAUIE, AHMRIIAE |ENGASUSAUIE ASA Riz„ MIOAUIE, CH'TĂ ABS AMACTA Bune w:
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PETILIAYp AWAZziĂ, ui pe. non pp
- “ROCAABIIIIA SpEAHIHIZ ue NPHUMAUIE kA Sti,
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p
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” Hewraneaeisasi

Aigiei,
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Grionici, NapiuTeAE 1a-

pitiuiaop, nzcrepiă iIaC'ropiAop, AAACAA pac- -.BARAOp, AA 'Tpeicnpezeue sin Anocroai mi
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Soenaropiă

| „FIPECTE. - ASA,

“ Adaug
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Ginuia ca „goe, TăMnazilaSce pui Lomi
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ET MAI. Mina câsra. gis csbaerecnă, CME=
i pETSA Mirponoair ae Moagasia. Aoci'reis.“
La finitalii cărți se gice: „tipănitusaii în casa. Sfin

tei: Mitropolii în Iași, let 7191. (1683), Iunie 16, Ti- E

parniculă. Nicolaia.*
Ia
Contimporanii- cu: “Mitropolitulii Dosotheit,, şi conoste.
* nitoriii: pe” câmpulii literaturei române , a fostă marele

Logofătii Mironii ostinii. -De la eli ne-a rămasă: „Cartca penlru descălecatulă dintâiii a tării Moldovei Și nea- mulă mnoldovenescă, deasemine: „Letopisețul tării Ilol-.
- doviă de la Ar onii Vodă unde este părăsitiă de Urechi Vor-

niculă,“ şi: până la mârtea lut Stefăniţă Vodă, adică:
" istoria țărel în curgerea unvi „periodii de 67 annt. Elă

sfirşi viața prin morte silnică în: 1692,
Reproducemi
aică. unii pasagiă din. Letopiseţuli lut

„Mironii,

dupre

unii

manuscrisii

vechii,

în: "care

so glice:
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_'că este scrisii, „de pre îstodulu tul Mironk: Costini
o- gokătulă, e
Ri:
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. Au.

RS a'ra're Eapacpu E
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caza.

Anulă. 1688, Ia Bucuresci s'a tipăr
ieii Biblia română,

“a carea aii coopăratii mal mulți bărb
aţi literați români,”
“între carii şi Mitrofanii: proin Episcopu
li de Huşi.
_ Anulă I7IA. Pe cândă logofătulii
3-le Vasilie Da| “mianii, Marele logofătii Theodosie
Dubău, şi apol Ma-.

,

rele Logofătii -Nicolaiu Costinii, fecioral
ă lut” Mironii, se

"ocupati

cu scrierea istoriei fărei, continuândii
de

unde

.
„lăsase Mironii Costini; pe cândii genio
salii. şi prea eruditulă Dimitrie Cantemir seria operile.
sele istorice, po-:
litice: şi morale. în limba latină și româ
nă: bărbaţii. Bi-

- sericii- române, in vi iaculii ali 18-lc
aii intrebuințati mal-

tă sirgaiuță do a. romiiniza iu totuli Bise
rica, inlocuind

o

ă

9

- limba Slavoni cu cea români
în tâte părţile: serviciului „divină, atâtii publici câtă

şi particulari. - Sub Nicolaiu
Mavrocordatii. în. Monastirea
sântului Sava din. laşi sa.
„înființată tipografiă, unde
.se tipăriati cărțile co se tra.
|.
““ duceaii în românesce, - Aşa
la_1714, sub Miteopolitulii
„.:.. Gedeon
sa tipărită „Sinopsis.*..

-_1) Acatistulii Mareei Domnului, Acestă carte 'coprindea:
2) Paraclisul, 3) Isa
Psalmii, 4) Iepaui dac, 5)
Pavecernița

cea mare, 6). :
Pavecerniţa . cea mică. “7) Slujba:
sfintei Pricistanil. 8) - Rânduiala lunilorii. 'Tâte aceste
Iivchologii sunții în româ=
-nesce, ufarăde Pavecerniţa
cea mmaire, in'earea rugăciu.
nile- te Sfinti slavonesce,
numai

mânesee.

_

tipicurile. sântă

Da

Anulă 1726.

TO-

-

Mitropolitulii Geoigie a publicatii.
An- .
- tologiulii,“ adică 0. carte
în carea se coprindeaii - servirile sărbătorilorii anuale, şi
-âle Dominicelorii.. Mitro„.. Politulă. n'a cutedatiia
face edițiunea deplinii română;
: cl a păsteatii stichirile,
canGnele și. cele-lalte cântăry,
|
în limba- slavonă,

ca şi în. ediţiunile :vechi, dart
a tra.
-dusu românesce: Parimiele,
Apostolii, Evangheliele și ti:
.piculii.
Cu f6te aceste partitulii filo-slavonii
nu privia.:

„bine, progresiva, îotroducere
a românismului în Biserică,
Acâsta se înțelege din cuvintele
Mitropolitului. din- pre„faţă, ptin care dându „opera
sea sub protecţia - Piincipeluj.
Michaiii Racoviţă,

cere apărarea; ci. de halirea
zavisiniculorii: că lucrurile cele
lineve şi dinnoii ivite în
„dune
- dare sculâlă și. acopevenanli,

le -trelue.”

aa
decy lin:ba română și acum,
după unii Spaţii măi
. bine.
de una sută aur, şi după unii
progresănu mici, |
totii avea zavistnici cari
0 huliaă: câtii de mulţi, și
câtă.
„de tari trebue
„Dacă

să fi “fostii” aceşti zaoistuici
“hulitori ai
- „limbei române, cu unii
viacii: în urmă, şi câtă pedecă
%

.

CE

IN

a

n'or. fi pusi. ei desvoltărei limbei naţionale! Aceşti za:
vistnică sânt - negreșiti aceia ce noi amii. numită partitulii conservativii, filo-slaronii, Dacă Mitropolitulă Geor-

„gie, la 1726 cra îngrijitii, de hulirea zavistnicilorii, pen-,

tru o carte. publicată de elii, şi .numat pe. jumătate ro“mânesce, 6ră; cea- altă jumătate — slavonesce: câti .de
-" Mare. trebue să fi fostii hulirea zavistniciloriă asupra Mi- | tropolitului Dosotheiii, cu 40-de ani în urmă, carele a

„publicată. nu o carte: românescă bisericescă, ci mai mul„te, şi nu: pe jumătate „numai,

ci. întregi. în românesce, ŞI

„. carele celii datăii a învățată. pe Românii din Moldora “a
'se roaga lui. Dumnegeii „românesce, convingândui că acele rugăciuni: sâinti mai plăcute lui Dumnegeăi!.
Sâm 'niat multă de. câtii siguri, filo românismulit lui Si

„ Dosotheiă' a îngreuiatii multi posiţiunea acestui Mitro=politi şi Pa înpinsă” în aventuri, Se pote ca şi pe Mitrofanii sălii. fi înpinsă de la' Huși, şi din Moldova, totă
hulirea” zavistniciloră pentru protecţiunea limbii națio-

“hale, şi tendinţa de, ao
1
substitui în: Biserică celei slavone
-Pe când intelegința moldasă se nevoia pentru cul:
tura,

desvoltarea

şi întroducerea

literaturei

române

t6te ramurile societăţii: se intrâbă: ce făcea : Massa

în.

pO-

porului, 'niulțimea, carea se conduce secule de. obiceiuri
tradiţionale, şi la care târgiii străbatii reformele; şi mai

alesii, ce făcea clerulă, cae

conservatorii? .
Dimitrie

Cantemirii

din natura. sea, este cel mal |

ÎN
ne spune, că în

clasa; boeriloră,

| âncă şi pe la începutulă viaculut XVIII-le nu se învăţa.
altă carte, de câtii cea slavonă, a. nume: copiil de amândouă sexele învățaii derostiiîn slavonesce, Ceaslorulii și Psultirea, apoi li se tilcuia, totii, în, acea limbă, Bvan4

-
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- ghelia, Apostolulăi şi.
+ cele cinci: cărți ale îur Moisi. Ce-

„ tirea şi scrierea românscă

era câştigi celui ce ficuse i

cursul de. învățătura Slavonă.
„Cei ce doriaii să.

între

i

în serșiciulă

a

o

preoțeset ș pe.

lângă Ceaslovulii și Psaltirea, trebuia să mai înveţe” Osmo-

* glasniculii, adică cântările duminicale ” pe 8 glasuri;
po-" dodiele sâii pr osoniele celorii 8 glasuri; Zothinalel
e sâă sti- chirete Invierei: tâte acestea — slavonesce. Unii gradă
mai
| sus” de învățătură se socotia: Gromovniculi.
lui Ira-"
clie înpăratii, s6i prognostica timpului, după data
tunetului (rporu:.) Mâna: lui Damaschin, 72 numiri
“ale
buă Dumncgeă, și vro sută de nimiri ale Născătărei.
de
Diumnegei : — aceste ca enii felii “de Theologiă.: “Insă:

-

„atâtă- numele lui Dumnegleii: câtii şi ale Născătârei —
în

"limba Slavonă;

dar Gromovaiculii — româneșee, Iu urmă

vină colăcăriele, sii discursurile, ce-se ini: la. nuntă,
In viaculi ali SVIEI:1e — pe Dieţii Dascali și preoţi

româri a cădutii
ă,

tr cbuiaii

j

altă belea: pe lângă slavonâsca arăta

să învețe şi unele cântări grecesci,

„era pr etutindenea Ta modă.

Grecâsca

Iată câte-va grecesci, „cum o

„se scriaii şi se pronunțaii 'de dăscalii moldoveni :

Xe

anmerue ei IIMEpO SAnAToc “aaioroc..

“ BATPHIHCAC,

He TUC

apr 'TOMENOC,

sTu SEMN! „AMIC

50u

_

-

Îriwa Ariwc, Ariwc, capie Cata! npu- |
i pie W. Spanie KE :H THIŢUC AOICUC că. WCALiA

I Ac Vucrie EBAOTUAEIUIOC, w EPYWMEUIBOC EI WHOMATIi “Rupiu cana - W- EIr pic

„e

Dă
EI

Turc,

Gen AMIOAMEII, cu iEAOPOMEN,. “Ge cea -

,

Ga

„puerSmen. pie ne ae AWMESĂ(8. Wiazwc =
MAE
Da

„.. Gumică

acâsta. era sfera procopselii Preoți
loriă Mol„doveni pe la. începutulii viacu
lui XVIII-le
Manuserisulii “lui Popa

„se vede din
Tâderă de -la Bodesci, în care

se coprindii tâte aceste de,
mal susii, şi- Siintii legate
Ja:
„uni loci ch

Sinopsuli tipărită la. Sf.
Sava în 1714...
» Preoţii şi- Dascălii. cărturari
, ca -Popa, Toderi de la Bodesci, scriaă, cărţile trebtităr
e' bisericașiloră, care nu
e-

„rai tipărite, şi le vindea
ti, la: cel ce aveaii tre
buință,
„ori le dăruiaii “de pomană
, precum. se vede din.o
îusemnare, că.a făcutii. Popa
.T6derii cu manuscriptulă
men-. |
ționatii, în anulă “17

25 în dilele lui Michaiti
Racoviţă

„Voevodii,.

Aa
a
Toti în manuscriptulii Iui Pop
a 'T6derii: este Ja urmă
„0 rugăciune slavonă, ce'
o cet

_

iaiă

n

Preoţii femeilorii după |
„ce născeaii. Acâstă Xugăciune
este: fârte interesantă, ca.
modelii : de ignoranța Preoţi
lorii de atunci; de aceea
o
, reproducemii aici:
Da
DR
e

MosuTea” uana3

BE

BAIE

DEMEA npSunSi,

AA pEOIT Ca Sue:

e

“Pi. îce ve Ratiu “Ha apoi
-ropl

Se

ga
khiBi're none, HoB'k CTOALIE
REA 1 BAA
-“CSar
âuiee AA POATA Aă pEvErT
.ru RE MO
MTO- MA! Ecti: W'PABHA. “T
OP

„E

„

HE

arraa

AA PI Ra. NOCAA

a ciu. MECT pa paun,

Aazap Aasap Aasap IAEANIGA MA
UBALIKA HAN

BANKA, CAKPIIE BpCTA UA ars pe
re pa cra.

|

ar

ela Mon. Ba NEA pAy mon. Epe
Tom Nporo“WAR Werrasiiu AU IABOAA.
Wr PARA, Rozzin
ÎL MEpt aa wi AMAROAE
WT CEPO YpAmA
AT Blu. FO WT paBbi RiRIII,
SAE Ec: Epera
ĂBO. SAE EC ATU Minut! "XBO
MERITA. HASa
NIOBAAHEACA pret cls TUS
n cip ir croNS: As. Hi uwk u ape i Bă
neko pb
BOAMA Aaaa: De
Acăstă rugăciune

-

este. monumentul

monstrudșel igno- Tanţe despre ale religi
uneă; ignorauța, în carea
zăcea
“clerulă- şi “poporulii români
i .sub domnirea J;mbei Slavon
e,
Nesciinţă «de

limbă, lipsă de idei, nec
1 uno

scinţă de istoria
_ religiunei şi de învățătur
a ci; pietatea înlocuită cu
sa. perstiţia, Acestă. rugăci
une. s6mănă mai multiic
cu.
ace
le
- frase bizare și. neînţeles
e; ce pronunţă, babele la
des
cân
-,
tec
e şi vrăji, de câti

i cu rugăciunea unui pre
otii chreştină, |
carca trebue - să esprime
lui Dumnegeii sentinientel
e A"nimei, acele sublime, . ce
se produci la ocasiunile
ceemo „n
„ tivâgă rugăciune, .
pă
Spre a simți ori- ce rom
ânii hidositateă aceste
i
„m
o
litve să "ne -ce

rcămi a. o
câre nu producii nici unii
„D6mne lisuse Christâse
tele. Rarăulă)) în chivotulii

traduce, de” şi Stuitii „Hocuri,
sensti.ali lut. Dumnegeii pe mun >
-"
lut Noe, Sta femeea lut Noe

și suspina minţindi: Să
nască, să - dică.

Dâmne D. -deulii
meii ce mai lăsatii, atunci
Domnuli Dumnefeii a tri
misi
la-ea îngerulii la acstă
nevastă şi (li: Lazari, „Lazar
ii, .
“Lazar, ilivanea, Alivân
ea, livanca,

=

Iesemnie, cruce pe

.
- 41) Rarăulă este unii
ie
ihintg în. Moldova; ținu
tu;ă Sucâver. -

o

Ț

|
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|

mine ră cruce pe închiăturile” imele: pe “soul, meii. “Cu |
„ „erucea alungândii s'a depărtatii diavolul de la robulii
lui Dumneeă

| cutare: aminii.

gulii acesta,

de la credința lui,. de la roaba lui Dim-

Fugi diavole de la lăca-

negeii. Aici este crucea lui Christosii. Aici este mama
| mucenicului lui Christosii Nichita. Și ci mă inchini Bi-

serice cei sânte Tatălui şi Fiului şi sântului Duchii. “Ri
acum. Si „pururea și invecil veciloră

aminii. a.

Ul. Relativ lu Oronalo giă
NA "Tâte documentele antice portă la dată era de la cre| ârea lumei, s6i. anii dela Adami. Acâsta - s'a continuată
pânăpe la jumătatea viacului VXIII-le. De la anulii 1750,

până la 1765, se găsescii- întrebuințate amândouă erele,
adică în unile' documente se întrebuinţeză era de la Christosii, în altele cea antică. Darii

de la anulii 1764, de la

domnia lui Grigorie “Ghica, devine generală metâda dea |
întrebuința la dată anii de la Christosă,
?
- 2. In

„

tote . documentele

anul: se începe de, la 1-iii

Septembrie, dupre Chronologia biblică, adopțată de. Bi-

seriea chrestină, Acâsta se” pâte vedea forte lămuritii din
_Chronică., unde adese ori se începe anulă cu Septem-

„_vrie, Octomvrie și . aşa mai departe d. e. “anulă 1701..
- însă anulii civilă şi din vechime: se începea toti dela
„_ Antâii Ianuarie. Acesta se vede atâtii din ceremoaiele
ce-se făceaii atunci la curtea domnesc, câtii și din co-

lindele populare. |

IE

|

3. Calcularea anilorii de la 1-ii Ianuariti se vede că

s'a întrodusi de o dată cu era de la Christosii, în dom-mia lui Ghica. Acâsta se deduce din conferarea datelorii .
- unora din documentele reproduse în opera "acesta. D, e.

|

|
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2 Februarie 1169, data actului din condica sântă
pen-

tru allegcrea, lui Leoni la Episcopia de,
Romanii, .cu 20

Noembrie, acelaşii anii, data cărei Mitropolitului
Gavriil

Calimachii cătră clerulii. ţărei, prin carea
însărcinâză pe

Leonii cu administ

raţiunea eparchiei Huşiloră, în absen.
ţa. lut Inocenti6 dusii la Peterburg.-* Dacă
începutul
„anului ş'ar fi calcalatii atunci de la. î-ii
Septembrie,
cartea

Mitropolitului nu putea să fiă adresată
lui Leon,

carele pe la Noembrie încă nu era Episcopi
i Viderată este dar'că anulă în documentele aceste „este
calculatii cu.
începere! de la 1-iu Ianuariii.
a
_

4. Uniă Ansă și după jumătatea viacului
XVIII le” con.
tinuaii a calcula anulă cu incepere,de la 1-iă
Septembrii,

Ac6sta se deduce din „combinarea datei. 18:
Decembrie |
i782, cândi s'a înstalații Iacovii Episcopu
li

cu

de Huși,

data inscriyțiunei de pe clopotulii Epis
copiei, făcută.

de Iacovii în anulu 1782, "Wegiîn Chro
nică, la finele
anului. 1782). Dacă clopotariulii arii
fi calculatii anulă

de la l-iă Ianuarie, atuncinu patemi pric
epe cum la-! . .

- covii instalati la18 Dee:mbriă, a avati
i timpă până la
„ Ânele- anului, în curgere, de 13 ile,

a comenda facerea
”- Clopotului, şi clopotarulii alişi isprăvi.
Greutateaa-

c&sta pere, îndată ce'presupunemiăcă data, clopo
tului tre-bue
a se calculacu începerea “anului de la '1-ii
Sep-

tembrie.:

i

ae

Da

. III. Diferite: notiuni archeologice,: istorice, geografice,
„

E

1.. Cetatea

flologie. .

a

Crăciuniă Secu Crăciuna.

Intre docamentele Episcopici de Huşi
se aflăuni su-

„retii românescii, traduşă

de pe ispisoculă, s&rbescii.:daţii -

.

E)

e

|

i

”

|

|

..:

Ă

,

„în 1484, Mai 18 de Stefani celii: Mare. In clt se po„ menesce de
cetatea Crăciunii și de părcălabulii ek. „Ai

vândută 'aceli satii credinciosă

boiariului “nostru Mihulii

-„ Părcălabulă “de la Crăciunii.« Mihuli a curip
ărati-satulii
|

Găleșescir-de la Stanciulă sin Fedco -Stăr
ostesculă
„105 zloți tătăresel.: |
Cu

cu

“> Domnulă Dimitrie Cantewnirii, ne spune, că pe timpu
lii

lui, la piciorulă muntelui Vrancea, aprâpe: de
Moaasti"rea Mira se găsiaii ruinele unei cetăţi forte
vechi, şi

acelă loci se numia de locuitori. Crăciuna

î. 25,26 ediţ. Iaşi 1951),

-

ă

(Deser, Mold. -

„2. Cetaten-nouă stă Novogradulă,

„

.

Intr”ană chrysovii dati, de Stefani celii tenării la 1518:

|

417026) îa Vasluiii, între alte mărturiise aduce
și „Bipa
nana Ilerpuau n nana "Poaqepa HoBorp
aacix.(Ore*—

"dința Panului Petrica și a Paniului 'Toderii
(Părcălabir „de cetatea nouă).

"0 tortereţă,

In viaculă ali 15-le'la Romani era

carea. se numia Cetatea nouă, Cră slavo
nesce:

Hosorpaas, (vedi Letop. î..], £ 1685—169).:
a

3. Geiicalogia lut Stefan

cel

|

mare

"In chrysovulii dată' de Marele Stefanii
. la 1464 -in
Vasluiă, pentru. dresurile satului Penteleesci,.
(vedi în ur. -

mă, pag. 9): acesti Domnii numesce auch af sei. pe Ilie

şi Stefani Voevodii, fii Ifi. Alexandru: celii. sună,
cariă *.

ai domnitii între

ani 1432 şi 1447.:

De aici putemii

deduce, că Bogdanii tatăl Marelui Stefanii
a: fostă fra-

te cu domnii
Ilie și Stefani, prin- urmare fiii lui Ale-

» Xandru cel Buni: Cum-că Ilie şi Stefaniimat- aviati
N

+

”

„101

fraţi se vede din uriculii lori dati în
1432 Panolui Moisi
Dvorniculă

tară pentru
la pagina

de gIGtă şi fratelui -săi Panului Tado
ri Spă.

-

satulă Brădicescir (reprodusă în Chronică,

149),

unde aceşti Domni gică:

viața n6stră cine va fi- Domnă
ori din fraţii NOŞtri
aa

„6ră după:

țării n6stre Moldovet.,...
E
Sa
,

„Prin - urmare genealogia ce - face” Vorn
iculă Urechiă

Domniloră următori de la fraţii „Ilie
și Stetanii până la

Stefani celă Mare, nu este esactă. Dupr
e elă, Bogdană
„tatăl Marelui Stefani viue fecioră lui
Alexandru fiiulă
lui lliaşii, prin. armare. nepotii de
feciorii —.lut Iliaşă.

"In asemiuea casti Marele Stefani vide
rată este că nu.
- ară fi putată numi unchi aj sei pe Iliașă
şi pe Stefani.
„Prin acâstă descoperire se scapă toti-oda
tă memoria”
“lut Bogdani de o mare pată cei pune
Urechiă, că sar
fi sculații asupra tatălui săi Alexandr
i Vodă, Va bătută

-

în mai multe rândurişi Pa alungati.
din scaunii şi din

feră, 'rămâindii elă Domni.
II
a
i
? Bogdani a pututii să aibă aceste resbe
le cu Alexandru; însă acel Alexandru, pe care Urechie
îli arată de.
„Bi ali lui Iliaşii, nu. era tatăli luy
Bogdanii, ci nepotii
„» de frate,şi după mârtea fraţilor
săi Stefani. şi Iliaș,

„ Boizdanii a pretindată tronuli pe drituli frăţi
ei cu foştii |
- Domn
i, și a răspinsipe
i nepotulii- seii, care se baza pe
dritulii clironomiet feseţ,
a

Cu dreptul editoriulă Letopiseţilorii n6stre
la spune=
"zile lui Urechiă despre rese6la lui Bogdanii
contra Pă-

„_rintelui săi puneîn parentesii seninulii întrebăr
ii(2)
„A înţelege că aceea este greii de adiisii (Veg dândă
i Lup.

tom. I, £. 113), Chrysovulii -citată ne conv
inge, că sânt

noi esacţi istoricii Leși,, cari! faci po Bogdanii
fiiă luy

102
“ Alexanăru celii “Bunaa Gel subtasemvările la Tetojiss„pl ul Urechid).
re
4 “Moşeni.
. In chrys6vele vechi se ăsesce' întrebuințată dicorea
„Moţeni, în locii de redeși. Dicerea acesta mat pe urmă s'a prefăcută în Moșneni; dar dreptă este a se gice
şi acum: Moşeni, de la moşiă, adică proprietarii: de - mo-

_ŞIă, omi de bascină, „de origină română din moşi şi stră-

moş,

(Vedi d.e. în. documentele Bunescilorii, cartea

„ai Constantinii Racoviţă, din 1753)...

|

5, Satulii Cior tescii în ținutul Vasluiul.

"Din docutnentele piscopist de Huşi se> veâe că satul
Ciortescit a fostă redeşescii, şi șa luati numirea de la

„primitiva familiă , redeșesc,- pronurrită Ciortea.

“o. Satulii Girla Vraci, pe Prutiă: în finutulă.

Fălciiului.

Intro hotarnică din anulă 1757 se citâză o mărtariă -

scrisă. la 1754,- păstrată la Inocentie Episcopuli de Huşi

în carea, se. spune: „că maj inainte de - venirea - Mosca- liloră celorii de demultii, cânei ai veniti cu Petru Impărată , fiindii sati mare pe. moşia . Coziecil,* în șesulii
„Prutului, se numia numele Satului Girla Plădiciăi, şi
„pe numele satului. îi. ficea. și moşiei totii Glirla VIă„„dicăt, şi după venirea Mosealilorii pustiindu- -se acelii satii
s'a numiti şi Oțetea, pe numele unci fântâni co aă fostii
“ făcută de ună omi — Oţetii, și de la Petru impăratii
„şi până acum. — toti OţetGea : sa numitii,&

103.
. Movila Răbâca.

"Intro suplică a unul. mazilă cătră Vodă, “ră

dată, |

-se dice: „unde umblă poduiii peste Prută la movila Răbăel.« De aici putemii deduce. că movila Răbâer: nu.
era de cât: o fortereţă de pământ pentru pază la: trecă- |
târe' peste Prută ,; spre înpedecarea Tătarilorii şi a altori prădători de a , trece Prutul cu forta.
“8. Pontână.-—

Fontânari,

In. vechime nu era curioscuite la Român! vorbele: Oişmea, Cişmegii, ci. în. loculii lori se; întrebuințată : Fontână, Făntânariii. In cartea lui Georgio Ghica, din a-

nulă 1656: se spune că în Huși erâ! fontână, domă6scă.

Domnia. scutia duoi făntânari,

-. fontână (6ona IL f. 60),

,

pentru, a îngriji de acea

pi

9: Buda, Da

“In 6 caite: de la Duca Vodă, din anulii: 1678 se pomenesce dicerea
pre. căutarea şi
pia de Huşi, ori--satulă Domniei

Budă; Cartea . domnâscă, vorbindii des“aducerea veciniloră fugiţi : de la Episco-.
unde Sar afla, “dice: „Oră În târg, ori în
mele, oră în sată boeresci, ori călugă-

- reset ori în slobogiă, ori în Budă, ori hie unde 'i voră
„€ (Cond.. IE 104.
Se
i
— dicere Slavonă — . fosemnă o 1ocuinţă Te- trasă, în pădure, unde locuescii ciobanii, sii pădurarii
:s6i

lemnarii;,

aceea ce mai în urmă

sa numită la NOI, .

'odae, Numirea -Buda,. a remasii până astă-QI ca nume
„Bropriă: la. multe localităţi.
Ac6sta ne dă â înţelege, că.

104
odinidră

pe acele. jocur. fasese câte.
0 cui

în. pădure, adică, 0

udă s6ii odaiă,

retrasă

|

=

“10. Bezmenă.

"Este dicâre slâvă: Gezeartunnul
însâmnă: unii-lucru ce.
nu'se schimbă, nici se “înstrei
nâză, „ Bezmenii în. Moldo:. va: se numesce plata ce iea
proprietariulă anualmente .
pe ună. locă ce Vai trecuti
altuia în posesiă numai ||

„pentru usufructiă, fără ca” săi
fi: dati şi dreptul proprietăţiă, definitive, „Care remâne
. neschimbată şi neâlie-. .
ati. Celă

cea 'luată. unii locă cu bezmen
ii nu pâte
- ali schimba ori . înstreina,
fără” voia proprietariulul.
| 1,

Redeşi.

- Intro poruncă de hotârniciă,
âata în anul 1754; 'de
Matheiii

Ghica Vodă, cotimiă următoriu
lii. pasagiii: .
„Iată niaă. venită jalbă “de
la Sfnția s3- cinstită părintele Şi. rugă

torialii nostru Kyr

Inocentie Epi

scopulă
Huşilorit; dicândă că are Epi
scopia o moșiă anume Hru"benil- acolo la ținutalii Fălc
iiului, pe apa Prutului, şi se

înpresâră de cătră Pănnesci, inoșia
D-sale: Visternicului
Stefăn
tac,

făniță
"104

iţă Rusetiă, și de cătră Duda, moş
ia Lupului CosStol
nici , şi do câtră E2purenit
Păharniculut Ste-

Iamandi, şi de „cătră alți modei.
„(Cona. A. f.
din; dos
ii), -

.

Dicerea: rideș este vechiă rom
ână ! — : de la latina:
hacrcd
es; er edes, apoi reşlesii, şi
însemnă: mostenitorii,
clironomii, celii ce are moşiă
sâii “clironomiă de la pă-:

“ini; “In ț6ra muntenâscă rede
șii se chiamă moșhiâni,
Redeşi dar dinn vechime, precum
se „Vede: Și din pasagiulă

105
citată

mai

susă, „se numiaili nu numa

miciţ proprietari

ci şi acei mari, carii erati băștinași şi
aveai moşii s6i
proprietăți. clironomite- de la moși şi
strămoși. îdacă-eă

_ocupaii funcțiuni. sâi boerii, atunci devi
neai şi se . nu-

„miaii Boeri ori Boiari;. 6ră cei. „neboeri
ţi rămâneaii numâl cu epitetuli de reţieşi,; adică. moșe
nă sii proprietari dee MOŞII.
13. Pruteţii,

„In limbagială - documentelorii Episcopiei,
Prateţa tn- ,
sâronă: ini cotă sâă o bucată. de
pământii, ce Tumpe
“ Prutulă din: vre o moșiă , cândii își
strămută cursulii. |
“ Loculii aceli: răşluiți -de Prută, de
şi 1&mânea- de ceea
„parte a riului, dar se privia totii ca
parte din moşia că„Tia apărtinise

mai

nainte

de strămutarea cursului apel.

Intro “hotarnică a: Rişeseilorii din 1756.
„cetimi: , Aşij

derea - „niaă mai arătată Sfinţia. sa
“Episcopuli

că mai

„are Episcopia. trei coturi, Ce se
numtsci. Druiețe, peste

apa Prutului despre. Lăpuşna, pe unde-a ânblată
Prutului.”
de „vacii „.şi mutându-se:

prutuli, ai rumptă din. moşia .
.
_Iişescilorii, "de seu ficutii „acele. coturi,€
. (Cond. A: f,

106 din dest)

Sie

i

13. Vocreati )

p-

-

“+

a

Titu d6. Totooţ, ce se da. Domnil
or români, este |.
gicere slavă, derivată de la: poii, prescurt
atii din pofina — |

resbeli
1)

, si de

la verbală Boats

—

a duce, conduce.

Din „Voevodăt:, Românir prin presc
urtare a torcaatii dicerea “nVo=,
dă“, carea literalmente însemnă:
Ducat“, adică: celii co conduce.
6q-.
tea şi tâtă ţera.
.
,

106
Prin urmare Voevodii literalmente “însemnă: Condue-

torulii: resbeluluă, sâii mat 'esactiă:

Campoduce;

precumii

-

„Huruîn Chsonica sea numesce pe. auticii „Duci sâă Că""pitaui al Românilorii din Dacia. Acâstă numirene arată,
„Că în ariticitate,- destinaţiunea și ocupaţiunea principală

„a. Domniloră noştri era: Resbelulii, pentru apărarea

pa-

triet, co era încungiurată din t6te părţile de inimici po-

litici, şi de prădători, contra cărora, cum se esprimă unii
“

” documentii istoricii anticii „cei bătrâni Domni, şi moş“neni,. „+... pământulă esta cu sângele loră. îlă finu şi.

arătue,. şi lă păstră moşia a firea pentru rodul lorii
şi
“ pentru semințenia. lorii pânăîn viaci“, (In urmă,
pag,
25,26). Domhulii
era Poevdă: campoduce;: funcţionarii

- „eraii Boiari: luptători; ţ6ra da ori cândă se cerea, voj-

pică: 6mentde resbelii, resbelători.

3

IV. Episcopielede Romană și de. Rădăuţi, și Episco-

„Dă

„

de carii

ami găsită

amintiri

în documentele

Zpiscopieă de Huși și în alte inonumenle istorice,

Domnulă Alexandru celi Bunii, pe la începutulii via-

„cului 15-le, se pominesce în Chronicele țărel ca celă
ân">. 46 fondatoră ală reşedenţiloriă - Bpiscopali şi ali
epar-

„chielorii Moldover. Elă- împărți administrațiunea biseri“cescăpe trei Eparchii: a Mitropolie! de Suceva „a E-

piscopici de Romani, şi a celei de Rădăuţi. Partea de

midlocii. a țărei, până în Nist
şi ru
Dunăre, compunea -

„Eparchia Mitropoliei. In Eparchia Romanului întraii o
_ „parte din ţinuturile ţărei de susiişi de josă, — acele
- de pe lângă munţi, și până la Dunăre.. Eparchiei Ră„+ dăuțiloră aparţiniaă ţinuturile țărei de susă “despre
Po-

- lonia. *

Biserica “Episcopiei de Romanii actuală este zidită de

E |

SE

|

Le

107 ,

Dotonulă Petru Rareş, şi de fiiulă să așa, între
ânil' 1542 şi 1550, precum se vede din iaseripțiunea
Slavonă de pe zidulii Bisericei.
PR
“ Domnulii Aronii Pumnu,: în opera sea despre proprio- |
tăţile Monastirilorii din Bucovina, publicată în .1865,
vorbindii despre proprietăţile. Episcopiei de Rădăuţi, la:

„pag. 78 ice: că Episcopia de Rădăuţi, - precum Şi acea
de Romanii, s'aii fondat „de evlaviosulii și Marele „Dom-

_ nitoriii ali Moldovei Alesanăru Vodă celii Buni, la a.
nulii -1402.* „
-. Dămii aici şi o listă cronologică de. Episcopii Romanului şi aj Rădăuţilorii, dupre cum amii „găsită de er a-

"_mintire prin diferite documente istorice, „care ani „avută
| ocasiune
.

„|

ale ceti pâvă

“AN, -|

acum,

Episcopi | Episcopir

de

de

| Romanii. | Rădăuţi, |

- =
o

1466|Tarasie,|.......:.]
!

*

".

î

Sa

E

- NOTIUNI
_-

ISTORICE,
0.

- A luatii Darts împreună cu |
Mitropolitulii Theoctistii la sfa| tulă domnescă , 'cândă Stefani .

celi Mare a făcutii ma! multe

aa

.

i]

Pobrata. “ (Archiv, îstor.' T. i,
par, Î, Nr. -161).

1470jTarasie.|.........|,. A asistatii la sfinţirea Put»
„|
|meă (Archiv, îstor. T. 3,£. 7).

> 71499/Vasilie. | .... .. |
Sa

A

„|

N

chărăziri în profitul Monastirei.

;

5Â5|.,
_

Pahomie]

In

Mare.
el

qilele lut Stefani, celă.

La, 18 Fevruariă acestii ani.
a -cumpărati

o parte

dia

moşia Berchisescil şi oa dăruitii Monastirei Moldoşiţa (Aronii Pumnu în opera : -„Pro-

-.

„108
"ANII,

.

Episcopi

de

,

Romană,

|

Episcopii

“de

Rădăuţi.

NINE

- NOTIUNÎ. ISTORICE.e -

:

Da

NR

.

prietăţile Monastirilorii: Bucov, . -

„1531 Macarie),
1538)
Ia
Sa

ai.
a

"|.

Vedi analisil inscripţi., la 1550

„Be pomenesce în Letopiseţii
de unii Vlădică Anastasie, care
aflându-se împreună cu Petru N

Rareşii în cetatea Ciceiulii, ar -

„1
+"

fi conspiratii cu Simeon Pârcă-.
labulă cetăţei, contra vieţel fos-

tului Domnii. Rareşii. Conspiraţia s'a descoperită şi et ati
fostii alungaţi din cetate (Le:

E)

“top. T. 1, Îl, 165). Nu se scie
„de la care Eparchiă, ar fi fostă

CI

Rae acestii Anastasie; Episcopi con+“ “spiratoră,
p
Se
1642((Macarie|..

aaa

„2

„19500...

E

E

.......!

|

“In gilele lui, între-anil 1549 -

Şi 1550 s'a zidită. BisericaE-

| piscopiei de” astă-qy, cu chel. .
tuiala Domnului

Petru "Rareşii

şi a fiiloră lui, şi cu ostendla:
„! acestui Episcop. !) Acâsta se ve;. de. din inscripțiBis,
a episcopal.

„1 Reproducemiiaici
. acâstă Inscripţiune, fiind intere.
“santă pentru istoria, fărei din multe. priviri,
- Ea: este în
„li

mba Slavonă; dar aici se dă o traducțiune,
făcută du.
"pă
o copiă în limba originală, comunicată
mie de

Sfinţitulă ' Isaia Diocliasii, Locotenentel
e

Romanul,

ai

--- a0u voința Tatălui, cu ajutorulă Fiul
ui „ Şi cu
+

prea

de Episcopii alt

per-

,

DI
e

,

"ANII,
_

109

Episcopii

Episcopit

Romană

NR ădăuți,

15941...

de.

de.

NOTIUNI

pa

ISTORICE,
i

a. Georgie]

lu,

,

[.: -.

La

14. Octombrie aa dăruit

„| Monăstirei Varoneţului unii sată
anume Suhlineulii (Monăst: din
Bucovina, de Pumnu f. 100).

1551... IMitrotan + „Stefani Vodă VIII în dăru-

fecţiunea Sântului Duchi. Inchinătoriali Trei
mei şi credinciosulii Io - Petru Voevoda, cu mila lui.
Dumhogei:

"-Domuii ţerei AMoldovei, cu.de Dumnegeii cunun
ata
nă Elena -si cu de, „Dumnegeii dăruitele
sele:
aneanantnoannatanesee Stefană şi Constantin,
A
„acesti sântă : Templu: de la:celle mat de. pe

sea Dora:
odrasle.. |
începută |
urmă :ră-

dăcini!), în numele cuvi6sei Maicei ndstre
Parascheră,
în-anuli '7050. : Dar neajungendii până la stvir
şire a.
reposatii întru -Domnulii cu somnulă 'celiă: lungi
i, aştep-"

“tândii înviarea cea comună. Vecinică, lui
potoenire, Eră

după sfirşituli lui, mal. sustii nomitulii săi
nea aeenee
ese nozenasaasee

CU „Mila lui Dumnefeii

luândiăi scipetrulă

“şi thronulii, $și cu iubitârea de (hristosă'
Muma 'sea. [i-

lena “şi cu prea iubiții să
sti fraţi” Stefani şi Constantin
Pa zidită şi Pa stvirşită, spre ' memoria
sea şi-a părinţiloră şi a frațilori săi. ră din. ordinulii
şi comanda |
eyseviosului loră imperii! ingrijirea de “exec
utare s'a în-

credințatii mie -smeritului între. sfinţiţiiji Episcopi
Macarie

ali acestul' păzitii de Dumneţeii......
ei ae
Şi ae a
ceste sai: scrisă aici, Eli tâte: aceste aă. ati
tr în. .
- Adică: chiar

de la. temeliă,

Modtolii

particularitate a Spiritului lut Macarie,
tea datei fondărei- Bisericei. .

de a. se espriima

figurată este o9

precum se rede şi, din esprimaIa

- 140
a

ANI. |
-

Episcopi

Episcopii

Romană.

Rădăuţi.

ae -|

de

n

1552]...

„

Efimie.

|
:

„- NOTIUNI

u

|

Ne

ISTO=ICE, — E

Ri

esce 4. 7. făler de viă, ce le
confiseas de la 'Spătariula Iurio, pentru revoltă. Archiva '
“Istorică Nr, 180.
.
e:

Alexandru

pen,

anuli de la facerea lazaet, carele se. -va

îi :

căpăta adu-

nândă - la mia. înşeptită, cinci - de cinci oră, -şi- de cinci:
“ori cinci: simple, şi pe opt ală duralel, 1 Eră de la:
_mascerea lut Christosii. 1550. Luna.....,
„Din analisa' acestei. inscripțiuni cică armoătârele
noțiuni istorice:

1) Biserica actuală a Episcopiei de Romanii este în-

cepută de: Petra Rareşii în adoua domniă a sta, la a='
nulă „1542, cu patru ani înzintea morţii lut. Eli
nu a
5 apucatii. a o “isprăvi findă în. viaţă; de aceea fiul săi
| liași, care

a succesii “la „trhoni

în 1546,

a continuati

„opera părintelui săi,- şi o a isprăvită în anulii 1550.

.2) Petru Rareşii. a avutii soiă pe Dâmna Elena, şi
trei fecio,i: Iiașă, Stefani şi Constantinii.
3) Numele. lut Iliaşii. Vodă, 'ctitorulă continnători şi
săvirşitoriulă Bisericei, - se cun6sce că'a fosti amintită _
în două locuri ale inseripțiunei ctitoresci, dar: din amân- .
două locurile este tersii în urmă, Şi - deșertului — ocu=

„pati

cu.stăle. Cum- că a fostii ce--va. scrisă în acele lo-

„Guri, se cunâsce de p6 semnele de prescurtare şi de as„pirațiune, remase intacte, Xasupra locului unde a fosti
eee)

(

Adică : 7058, |

|

viu
„Episcopii

Episcopi

Remaniă

Rădăuţi,

Ami,

|

de

a

ae |

NOTIUNI

-

„|

”

,

dă ovsumă
de

ISTORICE,
.

bani,

.

|

ca să po-

menâscă, pe Postelniculii Maxim
„| Hrăboriulii ; pe acăruia moșiă:

scrisă numele: „Iliaș

Voevoda.& Eră cum-că anume, a-

ceste cuvinte aii fostii scrise, ne, arată atâtii
contextulii

„cât
şi: istor
ăia ţărel.
a
"Causa acâstei intenţionate sterge
a numel
riui la! Iliaşii
„Voevodii. din numărulii -ctitorilorii se esplică fârte
lesne. |
4

Să ne aducemii

aminte

de nebunescaulii actii, cu: cârele A

> €lă a finitii domnia sea: renegârea Chreștinismului
şi a-

doptarea islamismulut. Scandalulii 'niegreşitii. a
fostii fâr-.

te mare în ţâră, cândi sa văgutii,că uni: Domni pă.
răsesce thronuliă lui Stetanii, ali

lur Bogdanii , şi Ra-

„Teșă, și ren6gă Chreştinismulii pentru o lege necurată
,.
numai! ca să p6tă fără frică și fără mustrare:a
se deda..

la tâte brutalităţile unei junoțe corupte, - Episcopulă
de

Romanii Macarie, carele -cu duoi ani.în urmă scrisese

pe Iliașii iutre ctitorii Bisericei., spre veciniea
ul

Po-

“menire;, acumîn nevoit “ali | şterge nu numa
i din pomel-

niculii ctitorescii, ca 'să nu se „mal porenâscă la
sânte-

le serviti, dar: chiâr și din inscripţiunea fandărei,

n

Acum cade de Ia sine greutatea ce: se întâmpină
în .
vechi
a traducere română a acestet inscripțiuni, făcut
ă

de unii

călugării din Monastirea

Nâmţulii

sub - Episco-

pulii- Meletie, Călugărul traducătorii a socot
iti, că ar

împlea deșertuli diu lacuna adoua, prin substitair
ea cu-.
vintelorii: iarăși Petru; adică, că după mârtea lui
Petru:
*

-

-

+ 112
„|

Episcopii | Episcopir|

ANI | . de
!

de .

"|:Romaniă,

Rădăuți,

„NOTIUNI

Pa

ISrORICE.
_

:

|
„|
Lăpușneaonu
vend
li
u-sc
i, și prepala
aa împărţise pe la Monă- |
o
|
2] stirt pentru pomenirea răposatului. Archiva istor. Nr. 181..

A

A.

_“ Bareşii arii fi succesti la throriii ună
altii Petru. Acâs-

tă- intercalaţiune “arbitrară punea insc
ripţiunea în con-!

tragicere cu Istoria ţăra.
-..
!
e
Altă greşelă mai e în. acea traducţiune Ja
passagiulă.
unde. se gice de Petru Răreşii:: pajunigendi
până la să-

- virşitii ai adormiti,.....«
In originală. se dice: '„6ră ne-,
ajungândii până la săvirşire a repausat
ii......Mai
2- suntă -

încă și, alte ncesactităţi în acea traducțiune
; dar celi

puțină cele: nu producii confusiună istor
ice. -.

Să

4) Că de la '1542şi până la 1550, câtă a durat a
ii

- zidirea. Bisericel,la Romanii era Episcopi
"„smerituliă în-

„tre“sfinţiţit Episcopi Macarie“, organul prin
care Dom:
:nil ai executatii zidirea Bisericei. Numele orașu
lui unde
episcopia Macarie lipsesce,- Aici incă. este
unii. deşertii

ocupatiicu o stea; dar cuvintele: „ Boroxpauuuar
o :cero:
“acestul păzită de Dumnegeii“, presupunii gicer
ea: “rpaAa: oraşii.“ Pe timpul acela oraşulii acest
a avea două

numiri: „Romanuli,“. şi „Cetatea-nouie (slav
incsce:
»Honorpa45“).. - Lăsarea numeloi oraşului pare
că ar.

presupune în -primulă scriitorii ală inscripţiu
nei o amâ,-

. nare, provenită

din nedecisiunea: „pe care din cele. două

numiri -se. prefere. „Din uitare sâi altă circ
umstanță Jacuna nu sa mai împlutii.
pi

Y

A

”
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„--] Episcopii

E

ANII, |

_-de

Romani,

, bl
e

1558|Macarie|

.|

Episcopii

de

Rădănţi.:

.

„a

„i

"NOTIUNE ISTORIC:
Da

-.
_

ae

o

“Letopiseţulii spune,

Anastas, |. . ...:..]
I
IE
a
i
ÎI

a
RE

.

E

Fii a-muriti

fundatii

i

i

în acest ani,

. că el

Monastirea Râșca,

a
și.

a dirigiatii Bparchia Romanu
lui 27 de -ani;-S'a înmormântatii în Monastirea Râșca. (Le
top,t. 1. f. 165),
o
În loculă lui Macarie a
matii Anastasie, pe care ur:
Le-

<Opiscţu

iiii îlă numesce pomii
destoinicii de, a primi Servir . ea
cc
păstorală,“ şi spune apoi
că
-lelă a episcopi
la- ti
Romani
ii 44.
„ani,. după care a fostă şi
Mi-

tropolitii. (Letop, ibide )..

5). Modulii figurati, cu carele
Macarie iubesce. a.
esprima. ideele, ne. ar
ată-în cli unii omii de spiritii
, şi

nu fără Bre-care cultură,

case se constată încă şi
din.
puritatea limbex slavone,
cu care esto scrisă inscrip?

1» Letopiseţulii spuue despre
dânsul. că a păstorită e„parchia .27 de ani, Şi că a
murită la 1558 (Let. 4. ].
pag. 165). Deci scădna
ă 27 din. 1558, aflăm
anulii
„când. Macarie s'a instalată
la Romanii, 1531,
|
6). Macarie, esprimând

u-so des
buinţeză titlurile: Domnia lor pre Domni, nu între:
, Măria lor: Focnoacrno,
Beansie; ci împeriuli

t; s6ă împărăţia lor: Evs
cvidsa lor *
Gzarovecrneoe - nxs HApCTB
O.
Deasemenea
„despre începutulă unet
n6uă

* îmipărățiă:

Domnii se esprimă:
-

8

„a

:

ina |
.

Anri

“Episcopii

de

.|

Episcopii

e

de

Romanii. | Rădăuţi. |

e
a
1560|Anastas, | Eytimie!

E

RI

e

|]

1

pi

-

NOTIUNI
|

-

[|

i

|

“|

E

ISroRicE.
i

o
. Se amiutescii

”

împreună cu

" Mitropolitulă Grigoriu în Chrisovulă

lut Alexandru

: nânulăi, datii

ja

|

Lăpuş-

în acestă anii AMlo-"

nastirei Vutopedi,

pentru - m6-

scele Capului Sântalul Grigoriu

Theologulii.

|

156 1|Anastas. |Efimie
Fi împreună cu Mitropoli- ;
jo
|
“L-tulă Grigorie s&virşescii sfinți-SI E
ta Gerentonie a ungerii la dom-.:
2
mii a ai - Eraclide „Despotu.
a
Aa
(Letop., EL î A)
“luată scipeteuli Şi thronulă. a De unde se
vede că pe
atunci Românii nu faceai nici o deosebire între
Dom. .
uii lor şi între impărații și regii altor națiuni,
Dom-

nulii cra MapL: Impărală; avea. uaperao: Imperii;
a„vea Skipetron, şi şedea „pe thronă, ca și toți Regii
şi
Împărații.

7),

Epitetul

|

€ ce au

-

Macarie: Dâmnei

Elenăr:

„de

Dumnedei cununată,« ue: arată credința biblic
ă a. pO-.
porulu! românii, că pzin căsătoria legiuită
femeca se
dă de la Dumnedeii bărbatului: principii. subli
mii, carele pune o “temelii solidă .familiei chrestine.
. Deasemenea “epitetul ce se dă copiilor, - născuți
din asemine

căsătorii: „Odrasle dăruite de Dumnegeii “. are origi
nea

“sea

în doctrinele

biblice,

dupre

care copiil. sunt fruc-

tul bine. -cuventăre! Dumnedeesci: -“ „Muierea tea
ca o

vilă roditiii iu casa tea; fiii tăi ca uisce tinere odras
le împre- .

15.
, Episcopir

ANII,

de - |

i

Romanii

0ol

a
E

|

Episcopii

do

Rădăuţi,

„1

1573... PR |
II

Rai

A

N

|

Ă
:

.

.

NOTIUNt" 1s7rOR1CE,
«

-

-

ce fusese „Episcopii

,
Î

|

aaa --] -_ Detopiseţulii “ pomenesce
. de
Pa
îheofan ucenicul lut Macarie,

|

a

|.

|
i
|

fusese elă Episcopii.:

Șincai spune, “că acestă Eiuli de crediuță făcută Leşi-

piscopii.a subserisii giurămân.

lori
de Ivonia, Ia ocasia' reîntornărit Chotinului în posesiu.
E

- giurulii mesei tâle:

Fiparehiă

„- | (Detop.t. 1. £ 188)

Ie

|

din: tine-.

“reţe, . și că la acestii anii Lăpușnenul Pa r&dicată la trpta
Mitropoliei. Nu scimii la
„ce |

nea Moldovenilor, (Șine.
t..1[.

226),

-.

iată așa sc .va bin

e-cuvânta Omulii,
cc:se teme de Domnulii.“ (Psalm
, 127).
8). Mârtea, dupre Episcopulii
Macarie, este Un „50ma
lungii, într

u așteptarea învierei comune
9). Cuvi6sa Paraskeva ave
a : templuri : în România,
nainte

de a

i se fi adusii Sântale ci mâsce.
la Moldova. “Acâsta ne amintesce des
pre strinsa legătură, spiri„tuală

co a existatii din

vechime. între Români cu cor. -.
” religionarii lor Slâveni de
preste Dunăre, Sânta Para.
skeva s'a proslăvită la Slaven
ii.de. preste Dunăre, M6- scele ct aii fostii Anti. dep
use în capitala Tirnovei, apol le Belgradii
, de acolo: la Constanti
la 1649 s'aii adusă de Vasilie Vodă nopole, şi în fine
la lașși Dobân- . .
direa lor a cost
.

atii pe Vasilie Vodă 560 pun
gi de bani. .
.
|
*

-

116
30 area,

As.

|

Episcopii
- | Romanii.

Episcopii de
“Rădăuți.

„NOTIUNI

ISTO.ICE,

- Pe la acestii ană sa tâm“plată. tragiculii sfirșită ali E„piscopului Georgic, ce a fost.
ursii de „viii, spre a'1 lua ave“rea, de. cătră Ioan Vodă Tira- : “nulă. (Lotop. t. L-£. 192). Nu

se scie la' ce Wpiscopio: a fost

Isaia

|...

elă.
„A. fostă trimisii cu 0 misiu-

-

ne politică : de loan Vodă . la
„4 Garulii: de Moscva. (Opera, În
|-titulată „loan Vodă £ 58);
| autoralii menţionate opere, spuno că acestă Episcopii, după
“mârtea lui loan Vodă, arii fi
fostii scosii de la Iipiseopiă, și
înlocuită „cu Goorgie Movilă.

| -(£.170). Însă dupre datele următsre,

166 Istratie
|

ac6sla

nu s6mână a

fi

adevărată,
“Contiporani. cu Aitropoitlă | |

Isaia

15177, Istratie Isaia ”

Anastasie.
La 9 Iuliă, Petru Vodă Schio-

pulii

cedă Montistiret

Păngă-

raţilor” o silişte, cu bine-cuvân-

“| tarea . Mitropolitului Anastasie

1580|.

...|Gceorgie

şi a acestor doi Episcopl. ârchiv, istor, No. 29%.

Împreună

cu. Vorniculii

Ie-

remia Movilă” şi cu fratele săi
- | Păcharniculii Simeon Movilă,

Movilă

cu Hatmanulă' Balica şi cu alți
boeri, nie > mal putândiă soferi.

-

“UT.
Ani,

Episcopii

Episcopii

..

NOTIUNI 1STonigB. -* *
e

de -

de

Romană - Rădăuţi, | |

tirăniile. lui Ioan

Sasulii

Voe-

vodii, sub cuvântii că. se duct

la sfinţirea” Monastirel Sucevia, zidită de Movilesci, aii pri-

ae ...|Georgie „

begitii în Polonia. (Letop. t.1,
î. 201, 202).
i
Augusti

4,

clă,

împreună

[cu Mitropolitulii 'Theophani şi
cu sfatali Domnescii apr6-

> 1"bă chărăzirea Caselorii lui Pe“| tru Vodă din Iași Căligărilor “|

de la SE Sava de lângă Ieru-. ..
salimii, spre aşi zidi“acolo o

„| Biserică.

o 1986/Agaton |Georgie

155),

(Archiv,. istor.' No.

o

i

La 10 Ianuariă, ex impreu- .
| nă lu “Logofătulă' Stroiii împa„că-pe. Michăilesculii Uricariulă

întru. 0 cârtă de moşiă cu Mo-

nastirea Moldoviţa. (Opera D-lui
Pumnu despre proprietăţile Mo-

nastirelor Bucuv.
I865)

„- 1589|Agaton Ineodosie

„“Contimporani “cu Mitropoli-

„1592 Agaton Teodosie|'
a
„|.

A:

=

£, 49; anulii

tulii Gcorgie. Movilă.

|

Imp
In reună |. cu Mitropolitul
1 Georgie” Movilă se amin ă tescă *

în. ispisoculii lui Ieremia Movi-

lă Voevodi pentru “înzestrârea
„Episcopiei de Huşi, după înfi-

inţarea ei. “(Veţi în Chronică * la acesti anii),
1597lAgătou |Amftae,
Se amintescă împreună cu

118.
Axul:

Episcopii
de

Epistoii
- de...

-

NOTIUNĂ ISTORICE:

"| Romană. | Rădăuţi.

. ; Mitropolitulii Georgie Movilă în
Chrisovuli lui Ieremia Movilă,

datăla 1597, Augustii 2, prin
“care dăruesce satulă Ulmit Monastirei

numite

f..

,

Mitochuli

Si-

| naiţilor. CArchiv. îstor t. II,
1007) Anastas,

Ioan |

76),

_

_Augusti

-

E

-

29, .regi Gironi-:

ca- Hușilor la acesti ani.

| 1B12|...:. . lifren

- La 9 Ianuarie

i scrisii Boe-

rilor şi locuitorilor din pregiurulă heleşceului Covur dojană |
archierâscă şi amenințare, - ca
să nu mal, cuteze a păscui a„L-eelă lacăi, ce. era proprietate a

1 Monastirei

Moldoviţa.

(Opera

-D-lul Pămnu despre proprict,

“Monastir. f. 67), .:

A63)........ |Piloteial

La

îl

Ianuarie a

dăruită

“Monastirei Putnei o proprietate in Bucovina, numită Crasna-jumătate.

1617

95),
Atanas. | Efrem

citată fi”

Cu bine- cuvântarea lor şi a
Mitropolitului. Theofani, Dom-"
“nulă Radu

1622

)Opera

a închinată St Mor

mentii Monastirea Galata. (Uie, t. 5, f. 216).
Atauas, | from . „Împreună cu Mitropolitulă
, Anastasie Crimea bine- curente.

ză întreprinderea Domnului Ste-

:

119
Episcopii
“de
|

"Axa

Romanii.

Episcopit
"d e

Rădăuţi,

_

"NOTIUNI

ISTORICE,

———

sasea ++ |lăvlogie

fană.
Tomşa, de'a
zidi Monastirea. Solca.
--..-.

„ Impreună
nastirei

de- moşiă
ciulii

1697
1628-9
1631
ao

Ataustie|Evlogie

un schimbi

cu familia.

“leţii. Iai

| Solca,

cu Soborulă Mo-

Solca! faci
de la

acâsta

Murgu- *
Satulii :

şi îi dau 'satuli: Michal-

din

ținutulii: Cernăuţilor.

(Archiv, istor. t. 3, £ 218).-

“Se pomenecii în actulă datii
de -Miron Barnovschi in acestii
anii, pentru scutircă Ciganiloră _
monastiresci - de dările cătră
Domniă. (Cond, 11; f._19)..
Atanasic|Dionisie “Se. pomenesciă | imp
reună cu
Mitropolitulii. Anastasie Crimea,
Dionisiellavlogie „Se. găsescii amin
tiţi la unii -+
locii cu Mittopolituli Athanasie. *
lvlogie Anastas,
Ai luată” parte -la Sinodulii -adunată: în aşi. contra .Luteranilor.

.

a

ă

Anastas. |Sava.

(Le-Quien.

Mitropolitulii Gedeon

Abastas.

.. , sa.

t.: |, cap.

| 'ĂIYV, pag. 105—108).
„Se amintescii împreună

cu...

în Chry.

“sovulă de daniă”ce -a făcutii *
Domnulii Georgie Stetană Bi-sericâi Sf_Nicolay dia: Șcheia, -la Braşovii. (Desertaţia pentru
tipogra. rom. fil: 84).
.
„Se amintesce în actuli.i.de

| chirotoniă'

a

Episcopului

de

Cernigovii Lazarii Baranovici,

“| (Archiv. istor. No, 75)...

120.
A

„ANII |
|

Episcopit

de |
Roman

ae.|

ii.

Rădănţi,

„a:

|.

2]

1662|fvlogio |Anastas.|.
III

A

_

A

,

a

e

. Se amintescii în Chrisovulă
D-lui Stefan Vodă, pentru: în“chinarea Monastirei
Hlincoa.
(Cond, documen, Mitropoliei).
“ Se „amintesc

în cartea

de -

E
IEI

î

|

1-|

vusese Monastirile Pantocratorişi Dragomirna, (Uricar, .
1165, î.280—82). 'Trebue a
„presupune că Eylogie şi Ana-

stasie acum eraiîn paretisăla

|

vre-una din Monastirile ce so
| certaii, precum şi Mitropolituli ă

[|

Varlaamă- era petrecătoriii

|,

“|. Monastirea

-1663],........|Theofan|
„1670 .......:'Pheofau|
ih

Sa

Noziuxi “ ISTORICE,
I

Varlaam, . întru o cârtă ce a-:

a

- |
=
|.
|

-

judecată. dată de- Mitropolituli

a
NI

|

1660/Dosoteiu|Thtofan|
DR
Mă
"|

-

“|

Seculă,

la
Să

a
A murită şi "s'a: înmormân-

tată.în Monastirea Putna, un-,,

„de fusese călugăritii și schim:
niciță mal nainte do a sefi
rădicatăi la Episeppie.. Lângă :
altariuli Jisericei, dinafară, se
cetesce următârea inscripţiune

te

"

Episcopii

“slavonă: .„Ceii narpoGnnii na?
|-sieub
corBopnuyea .6ri Qeoqi- |
„uy Enucron» Panopcriii, npoun5 CSuunukr 075. Ilyrun, ue
n NpeAcTaBuca Bv abro-71'78«
(1670). Archiv. 'rom. t1, £
418. Adică: „acâstă pâtră mor„mentală s'a făcutii lui Theo-,
fanii Episcopul

de Rădăuţi,

|

ar
ANII

Episcopii
de
Rotnani,

Episcopit
d
„do
Rădăuţi.

-

„NOTIUNI 1STORICE.-.
A

TI

“Proin

schimniculă

de la Put-

“na; “care a şi rtposatii în a- A
. 1673 TPeode si»

Serafiin, |!

| :1675/Teodosi

|

1075|Iloan -

1686|Sava

Dosotheii..

„|

Serafim

nulă 7178.
i
Contiporani cu Mitropolitulă --

-Se face Mitropolit în lo- |

culă „lui Dosothejă,
"| gise în Polonia,
|:

- Misailă |. „Se pomenescii
Mitropolitul

carele fuSe

împreună

Dosotheiii

cu

în a-

“şedemântulii făcutii de Constăntin Cantemir neguţitorilor din

4693lAlisailă

Lavrent,

Iaşi. CUric, t. 2, £, 35).
a
Se amintesc: împreună cu:
Mitropolitulă Sava în. aşedle-mântulii - făcută de Constantin

"Duca Vodă, pentru apărarea
"|: scutelnicilor Monastirilor 'Sân-

7
%

1698|Misailă

“| tului. Mormântă. (Uric, t, 2,
[93—97).
|
Lavrent,| * Împreună cu Mitropolitul
„Sava : se amintescii în actulă,
cu care Domnulii Antiochii Can- temir. a închinată Monastirea
Căpriana Monastirei "Zogrofu-

„

WTO0|Misailă |,

lui”de la Muntele Athosi. (Uie. £. 3, f. 271),
Di

"Martie 80... A asistați ca
martor la actulă -de daniă, fa-.
catii in Iaşi, -prin care Stefan.

feciorulii lui Palişă. a Jăruitii -

_

| 199

.

-

-

_1

ANII!

Episcopir

Episcopii

de

.

[de

| Romanii,

Rădăuţi.

m

i

AI TOL[as..c.

|.

i

|.

o

NOTIUNI ISTORICE,
S

|

a

|

- | Brădicescilor-o regeşiă din Ni- - coresci..(Cond. B. £. 24).
_:

Nicolai |

DE

a A7OIMisailă |... «s+[
ba 10: Septembriii. adâvere-.
Sa
[- . ”Îsce ună zapisă de vândare. a
+
trei părţi din satulă Arcuii de
“| la ținutul Sucover (Cond, doa
[ii
Țeum, Mitrop, fi 790),
„1

TObMisaiti | |

„2 ITOIAvrentie].:...:..
scă
; |Lavrent.| -

|

A

trec
la: ut
Mitropolie:
i

|” * Fu trimisi de Domnulit Constantin Duca la boerit fugiţi în
Polonia.— Bogdanși Iordaki—

spre a'i îndupleca să se întâr-

„ne în patrie.

ph

(Letop. î. IL, f,

207

> 1702|Lavrent]..... „..|-- La 92 Tannariă,
pe

i

|

SE

boerii ţărci

“Areni, (Cond; docum, -Mitrop.

ea

704...

LT

„Gedeon

|:

-1705iLavrent./Gedeon,

m.

>]
]
|

-.
Împreună

-

|
cu

Da
Mitropolitulii,:

Misaili şi cu toți boerii țăril |
propună Domnului Atiochii Can-"
temir un noi aşegemâritii pen- -

tru scutirea Movastiriloră Sf.
Mormânti, cu ocasia venirel în.

Ă

i

şi cu

adeveresci un za-.

pisiide 'cumpărătură a nioşiei

Pi

Sa

împreună |

cu Mitropolituli Misailii

6ă

..

Ț

a lui Dositheiă 'Patriar-

chulii- de Ierusalimii.

ALI0p,

(Urie

t.

"- 1706'Lavrent.|Gec eou| * Se amintescii impreună
cu:
|
221 Mitropolitul Misailă în cartea

.

123
copil „Episcopii.
Aur „| | Epis
eRomade”ni. | RădăPai
uți.
-

————

_NGTIUNI ISTORICE.

—
_

Divanul) .țărci,. prin carea se.

Si

a

adeveresce că - Domnul 'Antiochii - Cantemir. a cumpărată
o regeșiă «din Kircani. Vegl acestii actii. reprodusii în: Chro=

i

„"1709|Pahomie[Calistrul “

[e

nică la 1706,

Se amintescăi împreună
* cu

“Mitropolitul

“| mentulă

Gedeon

în așege-

de scutâlă făcută E.

piscopici de Huşt du cătră Dom-

nulă

pa

-.:1710|PahomiclCalistru|
ia

7

„|.

|

„171 |PahomielCalistru

IEI

E

Michaiă Racoviţă.

Via Chronicăla anulă

1709).

Gedeon.

ei

-. Impreună

eu

-

(Ve

Mitropolitulii *

Martie 21. Se. amintesc

ca

- "[-martură în actulă prin care
CĂ-

lugăriţa: Anisia daruesce Mitro- |

politului Gedeon 'moşia. Peniş6-:
[.ra. (Cond- docum . Mitropol, f, |

IT

17 12|Pahomiel. |:

RI

N

E

Ie

IE
i

.
N
2
„+1712|Pehomie(Calistrul
|

:

|

[|

PE
Ei

Mavrocordatii... (Letopiseţii-t, 2,

P044),
a
. Se amintescii, impreunăcu -

Mitropolitulă. Gedeon,

în Chri-

„[“Ssovulii. dati -de Nicolau Mavro“cordatii penjru. ridicarea dese„| tinei : şi a. gorscinei deasupra
„Doerilorii. şi a clerului, (Uric,

„4719|Pahoiaic|Calistrul

RE

A; sevirzitii sfânta ungere a-

„supra “ndului . Domni -: Nicolai -

„|

D248)

. Se amiintescii

-

în cartea le-.

rarchilor țări dată Episcopier - |

|

194
ARII

"|

Episcopii | Episcopii

„NOTIUNI

de
:|
; da
Romană. | Rădăuţi.

„|

ISTORICE, -

| de Huși, prin carea se dă a-

ATA

*.

cesteia în stăpânire -schitulăBrădiceseii. (Vedi în Chronică :
la, accstii ani).
.
o. Calistrul

„Împreună
Gedeon

sufere

cu

Mitropolitulă multe

nevoi de -

la generalul Polonii Voevoda
Kiovski, ce se afla in: eră cu
oștile. Polone ce: luase partida
lui Carol. XII şi a lut Stanislavii Leșcinski, Eli pretinda
| de la-ei o despăgubire de 15 .
pungi de bani, pentru nisce lu: -

cruri ce li se furase -de Mus-

1714

“call. (Letop. t. IL, f. 172,181),
Pahomie...

-

A paretisiti şi sa retrasii
la Monastirea Neamţului. De-

spre Pachomie ' găsimi în is-.
toria Monastirei Neamţului ur-

“mătdrele. noţiuni istorice: „S'a :
„Dusii egumenii

Monast.: Neam-

ţului Părintele Pachomie Iero- |
monachulii, la -1702. La 1704

a paretisitii din egumenie, şi
augindii de renumele Sf. Dimitrie alii' Bostovalui, sa dusii

în Rusia spre a se invrednici
de bine-cuvântarea lu şi ay.

asculta învăţăturile,

Pachomie

Sa reîntorsi

La 1706

din Ru-

sia „- și s'a sălăşluitii în pustie

lângă Muntele “Kiriacii , unde .
acum .se află schitul - Pocro-

-

195.
Episcopii | Episcopii
de
- d de
Romană. | Rădăuţi,

NOTIUNI 1S7ORICE,
vulii; şi. se nevoia acoloîn ocupațiuni. asketice. “La :1707
fu luati de acolo şi -rădicatii

„la trâpta de Episcopii ali Ro“mânului. După 7 ant şi -trel
luni,

adică

în 1714,

paretisin-

.

duse de:la Episcopiă, - Sa -re- .
| trasă 6răşi - la “sichăstria sea,
unde în același în 1714 a
fundatii. Schitul Pocrovă (Istor, Monast. Neamţulă şi Se- . culă, de Stareţulii Gerasimii
a.
„ Dinto carte, ce cuprinde

descrierea . locurilor sânte

de

la Kieyii, estragem “următârele

despre Pachomie:
La'1717

-

Sa

Pachomie: sa rea

trasii în lavra

de la. Kicvii,

„Pecersca, unde 'a viețuitii. 8.
ani, Și acolo șa sevirşitii viaţa, în anulă 1724. Elă a Gusă | .
cu sine la Iievii -degetulii a-

rătătoriă -ali ȘI, Archidiaconti
Stefan, ce se afla mal nainte
„în Moiastirea Nemţului,şi după mortea lui acâstă sântă re-

|-liquiă a-remasii Lavrel, :carea -

“[:0 păstrăză până astădi, ca pe

„unii odorii fârte preţiosii, în- tr'unii sicriii,

adumbriţii

de un

|” baldohină anritii, ce. este: aşe-”
datii dinaintea altariulut lătu-

-

136
ANU

tpiseodii

Episcopii
de

de

NOTIUNI. ISTORICE,

Rădăuţi.

Romanii,

“ralii despre. mădă- gi,
rica

cea

mare,

Archidiaconii.

în Bise-

consăeratii

Stefani,

Sfa -

(Yna-

3aTEAL CBUTENII 11 -COAULEUubIX

A0cTonanaruocreii Kiena 1850,

f. 23, 24).
“chomie „şi

1714

1714),

Sava

..

Calistru
Y

714| Sava

(Vegr despre. Pas

mai Josă,

la. anulii

„Decembre 20. Se amintescii.

impreună cu Mitropolitulii Gedeon în CGhrisovulă lui Nicolau: Mavrocordatii, pentru. des“fiinţarea pogonăritului. „CUrie,

tL £ 44),
Calistru

Martie

preună

cu

1, Se amintescii îm-

Mitropolitulii Ge-

E

“deon în actulă de daniă, ce .
„face Monastirei Nemţului “Ele
“na soția Logofătului Nicolau. -

“Costinii,- (Cond. documen. Mitrop. £. 920—921). Dania &
„cesta a fostii făcută prin Pa-

“chomie, şi lul. sa încredințatii
documentele inoșici dăntiite (Pi-

„scanil),: la 2 Aprilie Pachomie

căpâtă o carte de la Nicolau
Mavrocordatii, în. o chestie de
“judetată : pentru acestă moșiă
(ibid. f. 921). In 1715 Iulie
5 Nicolau

Mavrocordatii 1TECU-

nsce lui Pachomie, prin car-:
„te domnâscă, dreptul de stă- .
pânire acupra

Piscanilorii,

La

dor
a

Episcopii
de

Ann,

Episcopii
de

E

NoTIUNI, ISTORICE, :

| Romană. | Rădătuţi.

1716, Maiii 28, ' Pachomnie se

jndecă la Domnulă Michait Ra-

„coviţ- ăcu Rubina Iorgul6sa, ca-

rea - pretendea moşia. Piscanii,
s
Şi căştigă procesulii,. (Ibid,. f..

1715

__[1922.293),

Sava

Calistru] . - Cu: Mitropolituli

Gedeonii,

-

La 28 Octombrie, asistă ca
marturi, cândii Mitropolitulii

A 7IG

Gedeon cumpără o cigancă' în.
preţii de 30 de ler. “(Condic.
| cisanilor Mitrop.£. 2).

Sata

Georgie Calistra

Aprilie 24; Se amintescit în

actulii

prin care Michaiii Ra-

coviţă desființezii solăritulii. de
la.
ținutul

1718

|Oalistru|
I

DR 0

Sucerel. -(Uric. t.

II

La
1 26 „Aprilie... Michaiii Ra-

o

"Coviță a însărcinați pe. ace
sti

Episcopă

să mergă

împreună,

cu-doi amploiaţi civiil să stri-. ce
casele ce Câmpulungenii fă-

cuse. arbitrarmente * pe

Monastirei

.-

ars),

Moldoviţa

moşia -

(Opera

D-lui Pum,ndes
upre proprict,
Monast, Bucovina +, 50).
«.+.|Calistrp
Aprilii 15. Michaiii 'Racoviță îl însărcinâză a cerceta
.
împreună cu doi bueri câria
| dintre? Monastirea Moldoviţa
și
Câmpulungeui. (Opera citală, la
loculă citati), ..

|

128
a

ANI]
|

Episcopii | Episcopii

de |

de

- "| Romană. | Rădăaţi.

„*

| -

a

.

NOTIUNE
!

ISTORIC,
a

.1720|GeorgiejCalistra|. - Subseriă. impreună cu Mi„|
1]
tropolitulă Gedeon actulii prin

care se daii. în stăpânire Episcopicide Huşi nisce vit: ale
| Schitului | Brădicescil.:. (DoSR
cum,
viilor. Episcopie
de Huşi).
i
21724]... ..[Calistrul- -15 Maiă, A dăruitii.
Mona-

ii

1.

| Stireă Putna satulii Tereblecea
în Bucovina. (Opera D-lui Pumnu, f. 96), 1725... Calistruj.
Iunie 28. Impreună cu lorest Episcopulii Hușilor atestă:
"|:

„dania

ce fâce Mitropoliei . că-

lugăriţa - Serafima Silioneasa. . (Cond. docum. Mitr, £. 834—
SD
“1799|.....-. i Calistru|: + Dimisionză. Dimisiunea si
paretisulii stii. este intocma cu.
acea reprodusă în Chronica E- .
| piscopici de Huşi la anul 1752,
Dimisia

“lai Calistru

este

pu-

blicată în „Foiţa* D-lui Hăjdăii, 1860, Mail, pag: 66, Ca- “| listru. s'a retrasii la- Monasti-

rea Putna,

unde a trăită în-

delungii ; căci la 1762 Noem- |

brie 2, el chărăzesce acer Mo-

nastiri sat:lă. Slobodia Robcir
în Bucovina,. (Propriet: Monast,.

1731

Atanasie].:

Bucov. D. Pumu, f 97)
-.
Augustii 26. Este subserisiă

ca martor: „Athanasie Proin
Episcopii Romanschii,“ întrun

|

:

.
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„NOTIUNI ISTORICE,
n

n

RR

zapisă, priri care se adeveresce
că Mitropolitulii Antonie

a cum-

perată. de la Ilie Şeptelici nisce părţi de moşii. (Cond. do-: -

1733

1735|Gedeon

Misail
Varlaam

cument. Mitrop,f. 839)

“Mart, 6. Impreună cu 'Teo:
Ţ- filă, Episcopului de Huşi sub:
..
scri actul prin care Beizade _
Grigorașii-. închină

1735 Leon

„|
"|

174]

1743

Gedeon Varlaam
Varlaam

Gedeon

pără . de la_Preotulii Ioan ni.
sce redeşii,. este subscrisicai!_.

martur şi: „Leon Episcopi Ro..
manschii,“* (Cond.. docum.. Misirop. f. 737). Mi se pare că
„Cu .greş€lă, este trecvtii în con-

“dică „Leon“, în loci de „Ge.
deon“; “căci în rubrică şi mai

e

1736
1788

Mitropoliei .-

"|: Monastirea Mavromolu din Galaţi. (Cond. Mav . f. 67).
|....... tc... “4. Augustii. - rom
In actulă prin
- |. care Mitropolitulă Antonie cum-

Varlaam
_u

Gedeon Varlaam

“| Susii şi mai giosii .se- găsesce:
Gedeon. N

„Cu Mitropolitulă. Antonie.

18. Aprilie. Subscrie ca mar. “tură actulă prin care: monachul
-

“Daniilii Mihne . dănuesce Mitropoliei moşia sea Jăloboculă.
(Cond. docum. Mitrop.f. 1009)...
„Cu Mitropolitului Nichifor:

„„ Aprilie, 20;'-Se pomenescii,

..| împreună cu Mitropolitulă Ni9.

*

-

130.
RI Episcopii
ANII:
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Romană.

Epizoţii

,

„ NOTIUNI. ISTORICE; - |

nada,

- chifor, în: aşedemântulă de scu-a
t6lă ce s'a: făcută: Motiastirilor
închinate. Sf... Mormântă - sub

-

Domnulii. Constantin 1Mavrocordată, (Uricar. t. 1, î.. 93; Le-

9744

.. -. -. . Varlaam

top .t. II, f 117).
Se
A înființatii tipografie în Bo
piscopia Rădăuţilorii. Se vede
“din Catavasierulii tipăritii aco-

lo în acestă anii, în dilele Domnului Ioan Mavrocordatii„ale i
"Mitropolitului Nichifor, -și ale
Episcopului Varlaam. Tipografia Episco
E
piei se numesce: n6uă,

“| (Disertaţ. pentru tipografi. rom. - *
-. | Jurnal. Concordia No. TI, f

1747

286 an. 1864). “Dintre

(Teoâlii ai

-..

(IOnichie

| = N6mmţulii. A episcopitii până la
“|. 1747, când %-a. urmată oani- _
|-chie la. 15 Septembrie... Eli a
„_I-făcută zidulă înipregiurulii Mo„1. astirei Nemţului şi unii rând

a

_] de

monachiă Nonastirer

chilii.: (Istor. Monast. Nâmţ.

|. şi Secui: de Starețul Gerasim.
-| £.. 8 din dosă).. Ioanichie la |
"1746

fusese alesii Stareţă Mo-

nâstirei” Nmţului, și din acest

„Postii-. în anul. următorii,

"['15 “Septembrie,

4748

la

fu rădicată la.

trâpta de Episcopii. ală Roma- . -Dului.
I6nichie|lacovii Decembrie. 15. „Se găsesc

.:

da
AN.

Episcopii

de
Romani.

Episcopii

NOTIUNI ISTORICE. - . -:

e

"Rădăuți.

7

subseriși cu Mitropolitulă Nichifor în aşedemântulii

1749

făcută

pentru scdle, sub Domnul Grigorie Gica, (Uric.t. 1, fi 64) |
.
“Iunie 1. Se găsesce subscris „lacov Episcopi Roma- .

Iacovii:

iului““în
, actală

de desrobi-:

„Tea vecinilor. (Magazin istorici
i i
t.. 2, f.-291). Insă cu greșel
ă Iacov se titluesce acolo Episcopi

„|

la

Romani;

căci

deadreptulă de la Rădăuți

"|

ela

sia .

redicatiila trepta.de Mitropolitii, “ precum -se vede din ac.

tulii alegerii - lui. Dositheiti ce .

„1750

se reproduce. maj .giosii, la
a- Ş

ISnichie

mai 750,

..s.osas..,

|...“ Noembrie 13. Impreună
cu
Episcopali de Huși Ierotheii, . . RE
-:
“ipo
psifiază la

Mitropoliă . pre

Iacov. Episcopul”de Rădăuţi, _ „Şi apoi în aceeaşi di Mitrop
olitolă celii: Oi, împreună cu
-

1750].

aceiaşi Episcopi ipopsifiază
pe
Dositheiu . la Episcopia Rădău.

-

Actulă 'inopsifiarei lui Dosi-

-

ţiloră..
Dositeiă

„

-

(Vegi Condica Sfântă), - -

theiii îl -cetimă

în Condica

Sfântă a “Mitropoliei :
:
„Prea Sfânta Episcopie a Rădăuţilor remâindă. fără Arc
hiere, de vreme-ce Archiereu
lă
ce a fostii: foal! “nainte „Înt
ru
i
*

Episcopii
: "de

Romană.

Episcopi
. de
Rădăuţi.

>

NOTIUNI ISTOICE.

dânsh, Eyr lacov, 'ss'a inăițată
"|: după: socotdla mutării în scau- -| nulă: Prea-Sfintei Mitropolit a
“Moldaviei, noi" carii ne aflămii
aici. dimpreună frați. Archierei,
“prin voea

şi porunca,

şi în!

demnarea. şi: “slobodenia a Prea

“Înălțatului,
lui

Prea Blagocistivu-

„şi Prea Creștinesculii . no-

sfru “Domnii. şi stăpânitoriă. a
tâtă.. Moldova. lo - “Constantin.

.

“Celian Racoviţă Voevoda adunându-ne întru Preâ-Sfântă Biserica' Domnâscă, a Prea. Sfin-

“[tei

şi de o ființă Troiță; în.

|! curtea Domnâscă,

şi

iri”

„canonicesci puindă înainte spre ...
aflare

şi alegere cinstitului

şi

” „vredaicului. obrazii “ce este să

primâscă duhovnicâsca ocârmuire: a:Eporchiei și - Episcopiei.:
aceștia, -îutâiă dară ami -pusii pe :prea-cuviosulii Egumeni a
“Sfintei. şi „cinstiti. Monastir” a
“Putnei” întru Ieromonachi Eyr

“Dositheiii, şi alii doilea pe le:
rowonachulii Kyr Lazor..--,

ală

treilea: pe

şi

Ieromonachuliă -

Kyr. Gedeon...., şi s'aii scrisă.
numele lorii întru 'acâstă. Sf.
| Condică

a Prea-Sfintei

Mitro- . N

„polii a Moldoiei. Anulii de la

|
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NOTIUNI "ISTORICE,

Onristosi 1750, “Noembrie 13,
„ (Subscrişi) Iacov Mitropolitii „20
Moldovel,

- _.| Ioanichie Episcop

1751 Iânichie

„Romanului.
E
“ Terotheiti Episcop |
Huşi, *
A cumpăratii | d, la! “Mona- :

.... .....

„stirea Nemţulur unii! loci în a-

1 'propiere de ea, și acolo. a fan- A
dată: Schitulă: Vovedenia,, "pe
„care apoi inzestrânda'lii Va în-

a

- | chinatii monastirei, pentru. po--menirea. scă. A dăinuită Mona-.
stirtă- șepte. pog6ne

de'viă, A

- -

făcutii clopotulii celi” mare, câre a ținutii- până la incediulii
“din-anulă. 1863, cândii” Sa to-

piti,

împreună “cu tâte: cele.

lalte. 'Iiste inmormeântatii. în
:| -pridvorulii. Bisericet : Mari, ală="
"turea cu.predecesorulii săi The-

„.. U'752 I6nichie

ofilii. (Istoria Monas, Nemţu şi
Secu. f. 4)...
|

Do-iteiă |:

Ianuarie

1,

Asistă la Sino-

dulii corivosati de Mitropolitulă

-

„| Iacov, „pentru oprirea streinilor
de a ocupa scaunile Ierarchice,
şi “pentru . constatarea ” autoce=.

1703 Tânichie
ir

| &liaă Bisericey Moldaviel. Utie, t, IL, f 241),

nn.

cs..

ces.

“ Maiti. 4:

Adeveresce

na. za-

“pisi, “prin care an giganii,
se -

- -

1
Episcopii
.
de

Episcopii
de

Romani,

Rădăuţi,

|. = NOTIUNE: ISTORICE,”

>

3 NE Ann

=

ri
EN

î „1155 nicio Dositeia Ă
$
i

ES
V
!

|L6nichie Dositeiă

*1756|tnichie Dositeiu|

„4

EI

1'TB6)ânicnia Dositoii

ră de bună void robii” Mitro- .-..
„poliei. (Docum. cig. Mitrop. f26), .
ă

- Septemv. 25, “A asistată la

drvanulii domnescii,. când s'a.
hotăritii ,. sub. Domnulă: Mateiă
Ghica, -de a nu mai lua dijmă
din pâne de pe moşiele boeresci. (Cond.. III, 1. 107).- “Noemvyr, 23, . Se amiatescii
în. Chrisovulii lui Matei Ghi-.

“ca pentru regularea venituri-. . „lor. boerielor. erei, (Uric, t. LL
£..277).:
|
„AU asistată “la Sinodul care a legati văcăritulă, sub pre-.
şedenţa Mitropolitului. Iacovii. .

(Letop t. 3, f. 182),
- Augustii

25. “Prin blestemu

Archieresci I6gă încărcătura la
“vădrăriti, pe carea o a desfi- .
ințată Domnula Constantin Ra-țeoviță prin
Chrisovulă de la
20 Augusti. -(Uric, partea II,

* Mâniăhie |... «a

f. 70; 70).

“A "zidită Monastiida Preci-

“sta din

Romanii.

Ea era gata.

În ânulă 1756,. când

a doua 6ră

la Domniă

a veniti.

Con-.

stantin Racoviţă; căci în acel .
anii

în diua de Buna- Vestire, .

.-|-noală” Domniă a ascultat Sfâu-'
ta Liturgiă în n6ua Monastire

|

“185. |
i

.

„ANII,

Episcopii

Episcopii | : > -

„Romanii,

- Rădăuţi,

deo

de e

|. |.

|

„NOTIUNI, 1SrORICE.
E

[a lui Ioanichie. A

a

dăruită şi,

Domnulii Racoviţă. acel Mona|. stiri vestminte, candele, “moșii,

a
E

|

Îi,

Da

-

cigani, ete.; 6ră la pur-

„cedere a îmbrăcatii: pe: Episco-

LT
pulicu feregea blănită 'cu sa- |
„TV nioră Domnul Racoviţă a ho“| tăritii. să facă şi: cl '0.mona-

stire Ja Focșani,în ondrea Sf, |.
Prorocii Samuil, şi “a însăr-: |
cinatii pe“ Ionichie cu esecuta- .,

rea acestei hotăriri, (Letop. t.

|
[e
„1758|....-.-„|Dosit

ata,
eiă|- -“A.

|

21

e

sfiniită Biserica dinnoii
făcutăla Sichăstria Putner, (Ar-

e
|
Îechivi româct If 420)...
„4760 I6nichie |Dositeiu
„Aprilie.
Subscriii împreună

|

-

„|

|
-

cu Episcopulii 'de Huşi, actulii
alegeret” Mitropolitului Gavriil a
“Calimachii la Mitropolia ţerer. a

pe
|: (Condica: Sântă
E
176 1|lânichie |.........| - Ianuar. 6. ).
- So: găsesce sub-

|

i

|

| scrisăcea marturii într'o daniă

|

-|-făcută Bpiscopiet “de Huşi.

„.„VT6âjl6nichie IDositeiă|

. Sânt subscriși in catea. 'de

blestenii,

cu carea -se întăre--

'sce Chrisovulă Domnului Gri„gorie Ghica pentru. desființa. »
rea abuzurilor introduse la vă-

ă 1769 Leon
ARI
Pa

aa

Ia
„1

drăritii, (Uricar.t. 1, £. 140),
"După mârtea - lui Ioanichie,

[n „alesila Episcopia
-de Ro- mană Leon Protosinchelulă Mi-

..
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NOTIUNI „ISTORICE, -

-

Rădăuţi.

>

tropoliei. Ipopsifiulă
lut s'a-făcutii în Biserica Mitropoliei, la :
2 Februariă, de doi Archierei “Greci împreună eu ' Inocentiii
“Episcopulii de Huși. La ac6| stă ocasirine "s'au scrisii în Coa-, dica Sântă următorele:.
-.
Să
„Prea : Sfânta . Episcopiă . a
Romanului - remâindiă fără de
Archiereii, de vreme că Archierculii ce a fostă întru dân- -

'sa Kyr Ioanichie, s'a sevirşiti
intru

Domnul.

- Noi

caril: ne

-aftămă- aici dinpreună, fraţi Ar-!
chierei, prin voia îndemnarea
|. şi slobodenia a Blagocestivului,
“|. iubitoriului de: Christosii Dom-.

nului nostru și” stăpinitoriii 'a
totă . Moldavia
Calimachii

loan

Voevodă,

Grigorie
adunân-".

du-ne în . Biserica: prea- -sfintei
Mitropolii, . unde se cinstesce -

şi se prăzauesce hramulii Stre--tenia Domnului nostru Iisusii
Christos. Şi hotăriri canonicesci puinda înainte spre afla-

rea “şi alegerea

cinstitului şi

vrednicului: obrazii,

ce esta

să

priiescă, “duchovnicâsca” ocâr-:

muire “a Eparchiei

şi a Epi- -

scopiel aceștia, ântâiii dar. am
pusii pe :prea-cuviosulă întru
“|; Teromonachi IKyr Leon ProtoEa

-.

.

Episcopii Episeopil
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„NOTIUNI ISTORICE,
N

sinchelulă Sfintei Mitropoli, și
ală. doilea - pre Ieromonachulii

-

Antonie Egumenii de Moldo„Viţa
şi ală treilea - pre Iero- .
moriachulii - Veniamin -Proegu- .

"-|-menă de Solca.' Şi s'aă. scrisă”
“

Să

|-numele loră- întru acâstă Sfân- i
-tă Condică a prea-sfintetMi.
.
tropolii a. Moldaviei. “Anii de

|

la Christosii 1769, Fovruar, 2.4

“La 20. Noembriii Leon prii-

„* mesce

administraţiunea Epar-:

chici Hușilor până la reîntur„narea lui Inoce ntiii de la Peter:
burgi.

1772 Leon - Îi... “Aprilie 1, Se găsesce sub-

scriși ca marturii într'ună za- -..
pisii, prin care Inocentiă Epi:

| “scopă Hușilor. cumpără un gi-

AT

gană,
Dositeiiă | „Oherescu.

|
a

Eparchia Rădău"ților se înstreinâză
'de la Bi --

serica Moldovei, prin luarea Bu-. -

|

covinei de Austria.

Din-acea .!

.

"]-Eparehiă! a remasă numai 5 în III
nutuli Chotinului, carele cât-

Leoa

....vcs..

va timpi a formată. o mică
Eparchiă a Chotinului, pe nu-:
mele căreia s'a ș. chirotonitii
Jună Episcopi.
i
„lea parte cu Mitropolitulă .
-şi cu Patriarchuli de Ierusa=

“lim: Avramiă,

ce se afla 'în. .

„188
i

"ANI,

Episcopii
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Romanii.

cc.

Episcopii |.

> NOTIUNI IsTORICE, - -

„de:

Rădăuți.

| Iaşi, la chibzuirea. mesureloră
-. | spirituală, -' cerute de Domnuli
Constantin Moruzii, a sa. lia

.

contra luxarci - ce se întrodu- “sese mai alesii în clasa. desus .

la

societăţei. „olt, În „Theil.

-.| Seit.

1782] Leon”

199)...

|

“ Împreună, cuc “Amiilochie. Episcopulii de Chotinii, face î- -

„popsifiulă

lui Iacovii . la: Epi-

scopatulii. de „Huși. (Condica

“a7e3):..,....| Dositeii
1785

Leon

Sfântă).
A strămutat. reşidenţa Epi-.

scopală din Rădăuţi la Cernăuți, capitala provinciei...

“.....

„In 19 Septemyrie. Se găse- |
| sc subserisii' impreuuă cu Mitropolitulă Gavriilu şi cu Epi--:

scâpulii de Huşi în “anaforaua,

1786|Iacovii

cătră Domni,- în care se prs| punii 'regulele pentru căsătoria: |
ciganilor. (Uricar, t. 1, f. 168).
Grecii, :“ Archimanârită. şi Bgumeni Monastirer” Barnovski,

Profitândii de Vacanța scaunului. Mitropoliei, prin mârtea:
Mitropolitului Gavriil, . contra
blestemului Sinodalii din 1752,

numai. prin. maşinaţiunile fanariotice fu rădicatii la seaunulă
Romanului,“ Ipopsifiulii lut s'a
“făcută la 1 Martie: în Biserica Monastirei Dancului,. de. că-

.

.

„a
2

|iBoiscopă Epistopil

ANII]

de

189

? Noriusi 157oRIcE; a

de
“Romanii. | Rădăuţi,

“| tră Iacov al -Huşilor, împreună |!"
„| eu doi Archierei Greci. Dara:
| episcopită numai unii anii. -Din |

|

|

-

CORNI

A

|
[|
-

- Dară” tâmplân-

noii: înmormântatii..

„El

-

Mi

fusese Egumen alii Put-

„* Îmeli, dar'se retrăsese,

La 19

Iulie acestui ani.fu ipopsifiatii
Episcopii- de Romanii, în. Bise- |
rica Mitropoliei, de Episcopulă' -

| de Huşi Iacovă, împreună, cu
.
“dot“Archierei Greci. - (Condica

Da

SE

1

e

Sfântă). - Andreas Volf. se '6s-

primă așa despre Antoniii: „E- -.
ra dela Rădăuţi, unde nepu- :
- | tândă “căpăt
nicia.
ună pasti

-]

însemnat
a. veni
ă,tă. în Moldova“; că a: urmată În 'episco- .
patii. după Leon, şi că a mii

e
[rită în 1796, în virstă de 70 .:
0
any, (|. Teil,- Seit. 149). Aaa
„.*1788|Antonieţ..... | „Țera
fiind ocupată de. oștile .
a
E

Ea

.-.:

mântulii acestui nenorocită E-_
piscopi , și cli aruncati afară
Şi espusii pericolului, de af.
mânvatăde câni, pentru care
cinecva 'din chreștini îlă aruncă |
pe 0 şandrama, până ce fu din

ME

„1781|Antonie|.....,..

po

a mu.

unde. sa şi

-|duse atunci prâdă tătărască în .
ME
Focşani, fa prădată. și mor-.

Pia
i

fe

tradiţia se spune, că el

rită - la. Focşani,
înmormântatii.

[3

5
m

“|

austro-ruse, principele. Saxco-.

---

- “Episeopit

| sa Axl

: de
Romanii.

Episcopia |.

„NOTIUNI ISTORICE,

de":

Tădăuţi,

| barg şa. pusă cuartira. de &r“| nă: în: Episcopia de Romanii, -

.

Doctorulii. Andreas Volf, 'rela- - *
“tândă acestii casă, observă, că
„Episcopia avea încăperi destule, în câtă. cuartirarea principelui austriacă . n'a silită pe

: Episcopulă Antoniii. a'şi căuta

1789 aaa

locuință .afară de Episcopii.
(loc. citati), _
Dositeiă |
A. murită. - În timpul ace-

stui Episcopă: s'a desființată de - .
“guvernulă austriacă 21 de Mo?
nastiri din Bucovina.. Sa înfiinţată celii ântâiii Seminarii

*

pentru învăţarea Preoţilor, în
„Monastirea Horecea lângă Cer-. .

+ năuți.

'Acolo:a ființatii aceliă

Seminariii

1789 ui,

până la. 1800, când

Sa. :strămutatii .- în * Cernăuţi,
(Proprietat Mont, Bucov. f.
78).
Daniili

“Vlacliovicia Sa numiti Episcop în loculă lui Dositheiii.

“Sub acesta s'a înființată,

cam

pe la anulii 1798, unii fondii

:1792intonia ”

pentru săraci,
Pumnu).„Aprilie

(Opera

D- lui

|
-

10. “Antonie şi la-

'covii :alii Huşilori-" primescii o.
carte Patrisrehală

prin

carea: -

se îndemnă- a alege Mitropolită

SP
Episcopii
de .
Romană.

s

"= 1798

Episcopit | i

:4e

e.

Rădăați.

„NOTIUNI ISTORICE...
. --!
t Leoni.
- „Mar, 25, Împreună cu Mi-

| în locolii --r&posotulu
"|-(Condica Sfântă). . :*Antonie

|

tropolitulii' Iacovă,- şi :cu Veniamin: alii -Huşiloră l€gă -cu

blestemă .păzirea aşedemântu-. -.

„lui făcutii de Domnulii :Michail Ea

Suţul pentru qiganii domnesci:
Lingurari şi Ursari. (Uric. t-:

1, £ 129)...

i

:

1796 Veniam.|.....

„1808

2
Veniam

+; Murindii Antonie,: îi. sucee|.de. Veniaminiă : Episcopul de .. --

"| Huşi, la- 1-- Iunie, ” (Condica

| Sfântă
|

_|

“A fundată în. Romanii : uni
Spitalii;- Pa provădută că ună
„medicişi cu o .spiţeriă. Fiind

-

că veniturile Episcopie-uui a:

juugeaii pentru „a întreținea și

spitalulă,

Episcopulsa înda- !

toratii:cu: S0 pungi de banta

conto fiitrelori sâle venituri, - ,
Insă.a trecutii: de la 'acâstăE-” .
piscopiă, inainte de a fi plătită
datoriele. - Din acâstaa urmat
„că principele Moruzi a seque- *
Strată veniturile Episcopiei pâDă -la plata datoriei, dândi E

“| piscopului numai o parte pen1 tru întreţinerea sca şi a Epi-.
„|-seopiei. -(Volf.: 1. 'Theil,

Gerasim[.. oc... |:

citati)

.

"Sa permutată de la Episco-

4

loc,
r

ma
Anul

Episcodil
de.
de

Episcopii

„de |],
Romanii, | Rădăaţi.

„NOTIUNI . ISTORICE, . ..
pia“ Huşilor
la cea de Ronian.

1814 Gerasim iaca S

-

(Condica Sfântă). .
"15 Maii, -Este subscrisii în
„anaforaua cătră DomnulăA.

*Calimachii, pentru: fixarea bi- .

"1816

“ruloi ţerii. (Uric.
42); Gerasim|.-..... |. -:30" Aprilie.” Estet..1.:£.
subscrisă _.
|
cu ceialalţi Ierarchi în legă- .
"| mântulii -Archierescii, cu care”:
“se întăresce: Chrisovulă 'Domnului Scarlat Calimachi, pen-

tru fixarea goştinti oilor. (U-

1899]...sanie] Isaia

-

ric. î,.1, £..177).
j
: Dălăşescul, a urmati în lo-.
cul îni Daniil Vlachoviciu. EI.

.

a €pisco
în.pit
Bucovin
ă a până - : :

la anulă 1834.: Sub

eli. sa

înființată. institutulii teologică -

-

din Cernăuţi, la-anulii 1826. .

- 1822 Gerasim ese

(Opera D-lui Pamnu).
Pe
In timpulă Eteriei Gerasim . :

a părăsită Episcopia şi ţera, |
lăsândii -administrația Episco„| piei “ Ieromonachului Meletie
- Pronumitii în urmă Burdujânul, ...

- | Parcit: ai ocupatii Principate-

“| le, urmărindii pe Eterişti, Ne«| aflândă “ei pe-Episcopii în E-piscopiă,

ai denumită

Episcop

“turcesce pe menţionatulii Ieroşi ai” poruncită

de

Vai chirotonisitii nisce Archie-

rei Greci de peste Dunăre,în

.

A

| 'monachi,

"143
ANA

Episcopii
„do:
Romană.

Epiăcopii

Ad
Rădăuţi.

„=

NOTIUNI 1S:ORI0E,

oraşul Târnova. Urgia: lui Ge-

rasim a fostii nemărginită, con
-

“|

ra prodotului Meletie; indie | lui . a mersi până acolo, "| că a arsi vestmintele şi alte lu- maia

cruri bisericesci cu care. se
ser=
vise Psevdo-Archiereuli-.
Me-

E

lelie-; pe care el îli numia
„luda.“
Caterisirea sta deasupra capului lui. Meletie; nu:
..

mal indulgența Mitropolitului

Veniamin și întrevenirea D-lui
-Ioan Sturza ai isbăvipetă
cesti nenorociti de pericolul
celă ameninţa ca dreptate.El

a-,. .
: .

„a rEmasii argosi până la a:.| nulă 1826.- Atunci după mid-- .. .
:
'| locirea

"D-lui Ioan Sturza, Pa- : *

| triarchulii Pa recunoscută
: de

“Archiereii,şi a cedatii şi Mitropolitulă- Veniamin,. după

mai ântâii
“declaraţie „
drepturile
„|-teanii, nici

ce

a luatăde ia elă
că” se privâză” de:
de clerică
pămânva avea vre-o di-

NiGră aspirațiune la vre-o catediă episcopală din țâră:
la-

tă propria lui declaraţiă : -

".-„Da anulii 1822, în vremea
.:
turbur

ărilor” ce aă întimpinatiă
pământuli acesta ali Mol
do- vei, lipsindii ce. l
mal - ântâii,
Ă „dintre patrioți: pentru gr6
za în- NE

:

-

da
Episcopii
de: * 1 Romanii,

Episcopi

ă

|

de.

Rădăuţi, |

-

NOTIUNI. ISrORICE. -

templări,. şi ei aflânău:mă în
Sf. “Episcopiă
a. Romanului,
unde

eram

slujitorii: leromo-

“nachă, năvălindiă oștile împără- .
“tesci în ptimentă( 5) Și aflându- :
mă.pe mine în: Episcopiă, lip- ..;
sindi părintele: Ep: scopii la a-.
“pe, m'aii „siliti ca să. primescii, E
„ chirotoniă Archierescă - pentru

“Episcopia. : Romanului,': și aşa “cu grăbire m'aă. şi trimis pe- :
ste Dunăre la 'Târnovii,.. unde

fără scirea Prea-Sfinţitului Patriarchi am fostă chirotonisitii
Archiereii . de trei. părinți Ar- chierei, pe numele” Episcopiei

Romanului,

apoi viindă la E-

piscopiă, am stătutii prea puțină vreme, : și pe urmă ami
fostii lipsită, viindă legivituliă.

„Episcopii în scaunulii săi, şi
ami fostii. opriti .și de Sfânta
lucrare a, Archieriei ca un pe'ste tanâne chirotonisitii: “Deci
| mai. în. urmă: după .ale' mele
|] rugăminți_ce am făcută cătră
-| Prea. -Inălțatulii Domnii ŞI Că-..

tră Preo-sfinţitulii
Moldavias

Mitropolită

a inijloci la Preo-:

sfințituli . Patriarchii, şi îm=:

“| preună

la Prea-sfântulă So-

(1),În țeră,

-

145.
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ANII

Episcopii
de
Romanii,

Episcopilde

Rădăuţi,

„NOTIUNI. ISTORICE... a

borii * alii . Bisericel ră&săritolui

slobodire. a lucrării archieresci,

Biserica indelungii socoti „ati
iconomisitii şi aii făcută pOg0-

rământii: a. slobodi mie

acâstă

voiă prin Preo-sfinţitulă” Mitro“polită, însă sub nume nomai..

„de „Meletie Archicreii.
« — Pen.

'tru”aceedar
a că de la sinemi
am -hotăritii, pentru tOtă viaț
a

mea a fi şi a mă socoti strein . -

de. pământeni, fără a “putea
vre-o dată sub ori ce. cuvântă
a cere.la “pământeni, la vre-o

îutemplare de schimbări, vre-o„Episcopie -a locului, și nici a
Cuventa măcar,
„Deci spre obștesca sciință a
aceștii' de. insumi făcută vecj-

nică hotărire,

dai acestii. în-

"|. Scrisii,” întrn, care făgăduvescii
i
că voii: rămânea până
. la cea.
mai depe urmă a ea. răsufare. liniștitişi
i mulțămitii .pen-

“tru milă ce s'a ârătată cătră
mine; 1826, -Noembrie j.«
z

„Peste. unii ani, Mitropolitulă
..- Veniamin ! a rugati” pe Dom:
nulă Joan Sturza . de a Midlocită la Patriarchie, u se da a-.
cestul Archiereii un titlu, spr
e

pa nu. se confundă cu elii
ae-

“ toalulii Episcopii ală Rom
ânu-:
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Episcopii

dee
Romană.

Episcopii

NOTIUNI ISTORICE.

„08

“Rădăuţi, |-

,

Po

-

* a8o6)Meletie|

......

“lui Meletie, avândă “amândoi
totă unii nume şi: fiindii chi'rotonisiți pe aceași Eparchiă. |
„| Patriarchulă -Agatangel în urmare. “i-a. conferitii „titlu. de
Stavropoleos. (Cond. Sântă).. Murind

Gerasim,-se-permu.-.

.

“| tă-la Romanii Episcopulă Hu-

şilor “Meletie. (Cond. :Sântă).
Gerasim .ă lăsat după sine mari
datorii. Rădicarea lui Meletie
“| la Episcopia Romanului a fosț |

condiționată de plata datorie- . -

lor. predecesorului

săi,

cărui datorii - le plătise

, N

1820 -

.

pe-ale --

și la.

Huşi. (Vedi anaforaua Divanu-. |

„lui, în Chonică, anula 1826).

„...s+.|Evgenie|
Hacinanii, Sub
|]
bunătăţită- starea
„|.parchială,
“|-Tomână în
gicăi, unde
“sciințele în
germană.

acesta s'a im-

clerului e-. -

S'a întrodusii limba
institutulii theolo-..
înainte se .predase. . limbele latină şi
Staii înfiinţată - ma!

multe 'scâle - naţionali

române; -

| Saii îmbunătăţitii onorarile
ser- . viciilor “clerului; s'a zidită o
măr6ță Biserică episcopală - în
Cernăuţi;în anul 1864 a începutii

2 se zidi la acea Epi-

scopiă -uniă palati episcopală
măreţii, pentru a căruia îspră'vire sa fixată din fonduli bi-

-

ANI

Episcopii
de

-] Romană.

“>

Episcopii
. de
d

La

Rădăaţi,

1844 Veniam.|.,,,,.,

|.

-

NOTIUNI 1S70RI0E,

:

_|:sericeseii suma” de 721,52
1 f0Tinl

=]

. (Opera. D-lui Pumnu)
„ “Roseti. A înlocuită.
pe-Me-

'letie, carele Sa permut
ată la ..
Mitropolie. 3. Pevruarie
Sai.
„pop

sifiatii. în .Biserica Mitropo-

1851 Veniam.|....,..:

liei,. de Archiereit Meleti
e Stavropoleos şi Athanasie:
Seva- A
stias. (Condica: Sfântă
),
a
„A. mu

ritii. De aici
pia a rămasă văduvă
niculă cj: păstorii
anulă 1865, adică
în

:-Episco- |
de canopână. la curgere

de 14 ani, În acesti int
ervală
ai administ

rati
chiă Archieret:
cotenenţa: = 1)
până la 1855.

: acâstă. Epartitulari, ca lo: Iustin Edesisă,
|
“În
tervalii unii. Minist acestă in-. |
ru
a stricatii două rO . de Culte:
nd
80 -episcopali, cele uri de ca.
e n6uă,. pentra cavec. hi şi cesă aibă
“pretexti :a “prelu
ngi Vacânţa.
2). Nectarie
He

iulă . Sotiriopoleos. pâiiă'rmlaez18
64, când...

Sa oronduit

£ Pis

c“ olep
giui
ătă
şi canonicii,- ca
şi Episcopii ac.
tuali ce: precesese,

.

| îi

|
7

Ni

paria. Cota. și a pnl, : |

“Până la: aul 1713, cetatea Chotinulti, şi “iniatulii
cu aseminea numire . îi privirea administraiuniă, bise-..
ricescă, - făcea. parte -din Eparchia. Rădăoţilori. Daria:

“tuncă. cetatea „Chotinulut . cu ţinutulii săi luându-se de

-

“Turdă, Sa. ocupatii de - garnizona lor, şi s'a prefăcutii în

paşalică.. (Let.-t. IL, f. 171, 174, 178, 380 Archiv,..
, rom. t. II, f..362 (1), “Ohotnulii cu olatală săi, în ur
marea acestui. evenemântii
formată! o deosebită Eparchiă, administraţă. une-ori de ună deosebiti. „Episcopii,
“alte-ori- de. Mitropolitulă Proilavii, carele: avea în.ad-

"ministrația şea. tâte ”Bisericele

|

din coprinsulii cetăţilorii

„ocupate de Turci, pe Dunăre. şi în Beserabia. ”
Ta cartea “Mitropolitului Gavriil din aniulă 1771, pentra. Eparehia Proilaviel,: se dice: „Osebitii de Eparchia
Chotinului, ce s'a dati sub ocirmuirea “frății sale Epi-... scopului de Rădăuți Eyr Dositheiti. e “(Vegi -acâstă “carte: în Chronică la anul 1771), -Din aceste, cuvinte înŞ | „chiămii că. Chotinulii făcea. o Eparehiă a parte,
„Pe la anul 1770 ' acestă: Eparchiă se administra de

|

IN Mitcopolitulit Proilavă. (ală Brăilei) Daniil. Dar în. 177 i
"murind

Daniil, şi Principatele fiind ocupâte.. de oștile. ru-

"sescă, Mitropolitulii, Gavriil, în coinţelegere cu. Gratuli
- Fizienţovi, desfiinţândii Eparchia. Proilaviei, - a reincorporată

„

Eparchia Chotinului la vechea c% tulpină” —

Bparchia Rădăuţilor,— ce se administra atunci de Episcopulă Dositheiă Cherescul. (Yeg
-

(0

In Archivă data 1725, este. greşită.

citatulă de. mai. usii).
Luarea Chotinulur s'a efectuată -

în domnia lui Nicolau Mavrocordată, după hainia lui Cante miră,
și „pentru
a servi de avanpostii. contra Hușilor, carii de la Petru celă Mare S'aă
fă-

cută amenințători pentru” Turcia. Nicolau Mavrocordatii

nită numai până la 1716. -

|

:a d6ua 6ră a dom-

.

.

-

Ps

„1149

|

+

N

-

e

După închierea păcii între Rossia. şi Tarcia,
în 1774,

. zetrăgendu-se “oştile rusescidin Principate, . t6te”

i„le, române au fostă” dinnoii ocupate de Turci; încetăţnumăruli lor: şi Chotinulă;! prin urinăre Chotinul
ă iara - deveniti
e

Eparchiă. deosebită, .câ și mai nainte” „ce re.

7

„__Se.vede că desaci “înainte, Eparchia 'Ohotinulal aa:

vutăi ali să proprii Episco i, şi nu S'a-ma
l alipită la
- Eparchia Proilavieă, — Celii puținăîn anuli
i 1782; De-

. cemvrie

9, găsimi

în documentele istorice un- Episcopă

„Româniicu titla de „ali Chotinnlul.e

Acesta este sciu-.

”

„tul Amfilochie, La anulii citată, Amfilohi
e, împreună ..
-cu' Leon Episcopulii . de Romanii şi
cu ună Archiereu

“Grecii, faci ipopşifiulă : lui Iacovi la Episeopatu
lii : de
„Huşi, în. Biserica” Mitropoliei, -cea: dedicată
Intimpinărit

- Domnului. (Condica Sfântă),
ai
Chotinulii, fiindă sub “stăpînirea Turcilor, :Amfi
lochie..

. -ni reşedea acolo, ci avea. reşedența sea,

după spuneri

„bătrâne, în Monastirea Zagavia lângă Hâzlă
ii, “unde e-.

“ra

şi Egum

enii. De aceea: Andreas. Volt punepe Am-|
- flochie între Archiereii titulari, ce nu ai Bparch
iă.(1 |
„„Th

&-

eil, Seit. 162). “Poti: acestă autori ne spune,
“că în .
„anul 1795. oEp:scopulă titulară de Chotinii Amfi
lochie . „a: trad

usă din limba italiană Geografia (Generale a. .lut

": Boufieur,“ pe carea : Mitropolitulii lacovi o a typărit cu:
_„cheltudla 'sca: în typografia: Mitropoliei de aşși
- (lbid. .
„pag.
284).

Din acesta. încheiăm , că Amfilochie: poseda

- 6re-care 'gradi de cultură intelectuală, -- ::
„După, Inarea. Besarabiei- de Ruși, . cu învoirea Syno
-

“dului Rușiei,în anulă: 1813, - Mitropolitulii Gavri
ili= ce. *

- "fusese Exarchi pe amândouă. țerele româînne
-timp.ulă
Ocupaţianii Principatelorii de Ruși, „a forma
tii

o n6uă .

:

150... gi
.

Eparchiă * românescă, cu! reședența.
in: Kişinăă, Şi cu
Eafa intitulată: „a Kişin&ului şi. a.-Chotinului,“ - și cuprin
dea,. afară,
- de mica
Eparch

“rangul de “Archiepiscopiă.

iă a Chotinului,. ținuturile de. la stâ
nga

Prutului,
ce formase. mal nainte Eparchia Huși
lor, anume: : Lă-

puşna, Codrul

i, Soroca ;. parte din: ținutulii, Iaşilor
; t6-: te. olaturile' sâti ţinuturile cetăților dupe
teritoriulă. Mol_- dovet, ocupate de “Turci: . Bânderalii; Ach
ermanulă, Ki=
lia, Isma
ilulă,

Renii. | La acâstă

“şi satele - și oraşele româue

Eparchiă

S'aii adaos

aflătore "între. Nistru şi

: Mitropolitulii Gavriilii înființă în reş
edența
sea uni
Consistoriii,. carele se. președeade Vicariuli
stii Archie- |
“reu
liă

„de Ache

rmanii şi de Bender“ Dimitrie. Tot
ăa- "!
__tunci a înființată acolo : și uni; Seminari
i pentru înyă-.

țătura şi educarea fiitorilor păstori bisericesc;
o typo-"
- grăfiă pentru typărirea cărţilor. biserice
sc

române ; “'or„ganiză noua Eparchie - dupre cum Îi însp
iră zelulă săi.
celii păstorăli și dupre lIcgile Bisericel: Ruti
er: Eli ad- -ministr

ă + acâstă Eparchie. până la anulă 1821
; Martie”.
| „.30, când se sevirşi şi se înmormântă
în Monastirea Că-. pria

na, “pe carea cl isbutise. a o lua de li “Mon
astirea.

„ Zografalui, -unde era închinată; dar carea
sub. succeso-

rii s&i €răşi o a dobânditii călugărir:de la Atho
ni... - ;
*
In loculi lut “a urmati Vicariulii săi

Dimitrie Suli-

„.. mă; Episcopulă Akermanului, şi ală -Berideralui, Elf

__ sese -chirotonitii Archierei-Vicariti. de: Mitropolit
ulit Ga„vriili; pe când acesta era Exarchiiîn Principa
te, la E 1811, în Monastirea Goliei.. Acesta era Malo-rus
ă; însă scia bine românesce, și câtă a episcopită
la: Kişi-

“n&ă a fosti cu multă priință românismului, şi uni Ar-

„chiereă
: cu multă zeli chreștinesci, - Eli, încă ca
Vi-:

o

..

carii,

151

a ajutati pe predeceşorulii săi - Ia organiza
_Bisericel. ţi a Clerului, la tălmăcirea şi typărirea. rea:
cărţi“lor. româ
ne; d.e. Abagedariil russo-românii, Calichisul
ă

De

scurtă, Instrucfiuni pentru Blagocină, Psal
tirea, Mi-

.
„. meiuliă. deobște,. Molitvenicula, “ Moleb
niculit, Invtţătură
_- Zerarchicescă, Slujbele la. deosebiți. Sfinț
i, Invăfături de
„spre daloriele. Călugărilăr, „Instrucțiă
- pentru coloniştii

“Bulgară, ete
“Archiepiscopatulii lut Sa finită la. anulii
1844. N pi
„Al treilea Archiepiscopii. ali Kişinăului
, şi ali Cho„tinului ali patrulea, şi succesor” ală lui “Dimitrie,
a fost .
. „ Trinarchii,- rusi
de națiu
i.ne. Eli a administrată: acestă. |
„» Epar

chiă pânăla 1859.. „In timpulă lut sa zid
ităîn
Kişinăă o: Catedrală măreţă, - Și unii frumosi palat
ă.e- .
„„pis

copală, - Elă ă jmbunătăţită multă Monastirea
Char-

„j6uca, ca pe o.locuinţă a sea! de predilecțiune,:
„In timpulă - acestut Archie
în:rc
anulii
-185
.6, prin N

tractatulă de Paris parteade .mâgă-di a .Beserabie
i sia

“- : reîntorsă Moldovei, anume: : din ţinutulii Kiş
inăului —

2 Biserici, din ali Cachulului-— 29; din ali. Akermanului

— 8, coloniile- bulgare
.şi române, cu:37 „Biserică;

- ţinutulă. Ismailalui cu:.18 Bisericl, DI

a

E

-

a
„In anuli 1859, Archiepiscopală
Irinarchă fu permu-

„ tată-de la Kişinăi în Eparchra CameniţiPodoliei. . Iară . -,
“ în loculă
lui fu străinutatii din gubernia Oremburgului
, :.
„de-la Ufa, actualulă „Archiepiscopii de Kişinăii „şi Qho- -*
tină Antonie, deaseminea. rusii de naţiune, - e

„La

anul

1864 ținutul

Cachulului Sa: alăturată la

+ Eparchia Huşilor, 6ră : cealaltă parte, impr
eună cu inu
„urile Covurluiii. şi Brăila, aiă, formată . noua:
Eparchiă:

„română — „a Dunărit-de-Josii“, cu reşedența in Ismâilă, ..IE

*

ii

IL Bar chia Pi iloie SR

Proilavonit; Sau.:Pr vila
.

, ese numia 'din vochiine

“orașulii Brăila. “De „aceea nurbirea “de Eparchia Proi
--

lavică, este sinonimă cu: Eparchia Brăilei. “După
ce.
Brăila (pe la-jumătatea: din urmă 'a viacului 15-lea
) Sa
“rupti de la ţâra. românâscă, ŞI :s'a- ocupatii de
Turci, -

devenindii” forterâță a lorii. cu 0 pururelă. garnizonă,.
de,

pază, și administraţia bisericâșcă --ne mai putân
du-se a„colo. exercita : de Kyriarchia

bisericâscă română,

s'a for-

matii: pliparchiti a parte, sub nunire de - „Proilaviă“
Şi,

-. Episcopii ei se numiaii: -»Proilavi,*- -.
„ Cetii: maj vechiii

documentii

jo

istoricii;-- ce

”
ami

găsit

până acum. în carele - ântâea dată, se amintesco
de E.-:

_parchia Proilaviă,, „este actulii,: prin care Patriarchuli
i
de Constantinopole Ioanichie, impreună

cu Sinodulă săi,

“în 1641, Iunie:2, r&dică la: râuguli? de Stavropigi
ă Bi-.
*serica. SE. Nicolati din Ismailii, pe carea voiaii a
0 re-

„+ noi şi a o' face metoc alti lor călugări! de”
la. “Mona“ stirea, “Caracal de Ia Athon.. In acesti actăEparchia
îi acesta! se numesco „Xitropolia Proilavulu
şi a Iemai- N

“laur. & (1).

i

“Reproducem” aici

|

ş

în “întregulăi său acestă documeniă-

“prejos pentru: Istoria, jerei n6stre şi 'a Bisericei:
„Ioanichie

cu mila ut „Dumnedeii

“Archiopiscopit . de

|

„ Catanizopole, Roma. n6uă şi Patrierchă Icumen
ică,!
“Cunoscutii -este obştesce la totii poporulii celii numit .
“cu numele lui: „Ohristosi,

că acestă male - Biserică a lui

“C). o copiă depe docnrientulii acesta, în limba
arcă,. ami găsită. la
fostulii' superiorii. ali: Bișericer Sf. Nicolal,
din desfințata fortereță a Ismailului,. care. Biserică, până la secularizarea
Mouastiriloră, a fostă metochit ală Monastirei Carâcală de Ia ŞI, Munte
Da

i

"Dumnegeii Cathatieă “şi Apostolică,
: covirșesce - și este
mai ântâii„de
i tote. Duninegeestile- şi prea-s
fintel
Mi:
e

„" tropolii -și Bisericele. |oră

„murhă

subalterne;. cu alte cuviate,

şi isvor. nesâcâtă. şi arbore. alesi

|

și cu frumâsă

umbră, şi:limană “liniştită şi mântui
toriăi;_ deci ea în
Ş multe chipuri ; economisesce.
iriteres

ele ale fie-cărei Bi-,
serici ale _diferitelură “naţiuni, ce.
voescă Să âibă legi
„Pentra „administraţia perfectă și
hotăriri care. se dea”
ună

resultatii delinitivii, -scii prin voința rege
scă. sâi pa- |
triarchală, precum -la construirea” oraşelor
, Mitropolielor, Bisericelor, şi alte iulte aseminea ace
stora; ce 'contriDuescii la folosulă- suflețescii în gene
re şi 'în particula- »
«Titi. Pentru: acâsta este îi usi,ca
prin permisiunea, au” „+ „.toritatea şi voința patriarchală, să
'se facă stabilimente patriarchali şi stavropigiali ' pentru că
in
“şi inlă
ța
turarea :
-viţiului şi: crescerea. virtuții da „mai: mult
e Eparchi ale
e Mitropoliţilor, " Archiepiscopilor . şi Episcopi
lor, findate:
“prin.

„»

decrete ale „Patriarchilor după. vrom
i, care: stab

ili-,
-mente :scimit că S'aii făcută și se ţină
bine,cu iubire.

”. de Duinnegeii, neschinibatii,
și. mestrămutatii fie-care din
-“ele., Aşa dar. fiindii: ună: templu
îu Eparchia şi Mitro-

- polia Proilavulul. şi a “Ismailului,- dedicati
în cinstea “Sf
Nicolai,
care este învechitii şi dărămatii,şi cu
un cu-

„
„*

„Vânt, . nu „are :nici 0.pârte în bună star
e, şi are
buinţă a. se constaui diu temeliă, -din:
norocire, pe
aşteptate, prin năstăvirea. lui Dumnegeii înde
mnați,

„ Cuvioşii părinți

treneprea

de Ja Sf. Munte. din „Moiastirea Cara
.

" cală unde: se -cinstesce memoria

Sfinţilor Apostoli, "Vor |
: a restabili din temeliă acestii templu cu
a lor “cheltu6- ,

.

A

lă sub “nume de Patriarhală şi. Stavropigialii,:
aşa casă

ținăîn acesti templu numar. nuinele- Patri
archului şi

să
„ se” proclame wat" presusii,
fiind că. acesti templu. la re=
7

-

=

a

“stabilire -a „deveniti | stavropigiă

patriarchală (1), şi “În

el. nici ună Archiereii loca
„şi delă
după vreme să nu. *

„se amestece. nici la. sfinţitele lucrări, nicila sfinţi
ta chi„rotoniă, nici la cercetarea sufleteseilor greşele
ale Iero"monachilor şi Monachilor. din Monastirea
Caraca:ce
l -.-se
vor afla le! acelii templu, nici întrun
chipă i:
nici a”.
„+ le cere canonicele dări,» căci chiar de. ari
fi consacraţi

„(ierosiţi) acolo, ei totuși vorfi și se vor numi 'patr
iar- chalt și vorfi supuși: Exarchului: ce se va trimite
de
|
"la Patri
archulă' pentru drepturile-sâle, şi. vor plăti0- bicinuitele' dări canonice, .Oăci acolo unde nu vori
fi

„ fundate stavropigii' patriărchale., Archiereulii locală de:.

„- după-vremi are putere şi Ii apărtinesce: Anafo
raua. (Avapopă, raportă),. sigiliul, cercetarea, veniturile
canoni-

„ce, chirotoniele, dare de polițe. și vengarea lor şi-ori
ce

alte pronomil episcopale..

Fră

stavropigiele patriar-

“chali, fiind atârnate de autoritatea patriarchală,,
“voimi* .

“a rămânea neschimbate şi nestrămutate, Aşa dar susă
„numiții părinţi at respectabilel Monastir” Carăcală, ară-.:
"-. tândă dorinţa lor. de-i rădica acestă templu,aii 'ceratiă .
a

de la moderaţia nstr
. permisă
iune: și autorisațiune patriarchală ca să întreprindă. acestă lucrare fără îndo6-

"18, şi moderaţia ndstră nevoindi a 'trece cu. vederea cererea lor, ca “una ce. este bine motivată (e8hoov) şi le“gală, le-a dati învoire şi .putere prin acestă. a n6stră
„carte patriarchală sigilată să pună, temeliă şi să înfingă

_ "Sânta Cruce” 'dupre. orendusla marei nâstra Biserici şi
.
a construi” Biserica “sub nume: de Stavropigiă Pâtriar-

“chală,ca să fă acâsta de:acum şi inainte nerobită în
o "(1) Frasulă acestă din urmă este forte încurcată în
originala copiă.

--

ap
„„Viacă, în totuli liberă şi necăleată,
şi păriiţit ce var fi
„întrensa după.
vreme să nu- fiă datoria da nimenu
i pi„mică, afară numai, spre. semniă
de subordinațiă, la ma.

„rea Biserică a lui. Christosă câte40
litre de icre, s6ă.. 10 ocale,. şi Să pomenâscă în Bise
rică numele noştru
„. Patriarchaliă., dupre obiceiulii- biseri
cesc. ce 'se ţine din
“ anticitate
prin 'stavrop

igiele. patriarchale... Când va fitre.
-buinţă de chirotonia a unui Preot,
stă Ieromonâch,s6ă lero-.
“diacon,

părinţii. să chiarhe

pe Archiereul local ca să serv6- .
„ScăÎn acâstă Biserică patriarchală
. şi stavropigialfără
ă,
„însă ca să ş6dăîn sfințitulă sinthron
ii. . Tâte aceste cs- IN
puseîn doc

umentulii presentit- voimi a remânea. neat

inneschimbate şi neatacate:
în totii-deauna, Archiereuliă
*
"locală
se,

de după “vremi

neavândiinici
. o „permisiune, pre- _
- cum: Sa. disii mal” susii, mici. a
sevirşi 'sfinţite lucrări nefiin

dă chiămată
„de părinţit-de la acestă Biserică,
nicr
a judeca, : niaci
-arg.
osi, nici a aforis
nici
i,a cere vre | i
ună drită de

a ei,

find liberi, : şi. neesecutabili, - grre- *
“şelile cărora voimit a fi dependente
numai de -modera- ţia n6stră,. şi a n6stră va fi cercet
area, şi raportarea .
- (avarpopă) , . oprirea şi corregerea.
“oră. cine arii oi a călca

greșclelor.- Iară dacă.
acâstă-a nâstră- carte sigilată.

“patriarchală în carea..scriem, despreţuind
şi batjocorină
-majestatea. (peyahoris) - nâstră,
patriarchală şi: autori= . -:
tatea,. şi arii supune “robie : în dauna
-şi stricăciunea “|
“ acestei Biserici
patriarchale. și stavropigiale

consacrâtă
- numelui „Santului Nicolai, ..s6ui
Archiereii ; .scii Preotii,
s6i- din

altă tagmă, şi oidine Şi societate”, să: fiă afur
i-. .::
„- sit:de Sânta cea deofiinţă, făcătâre.
de-viaţă şi nedis. părţită Treime, şi de la unul Dunine
gei
datii in unitatea firei; şi să fiă blestematăcelii neconfunşi neertată, i
"şi. după mbrt

e nedislegatii. în viaculii deacum şi la
celii
“fiitoriă; şi să albă blestemurile sfințilo
r celor 318- pur= -

.

156
oaten

de Dumegeii: Părinţi de: la Nicea şi. a celorlalte

“sânte' “Syn6de, și partea lor: să fă cu prodotiii
Iuda.
| De aceea pentru dechiărare „Şi asigurare s'a făcută
. ac„tală presentii “Sab Sigiliulă . de plumbi și Sa dată
Mo-

nachilor de la Caracali, trecută. şi în Condica cea Sân!

tă-.a Marei Biserisi .“a, lu, Christosă.. „In anul

„1641 .

(axua) Iuniă 2;
e Guset: Toanichie cu i mila lut Dumnegăti “Archie|
| ori«piscopă ali Constantinopolei, Romei n6uă
- Şi Patriarchă -Ecumenicii:.
Anthimă

Kiziculă, - .

.

„ Pasthenie Samuliă.

|

- Pangratie ali” Mironiel. “Porfirie ală. Niceei..

SI
o

Olimentă ali Didimotihului,
- German ali Elasonului e
_ Daniil alu Serilor,
« ...:.
Grigorie: ală: Roăosului, ME

“Neofitii ali Adrianopolei.
Damaskin. alti Mesemvriei, „

Ia

-

“ Gavriilă ali- Naupactei şi Artei,
-„Cornilie alii. Metimnei, -

a

“Din acesti

document

|

deducemii :

d
Că “Eparchia Proilaviei . se administra de-i“un Mi: tropolită, şi 'se numia Ditropolia- Proilavului.-

2). Că la eâ

se număra, şi Ismailulă, .'care adăugia

la: titlu. Mitropolitului Proilavii. şi pe: aceli „de „Imai- |

“ulii (1)...

"U) Numirea

se Eparchia “Proitavierte ami

zăsito serisă

deasupra

cărții
> Mitropolitului. Gavriilă din '1773, scrisă cu aceeaşi scrisâre,
ca și cartea.
Iară pe: cartea aceluiaşi Mitrepolită ' din 1771, este scrisii; „Eparchia
Proi-

” lavului.“

+ De 'aici închiămă ,: că ea'se

Proilaviă, “. şi „Epârchia Proilavalul.*

numia

în două

feluri :

nEparehia

3

8); Că acâstă Eparchiă şi cu Mitr
opolitulii. său: de- !
_- pindea de Patriarchia “de Constantinop
ole.“ Prin. urmare
„+ Kyriarchiele române nu aveai nici
o. autoritate asupra.
- acester' Epareliă, de şi ca se compli
nea din.părgi ale!
teritoriului română.
i:
a...) pe
ţ

_

4). “Ne arată vechimea cetății Ism
ailulu: i.La 'anulii.
1641, când s'a 'dat actul, Biserica
St. Nicolai din cetatea”

Asmailulă 'se învechise şi se dărămase,
pentru care că-'..
lugării de la, Xlonastirea- Caracală,
de:la Muntele-Athoni, ş'aii- cerută bine-cuvântare .de' la Patr
iarchulă de:

Constantinopole . spre a o Teconstrui,
şi a 0 aveade ..
metochi 'alii lor. Prin urmare data fund
ărei Ismailului:
„_Prin-âctulii acesta se reduce în via
culi ali 16-lea. a
5). Că Ismailulă , . de și. ocupat
iide Turci, a'avută :

„= .ocuitoi chreştini, în tâte timpurile.
existenţei s6l6. :
26), Doc

umenţulă! ni dă idee “despre privileg
iele ce do-:
bindia 0 Biserică,
oră Monastire, cândă devinia Stavro..
....
-“-Digie
tă

s6ă Patriarchală.. a); La sergiciulă divi
nii :se. po“menia numele Patriarchului, de și Stay
ropigia cra 'situa- ă
în Epar

ehiă Streină; b). Archiereuf
localii
ii -nu “putea DE să facă acolo nici 0 disposiţiu
nicine'să
, ceră vre-o da-

re,

nici 'să can

onisâscă,
nici să chirotonisâscă, nică chiar.
să-liturgisescă, de câtă numai cândii
“ară fi fostă chii-:. |
matii: de: Proistosulii Stavropigier. “T6t
e drepturile ca-i
„nonice acolo. le avea numat Patriarchuli
, „şi în numele
lui Exar
chulă 'Patriarchiel: -€). Archierculă
locali, când “după chiămarea Proistosului “Stavrop
igiei, liturgisea în
„Biserica. stavropigială;- nu avea driti
i a gedea
- în Sin-.

.. thronă, “în. respectul Patriarchulu
căruii,.
a” era reser=: vatii :aceli „loci
„e,

. d). Stavropigia; pentru. privilegicle s6de” care. se bucura plătia. anualminte „ceva
la Pa-,

-

“458|
„triarcăiă, Aşa. Biserica .St. Nicola din Ismai
lă. era: da-...
> târe a da Patriarchier 10 ocale “de icre
pe ani. E

„Însemnare.. În ţerăle române Pâtriarchianu Şă fă:
„cut

ii stavropigil, -fiindă

că nu a. avută

ti; căcl
„ Mitropoliţii -Româniet. se: priviat înși--cadrep
. Patiiarehi,
în cuprinsulii juridicţiuney lur.

- |

-De aceea,

în Moldova, .
t6te Monastirile - cele mari dia ţ6ră, ori în
ce „Eparchiă: „ară fi fostii situate, ele-se priviaii ca ună
felii de staYropigil'
ale Mitropoliei,

Archimandriţii” sâi Egumenii

„lor. se puneaii şi. se. depuneaii - numai "de
Mitropolituli.:
- Diaicl se deduce usulă, dupre care:și
acum în “Moldova
Episcopii eparehioți, "cândiă „vor să grat
ifice pe Vre-unii.

Ieromonachii cu' rangul. de. Archimandriti,
. ceri bine- | '- cuventarea, Mitropolitului. O singură
exce

pțiune în tim- . .
„_:-* purile moderne „se: găsesceîn Mold
ova în: raportulii a;..

cesta:.O Donastire neatirnată de Mitropol
itulii. - Acâsta- .

„este St.- Spiridonii din Iaşi.

Dar,ea nu atirnă nici de:

” Patriarchiă,
-ci de:o specială Epitropiă

a. Spitalului de

acolo, --căria este. încredințată administ
rarea averei ace-

„Stei Monastiri și 'a- mitâcelor 's6le. “Mitropol
itulănu p6te
singur. face nick o dispoziţiune acolo, ci
în 'conin-

”

țelegere: “cu Epitropil. .. Pentru păstrare
a. aceste] inde-

pendenți, superiorulă acestei Monastiri, “mai
tot-d6una a."

„fost Archiereii.:
E n

a

Întinderea Proilaviei. .

“Afară de. Brăila şi smailulii, -îa- cuprinsălă
Epar

-- chiei Mitropoliei. Proilaviei întrai: urmă
t6rele localități:
Reni, -Kilia, Ahermatulă ; cu 'tâte
satele ce formaă
Bugiacul
ă tătărescii, s6u partea de mâţă. gi
a Besera-

biei, .. de la Şanţulii-lut- Traiani spre
„Dunăre şi Marea-

:

"159
„ Negră,

Benderulii şi Chotin

uli cu olatole lor, - Acâta -se -vede din cărţile Mitropolitului
Gavrilă; pentru. disfi:.
ința
rea; acestei Eparchii. “(Vegi: Ohronica
.. Hușilor, anulă.
1771 şi. 17178). Mai cuprindea
încă Dubăsarii împreu- i

E

nă cu teritoriulii ce. fusese: încă, neocup
atii' de Ruşi. peîichiată în Tași : în anulă . „1791. (Vegi Chronica Hușilor, anul:
1716)... a
ste Nistru, până. la pacea

„ Reședența Mitropolitului Proilaviei,
era - Brăila, -ce' se
numia

din. vechime Proi

lavoniă sti Proilabumă (1). Mi.
tropolia . ei a situată pe. maluli.
Dunării, “aprâpe de lo„culă

„

unde .acim este fabrica de pâne.
Biserică ei era - ă
“dedicată Sânţilor.

Archangel. şi aexistatii. până la'a=
.nulă 1846, cândă, parte pentru ve
ch-par
im
te
e,
pentru. _
amenințarea de Surparea “malului,
fa părăsită Şi strica-- „tă. : Acum. loculă Mitropoliei Proilavi
et” se cunâsce nu-. :
„Mal. prin rest
urile

de secrie, .și de pe 6sele. mor

ţiloră
ce" stai. înfinte în ripa- malului, deas
upra „căruia “a fostii.

7

curtea Biserici „cu

cimitirul, Vecinii disfiinţat
rici, până astăgi încă. arată -lpculăi. unde era er Bise.. -. pridvorulii..
şi
“clopotniţa. "Parochienil fostei Bise
rică a Mitropoliei
în 'loculă el aii fundatii mal depa
rte de Dunăre, 'actua-..

„de

la Biserică în .ondrea Sântului Spiridon
. Suburbia una “fost
ii Mitropolia,se numesce până “ast

halauiă” Bisericei vechiu ; şi-strada ce duce ăgi: -„Ma- la loculii un-dea

fostii . Mitropolia, totii. de „aici: se
numesce: „Stra-

„_da.Yechiă.“.

„

Cărţile şi alte lucruri bisericesc! ale
Proi-..

„lăviei, s'aii permutatii. la Biserica St,
Spiridon. În. căr. .
ţile române şi. grecesci: remase de 'la.Bise
rica Proilavier, | „eii ami găsitii mai multe însemnăr
i.
şi date istorice, pe

“care .le voii reprodnce” maj giosi
la rondul

>)

Onera Ia Voâă, pag 10,

-

loră. . IE

|

Aaa

Miteopoliţii Proilavi

E:

.—

a),

Cel” Antâiti: Mitropolit Proilavii, de “care ami -

găsită amintire . în documentele: istorice .ală. țărei
este. .
„ Zoanichie, carele la” anulii 1716, sta: judecatii:la Dom.
ni
în ăIaşi cu Ioreşt. Episcopulii, de. Huşi pentru hota-

rele Eparchielor, a Huşilor şi a Proilavict. (Vegi Chro-

nica Episcopiet”de Huși, pag. 188 —191).: Sa
„* 2). Daniilă. Acesta a murită. în anulii: 1774. “După!

Ă “elă “Mitropolitulii Gavriil Calimachii ,

-- Mitropolitulă Grigorie
„ simţemântulă

în înţelegere - 'cu

ala. Ungro- Viachici,- şi cu con- “

Grafului Rumiaţovă ; „a. disfiinţătă : acestă

Eparchiă, împărţizdu: o pe--Eparchiele române, din,
ale _cărora corpuriea se' formase: -Aşa Brăila - Sa :dati Episcopului de Buzeii ;. Renii, “Ismailulă, - Kilia, Akerma”

nulă, “Benderulă, cu ținulor
tu— ri
Episcle
opului de „ Huși; Chotinuli — Episcopului de Rădăuţi: “(Vegi Chronica Episcop. Huși,„lo, anil 1771. şi 1773, pag. 312—
.

317), Acâstă stare: de lucruri însă a ţinută puma pâ-

nă “la închiărea păcil,-de la -Cuciucii- Cainardgi
în 1774,

cândă. Proilavia iarăşi. s'a. restabilitii.. a
+3). După restabilirea: Eparchiei, la 1777,
găsimii ad- .
_„ministrândă . acâstă Eparchiă . Mitropolitulă Zoachi
mii.
„ Acesta se vede din inscripţdeiape unii Antim
insii ve„. chiă dată de acesti Mitropolitii, și. care
s'a. păstratii în
0 Biserică
din ţinutul. Covurluiulii. Iată acea inscr
ipţiu-

ne: „vataariipioy- Bztoy, zadtepodel mapa 05
"Tzaepozd1ob

|

*

-. Mijtpono)lzov Ilpoihdiov «40 Ioazijuov: "Ev
ere owtnple
„avol: Ev pinw arprhlo, wâlzzuwvos i.

_4). Din tradiţiă: se spune,:că la.1788,

cândii țerele

“româneai fostii ocupate de Ruși,
fiindii Exarchii peste

.
Mistropoliele române, Amvrosie ali Polta
vei, la.Dubăsari ” -

n

a

a61

. reşedea „un Mitropolită Proilavă anume Kirilă.
“Despre

..

acesti: Kirili se amintesceîn „Revista
română“,

anulti ,
„1868, pag. .304,-în. articolulă: „Eparchia Kişin
eului.& !
Dar acolo: numele Eparchier. „Proilavia“, autor
ială din |. |
nesci

ință Pa slavizată.în »Proslavia.« Tradiţia
mal spune, că acesti Kirilă se rivaliza cu Gavrilă
Bănulescu
de la oudrea de a deveni Mitropolită MFol
dovet , : după

|:

„retragerea Ruşilor, prin influenţa lui Amvrosie
. Ondrea. " acâsta însă, şi cu tristele că consecuențe a fostă
păs- .
trată

lur-Gavriilă. (Vegi biografia lu! în Chronica Mi-

„tropoliei Moldoven), .
“La anul

pronume

- -. 1

1791 „. „Benderulă

A

o

şi „Akermanulă devină

s6ă titulă Archieresci. „Gavriilă Bănu
lescu, ce -

- venise din Rusia: cu Exarchulă

Amvrosis, fu chiroto|
„nitii de elă Archiereii cu titlu de ali
Akermanului și -. ali

Benderului.* - După el a purtată :acestă'
titlu Di_ mitrie. Vicariulă Archiepiscopulur. Gavri

ili.. La anulii 1812, în urmarea păcii de la Bucu
resci ; închiăâtă , în-

|
tre Turcişi Rușt,. tâte ţinuturile. cetăț
iloră Besaraviei - :”
de la gura Prutului spre gurele Dunării,
şi” acele" din
interiorul. Besarabiei, „ce se ocupa
de urci, şi. fă- . .
ceaă parte

din Eperchia Proilaviel, ai trecută
în stă- - .
„-„penirea. Rusiei, “şi a întratăîn
noua Eparchiă - ce. sa

formată

în Besarabia. - Prin urmare. de 'acum

Proilavia se mărginia. numa! în- Brăila cu ii. înainte
ţinutul:ei, şi

negreşită

că totii la ea “apărtineaă și celelalte

cetăți
“stăpenite de Turci:pe ţermulii ţerii
românescă, precum .
Giur
giuli, Tarnulă, ete. :-

i

i
„5; La anală 1814 era Mitropolită
Proilavă Caliniciă,

„În Mineiuli luner lui Ianuariti, dela
Biserica St. Spi-.
„. “ridonă, găsimă următârea adno
taţi
une românescă pe. fiJa din urmă: „Să se sciă de
când
inta
ă m'am chirotonisită.
iz
aa
e

|

ei Preotulii' Necula! sin Popa

Dumitru oti Brăila, Pro-

topopi, Brăilei, . şi. mi'aii Chirotonisită la chrâmălii lat.
Sfeti Nicolai,: la Biserică la Vărsătură, (1) Proilavulii

Calinicii.. La. vileatăi, 1814, lanuariă 13. “ -Totii din a- cesti ani, 19 Maiii, găsimă o însemnare! în Mineiulii
lunei Mai, care ne dă 6re- -care idee de” modul administrării eparchiale : „Să se sciă de“ cândi ati dată poruncă Părintele Apostolahi. Iconomuulă, Brăilei prin tâtă,
“ Taiaua Ia toți Preoţii de prin sate: ai adusă ânteiii pe
“Părintele Ioan de la Captâre (2), şi Vaii pusit de a slujit
Sfânta Liturgie - o săptămână , şi. pe urmă ai adusă.
Preoţii din totii ținutul Raialei de iaii cercetati, şi pe
unde nu scia "M-a: învăţatii,
Cândă s'a dusii Părintele
Niagu la Isichilia (3); din: Brăila, ami însemnatii eii
Bi Dascalulii Dumitraki, Primichiră (4) a! Mitropoliel. Brăi-

-1e5, 1814, Maiă 19,4.

Proilavil, pe. aceste timpuri eraă totii-o- dată Mitropoliţi: de Silistra, precum se va vedea. mal josă. „De
aceea et nu aveai locuință statoipică în Brăila, ci.veniaii acolo a timpurea ,. şi. iarăşi se reintornaii la Sili- .

„stra, s6i -Drista,

În Mineiuliă. lut Avgustă

la începută -

se găsesce acâstă însemnare : „Să se scie de când Sail .

“dusă Părintele Ioan Archimandritulă -cu Părintele VIă| dica la Silistra, 1818, August 28,
“
|

6). La anulii
him,
1)

Toti

1821:

în acelă

era proilavii - Mitropolitul Ano
Minciti

găsimă

următârea

insem- -

Satalii Vărsătura cate cale de o 6ră de la Brăila, pe. Dunăre În sus

(2) Satulă acesta astăqi nu există în judeţul Brăilef,
(3) Trebuo- a înţelege: Iski-Kilia, Acesta turcesce îs6mnă

!
:

Kilia ve

--Chiă Aşa se numesce și astădt, unii sati situată în drepiulă Kilie
române
pe țermulii turcescă.
(4)

Primichiriu

este -uaa

din

oficiele

Primichirii, avatători protopsaltului,

Bisericel

.

.

patriaretale. - Eraă

|

doi

,

1608

„nare: Să se scie de când
m'amii făcută anagnostii,..
"de Mitropolitul Atimos, -vel
etii 1821.« Zalau: a admini.

“
până-la finele resbelului dintre
“Tu
rcia
şi Rusia; în anal 1828.
“După; închiărea:

stiati Proilavia

păcei, el sa.
Xetrasii în Rusia, fiindi com
promis la Turci, Acestă
" Anthimi fusese may nainte
MitropolitJa Dimoticha in
Rumelia, dar deveni Proila
vi,se dice, prin. schimbi cu_

.

Proilavulă predecesorii Calinicii,:
Acâsta

se cundsce din-.
„tru 0 însemnare ce se
găsesce la finele Mineiului”
Iu“lia: Să se scie când a veni
tii. Părintele Ignatie de la
: Păfintele Vlădica. Calinică.
de la Mitropolia -Dimoticha:
în ţara
grecâscă, „care acesti

Calinicii

may înainte era
aici la Brăila. Mitropolit Dr
istă
: şi Proilavi, Şi apoi: - -pe urmă s'a făcută” Dimoticha
n , şi Vlădica. Kyrio- Kyr.
Anthim

,

carele: mai “înainte era. la'
Dimoti

cha Mitropo-..
litii, s'a aşegatii aici la: Brăila
şi
Sil
ist
ra,
- la care se
„., dice.că-aii făcută. amândo
l schimbi, Și acestă mar
suş *
„Dumită - Părintele "Ignatie
n'a voită. ca să mai ş6gă la
E “Părintele Vlădica, Şi Sfin
ţia sa fiindii omis.de fra ro„ mânâscă, ma

putută a' se deda cu. 6meniişi cu
locurile !
depe:acolo, fiindi famaînni
vrei
mea rezmiriţii, 1892,
ali 8
E
aa
| „„Atâtii. depe Protopopulă Nico
lai. și depe .Iconomulă.
Apostolaki, de 'carir'
sa pomenită .mal

susi, câtă și
depe acestă Părinte Ignatie,
inţelegemii, că clerul Mi-.
tropol

iei Proilaviei era românescă,
-de şi Mitropoliţiy e:.
o
„a
a
Da începutulii -Mineiului greces
cii. Aprilii, - se găsesce .
scrisă cu. litere chirilice, de
ună. Română ce nu scia.
rai Grec,

grecesce, întregi tidlulă Mitropoli
tului Proilavă:. „AnWpP

din To: naun

OTaTy

ke Bevonposa

nzy. Mivzponoszizy
Tic ariwraroc Mizponozewe
Apu
cra. e Ilpoitioya Enep,
:
LR

-

.

”

|

164.
4

viu ke Escapr atiA0€ : Dapaayuaby, zuon' Aeagderni Hex
_-.
- ACCNOTy. noza -ra' er. 1892 Iynie 2. |
De aici se vede forte lămurit că Mitropolitulă: Proi"- lară în. timpurile maj din urmă era Mitropolitul Sili-.
„stref, * și că de acolo venia numai a timpure, la.. Brăila,
precum. s'a. observatii

şi mai

dea şi din o altă însemnare

susă, şi precum se va ve-

mat de josii, „Eparchia lui

„se întindea, dealungul Dunării pe de. amânduă țermurile, pe unde era ocupatii de Turci țermulii” românescă,
6ră de la Brăilă în: josii: până la gurele Dunării,
nu-

"mai

. )

pe țermulă

turcescii ; . ceea

ce arată. şi cuvintele:

„ke ekcapx TaNA0S napaayuoby.* „ (Exarchă, Părț
i de
preste Dunăre)...

In acelaşi Mineiu la fine: se- înisâmnă :

„Sa. se. scie

de cândii a veniti. Panierotat ke Tcoprovit aghiu Mitropolit Dristu. ke Proilavu Eyrio min IKyr .Anthimo. Ai.
veniti la 'let 1822, Ianuar 5.* „Ai venitii: Mercuri, şi
“Jol-în diua de. Boboțâză aă slujit Sfânta Liturgie Pă| rihtele- Vlădica.“ Subserisă:; pp Dascalăi şi aprin-'
- ătorii de candele.“
|

Şi era în vremea răzmiriţil arii. din „pricina Greci-

lor, trecuse unii. ană tocma;

aici pe foaia acesta. era vara

vară cândii amii iusemnată

în luna lui Mai

30 de

dile 1822, -în desară, pe. la ichindie.. -:+“ Dincaltă însemnare, ce se găsesce la tnceiutulă: Mi-

| neiulul românesc

|

pe „Aprilie, scrisă de Logofătulii. Mi-

tropoliei, se vede că şi Logofătulii. Mitropoliei din Brăi-

la cra Români, se numia Constantin, era dascali, feciorii. ali Preotulay Nicolai Singelulă, _Şi era aețaţa în

„Brăila de la 1816.

„La finele Mineiului românescă” Aprilie se însârină:
„Acesti Mineiă. este ali Sfintel. „Mitropolit, uude se

.

,
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cinstesce și se prăznuesce Sfinţit, Arch
angeli- Michailă.
și Gavriilă. - Acesta a dato. Măria Sa
Vodă milostenie.
„ Sfinte Biserici, şi a dati împreună
t6te cărţile câle ce |
“sânt -obicinuite pent
ru trâba Bisericel, Și ad dati
tâte.
“ale Preoţiel: şi a Sfântaluy Altariii
, pentru ca să fie pomenire în vecii vecilor,&. Din dată
sai păstrată Du='

mai: „Maiă le

e

„ Intro Evangelie română , tipăr
ită la Buda, în anulă
„1812,
se citesce. următârea insemnare:

'8i Dumnegeâscă

Evangelie

Sa

»Ac6stă Sfântă. .

dăruitii de robulă lui

„ Dumnegei "Dimitrie la Sfânta Biserică
de. aici, - Mitropolia Ibrăilei- (1), - unde 'se cinstesce
şi se prăznuesce
chramu
lă Sfinţilor Voevodi

Michailă, şi Ga

vriili
şi: i,
cine
se va ispiti.... ete. Şi ami scrisii €ă
robală lui Dannegei cu mână de ţerină, ' pentru
ca mâna' putrăgesce,

-

-.

_î -6ră celui ce citesce totă mă pom
enesce. 1925 Nic. Dascalulă

axo 20 mpmpdnhas,«.

De aici inchiămi; că în Mitropoli
a Brăiler, de, și administrat

ă

de ună Archiereii -Grecă , serviciu

lă divină:
„se făcea în limba română, de
preoți şi dascali Români,.

și pe cărţi române, chărăzite de
Domni Români şi- de
„-. alte pers6ne române, din țera
românâscă
_puțemb deduce, că Domnii Români ajut.: -Deaseminea
ândă şi spriji=

nindă cultul „Română din Eparch
ia Proilaviei, prin aceea îşi exercita asupra Români
loră-de acolo o inAu-.
„enţă morală.
„uni

In cetatea Albă -este o Diserică zidităde

Domnă Română ; în Kilia se”
păstreză. până astăgy.

deasupra uși Bisericel. Sântulur
Nicolat

0. inscripţiune

„ (1) Turcii din Proilavă, numele vechiă
cu numele românescă ală orașului Smitiă sci
Simila, Paă schimbatăîn [e
mailă, nume arabă, usitată Ja 'Turei
,

ali Brăilei, au făcută Ibrailă,
. ca eam s'ar deriva de la numele
tarceseăi Ibraimi, 'Toţii aşaai făcut
ă er:
A

a

Sa

a
7:

j
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"slavonă;

Domnulii

din carea. se vede,

că ea.-a fostă ziăită de

|

Vasilie Lupul, la ait 1647—1648..

„Mai reproducemiă

-

aici în interesulii Istoriei d6ut În-

semnări -din cărţile fâstei. Mitropolii a Brăilei.

La finele 'Minciului românesciă: Mâiăi se spuue

despre

arderea - Galaţilor în timpulă rescâlei Grecilor de la a-

- nulii 1821: Să, se sciă de cândii: s'a arsii Galaţu
totăs
şi s'a tăiatii atâta mulţime de 6meni, până şi copil aă |

tăiatii., “de “Turcii aceşti. din Brăila şi din alte:
cetăți,
1821, Aprilii 29.

“candele.&

-

Iscăliti Nicolai „apringetoriulă

de...

Se

In altă inseinnare 'se amintesce - de Biserica FusEscă
“din Brăila. “Dapă cercetările ce ami făcută: amii
aflată că aşa se rumia, pe după anulă 1828, Biserica
Sân-

tului Michailă âizi piaţa cea mare a. orașului.
„mită

așa

Sa nu- -

pentru: că ea a fostii: prefăcută, de Ruși

“din

giamie în Biserică chreștină, în d6uă rânduri, . şi înzestrată cu cele ' de! trobuință, “odată în ocupaţia de
la

1806 —1812, “după care ca iarăși a deveniti: Moschee:.
şi a doua 6ră, definitivi “la 1828, cândi pentra
totiidea-una s'ai alungati “Turcii “din Brăila. - Biserica
ac6-

“sta: sa consacrati Sântului! Michailii . în on6rea Princi| “pelăt Michailă Pavlovici, sub -a câruia conducere:
s'a

“luată” estatea Brăilei. Dintr'ântâiii serviciulă.
divină” în
acea Biserică: se sevirşia în limba rusă, precu
m: testă,
cărțile. serviciului slav one; ce. se păstreză până
acumii
la” 'ca,
La enulă

“Tuniă

chiatii

1828,

Rușii dcaipânăt” Principatele, 10

ai luată Brăila,

18

și prin tractatulii de pace în-

la -Andrianopole,. sai: reintorsii

țerii românesc

tote fortereţele. depe ripa stingă a” Dunării,
împreună
cu ținuturile lori, După aceea s'a. disființat
ă. pentra:

|
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totii-dea-una și Eparehia' Proilaviei,

„ Tocalitate

dându-se “fie-care -

la Eparchiele române , - de la care cle
fusese

odiniGră rupte. Și așa Proilavia „de 'atu
nci încetândii

de a exista în real

itate,şi uitată cu 'totuliide genera- ţia n6uă -a Brăilei. totuşi existăîn “memoria
bătrânilor,

Și. etă. piin aceste însemnări amă dori
ti să o-scotii din
totala .uitare.
|
a

„În

fine închiămii spunerea nâ:tră

cu

0 dicere pro.

verbială română, formată de la traiuli
Proilaviloriă. A-:
„cestii proverbii era fârte familiar în secol
ulii precedent, Uni

„Archimanârită bătrânii de '70 ani îmi spunea,
că -..

Ă

“în tinercţele sâle, cândă cine-va -voia
.se esprime 'tra=
iulă „unu omii- indepedentii, îndestulată,
. dicea:. „Par că
e unii Proilavă.« ră acesta ne dă a
înţelege, că Mio

tropopoli
liții ÎProi
5 lavi
stăp
Clavi, sub.
SUD.
st ânirea 'turcescă A - se: bucuC raiă |
de .nisce privilegiuri--particulare, se
priviai ca. capii şi
representanții chreştinilorii din: Epar
chiă, dispunea de

midlGce- materiale nu. mici, avendă.în admi
nist

raţia lor
„0' Eparchiă. de-o marc întind
ere, na cu. paţino” venituri directe şi indirecte, - *- :

- Este: ună tirgușori

pe molulii sting alii Nistrului

în "Ucraina actuală. Eli era din vechinie,
şi până-as.
tăgi, locuiti de Români; până la 171
6:se ţinea

de E„parchia de Huşi,De acolo primiaii
. chirotonia, Sântulă
Myrii, Autiminse, etc.; dar de atunci
Sa hotăriti 'a fi.
“sub: ascultarea Mitropolitului Proil
aviă, .. -

Pe
la 1790 în Dubăsari se-găsesce un Proi
lavti Kyrilă., Acâsta ne dă-a înțelege
. că Dubăsarii celți puţin
“în privința

adminisirați
. bise
une
ricelsc era centruli. a

8
= t6tă partea: sudică dintre Bugt. şi Nistru
Tea- -Negră „ ce nu

„_păcea de Iaşi. . .:
"In

până la Ma-

fusese! încă ocupată: de- Ruși până la”

anuală 1794 în Daubăsart

era oo tipografă română

|

"proprietate. a lui. Michailă Strilbiţki, ce se titluia „Pro-

_. toiereăi: ală stăpânirilorii Moldovei şi Valachiel. şi ală .
Besarabiel.“ . Acestă. titlu se vede că elă' îlă căpătase .

„8

la Exarchală Amvrosie, - carele administrase. Mitro-

poliele române între ani! 1788 şi -1792. Acestă Stril-"

bițki “!a anulă. 1785, sub „Mitropolitul Gavriilă. Calimachă, era tipografi “și Exarchi.. ală Mitropoliei Moldovei-. Acâsta se vede. din -frontespiciulă. Molitveni. CuluY. tipărită în acea Mitropoliă la anula. citati, unde

se gice:: „Sa tipărită de Popa Michaiă Strilbiţi, Şi
Exârchiă' din : Mitropolia: Iaşului.“ . Judecândă după re

.

care 'date,. tipografia lu! Strilbiţki de la Dubăsari, se
-pâte crede. că este tiporafia Mitropoliex de Iaşi.. Popa
Strilbiţki era tipografă de. meseriă.. In cărţile tipărite

de el și stampele

sânt scnlptate de dânsuli

și pârtă

- numele lui, “Tipografia Mitropoliei de “laşi era lui încredințată. “După retragerea Ruşilor din Principate, pe„ “ste. doi ani, găsimă pe Strilbiţki tipografisindă în DuDăsari; dar tot-o dată în Synodiculii Mitropolie! găsimii
însemnată , că ' Archiepiscopulă . Amvrosie . ce fusese E. ..

xarchi în Moldora

în timpul: ocuipaţiune! rusesci, ră- -

dicându se de aici cu oștile și trecândă în. Rusia, a
“luată „cu sine şi: tipografia. Blitropoliei, “ “Dupre Gre-care
împregiurări se vede .că acea tipografie “s'a artă in

Dubăsari, împreună - cu tipografali său Strilbiţii.
Poltava -reşedenţa lui Amvrosie, nu se .vede să fi tata
vre-o-dată tipografiă, : Acolo, În 1794, Strilbi (ki tipări

.
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unii Ceaslovă română “dupre

„întru. însuşi a sa tipografiă 6
,

modelulă celor. rusesci,

|
După începerea resbelul
ujy între Bug și Tora, “Ia
1806, Mitropolitulă Gavrii
lă
carele era în retragere,
pensionată şi pâtrecătorii “la Od
i
esa, veni. la Dubăsari,
Şi aici aşteptă până ce'i veni de
la. St. Peterburg denumirea 'sea la Exarchatul „M
it
ăi
ropolielor 'din Moldova

şi Ţera-românescă, carea a urma
tă -la -1808.

|
* Insemnămiă aici, că peste Ni
stru, afară de Dubăsari
sint încă şi alte. tireuri. „rom
ânesci, precum: Ocna, Balia, ete., și o mulţime “de sat
e. românescă; tâte coloni _
zate în „deosebite timpuri cu
bejenari din. Moldova, 'carit: părăsiad patria. lor: de gr
oaza „ciocoilor şi a jafurilor
- nesfirşite ce devastai. biata
Moldoiă, mai alesi 'sub. Fanarioţi.
Dar-o mare parte 'din el şi acol
o. a dată

peste necază,

aă deveniti Crepostnot 'ai Panilo

ri Leşă.
şi: Roşii; şi nu puteai nici
să. se întârne înapol; “ci. se
Svântai. de dorii, precum. se
pOte- încheia din următ6-:"
-rele strofe ' ale unul cânticiă
populară, de la Românir. .
din. Ucraina, ce Pam auzitii de
la-ună bătrână, carele- |
Sa: Dăscutii
Și

a copilăritii - în. locurile acele:

De
cândă mamă: rădicati
Malte. ţeră ami mar Amblată,
„Ca Moldova n'amă aflată;
Ca Moldova:
Și Crâiova ....
-

"Țară bună şi blajină
- De păgâni, n'are. hodină,

Cur
.

a voia - să dorscă,

Tr6că "a țara” Musehieâscă

„Sa „Veda,şi să dorâscă;

..-.-

-

170, -

De

sw Ri facă casa pe. mală, - Să ducă dorii cu amarii.&
;
Unii altă cântecii totii de acolo” ni-a păstratti
tradi- |
ţia despre unii Vasilie Cananăii Sardariulii de
Orcheiă,
carele“ tainică conţelesii : cu Tătarii
făcea prădăciuniprin Besarabia ; - devastânăii satele şi târgurile.
_Nime

„1. nu era în stare ali discoperi, fiindii- că la ivelă pră-

ai “Tătarii; şi eli lua numai parte din pradă
deaga- Insă simţul poporului Va discoperită şi blest
emul, ni ii urmăresce pe totii-dea-una:
Si

Dia „Frundă verde_de chirăă
„De Pari- bate Dumnegei.
"+ Pe. Vasile. “Cananăii !

Că de cândii s% stirdărităi”
'- Multă norodi o sărăcită;

.'

.

De la Nistru până ? n Prată:
A rămasă negru pămontii, a |

“VIII. dr chienia titudară a “aia.

|

Ia. “Moldova, până în: anală 1819, din clerul
română nu se rădicaii la trâpta Archieriei alte persâne,.
afară
„de Mitropoliţii: şi Episcopii Eparchioţi, Archi
erei titu-

lar;

-ca Eparchii nominali,

eraii

numai Greci,:

dintre

„carii unii erai: Egumenii. de pe .la Monastirile
aşa numite închinate. Ca argumentii- la. acâsta, citămii
aici-un
pasagii în acesti Sujetii de la Doctorul Andreas
Yolfu,
carele . a trăită * şi a scrisă „pe la inceputul viacul
ai
present;

Di

-

|

„Se află în Moldova câfiora Episcopi Greci, caril pOr-.
tă numai tituli, dar nu sfint investiţi cu nici
0'diregă- |

“toriă biseriooscă ; căci

locurile

locuinţei lori” de .mai

i7i
înainte şi Eparechiele . lori ta:
presentă: sânt proprietate
a 'Turcilor.” In măgulit6reaaspiraţiune,, că lă împregiurări favorabili, aceste locuri
foste 6re-cândi Episcopie,
„Poti veni 6răși sub. stăpânirea
Grecilori , se continuă

- astii-feliii de Episcopi,și 'cândii
mâre vre-unulă din ei,
- Patriarehulă

pune. îndată uni „Suceesore
la aceste dem-Nităţi sărăcăci6se.-. So afă în Iaşi
câţi-va Episcopi de.
- acestia: celiide lerapole,
de .Sarde,
treținii de Mitropoliţii Moldovei,

“ete.,- cariise în:

de Episcopii indigeni

-

„şi de unii din boiari, “cu
bani şi cu alte necessarie,
nu
„din“ obligaţiune,

-

ci numaj din bine-voinţă, Incă.
obier=
nuescii a se servi cu acesti Episcopi
la- ma! multe trebi
„Spiritualr,;

„Se-ori

d, e. Botezuri, Cununii şi înmormântări,
adecu 0 recompensă considerabilă,

Î6L—062),

n,

- (| Theil. Seit. ..

N

ae
Celi: Antâiii Clerică Românii ce
“a cerută Archieria
_“titulară,

ori mai bine nominală, a fostă
menuli de la. Păpăuţi, . fostii Eelisiarchi Inocentie Igu-"
'ali Mitropo= .
die.

Cândi ântâia Gră. la 1819, “cl

a 'arttatii
- acea
„dorinţă ” Mitropolitluj “Veniaminti,
“ aducândi esemplulii
Egumenului Greci

predecesorii , carele, fusese: Archie| rei, Mitropolitulur . s'a: părutii
cererea aşa de estrava-.
„gantă,'ca
şi cândă arii fi 'ceruţii 'disnaţionalizare,
per=
” "misiune de'a se face Grecu,
Mitropolituli: nu! a cedat,
„de câtit

după ce doritoriulii de 'Archierie titulară,
a dat -

- declaraţiune înserisă

că se esclude: din
„cei Moldovei, că se numără; la clerul“ clerulă ' Biseri-.
Patriarchieţ de. Antiochia, 'ande este închinată -Monastirea
ea; şi că
nici-o-dată nu va avea' pretenţiune
a: se Inainta.la vre
„.. “unulă in Scaunele episcopale
ale. țerey. (Vegi declara- .
țiunea acâstaîn Condica Sfântă),
Aa
= La anulă

1826 sia chirotonisiti ală doilea Archiereg

|

172 :

”

dintre Românii Moldoveni: acesta este Archimanărituli

_ Varlaam

Cuza” Egumenulă St. Spiridon.

Egumenă' dupre cererea

„Grecii

Ela se. făcuse

și recomandația Mitropolitului

Nectarie Sardeon,. ce fusese Egumenă

la acea!

- Monastire,.
dar acum ajunsese la slăbiciune şi. b6lĂ. “Tot
acesti Mitropolitii a midlocităla Patriarchia
ecdosisti

pentru chirotonia lu! Varlaam în Archiereă titul
ariă pe

- aceeaşi Mitropolie Sardeon ca şi predecesoral
i.. Acesta

s'a, făcută deaseminea. fără bine-cuvântarea Mitr
opoli-

tului Veniamini ,

în puterea dritului stavropigială

MonastireiSf. Spiridonă. (Condica Sfântă),

ală

|

In acestaşi ani se recunâsce lui „Meletie
Burdujânulă
= titlu de, Archiereii titalariă, iarăşi cu cond
ițiă de a se
-..
R
.

-”lepăda ” de drepturile de clirică pămentână, a se
privi

în ţră ca streini, i nicko-datăa nu aspira
la vre-o:

„Episcopiă a Moldover, (Condica Sfântă).
A
In cele depe urmă a:cedată şi Mitropolitulă. Venia-

“mini, şi la 1832, însuşi a mijlocit ecdos
isi la Pa"triarchia - de Constantinupole pentru chirotonie
în Ar-

chiereă titulariă a Archimandritului Athanasie,
archulă Mitropolie!.

„tă jurnalulă încheiată

Eclisi-

Reproducemiă 'aicț din Condica Sân-

de Archiereil Filaretă Apamiasă

şi Meletie Stavropoleosă . la ocazia: ipopsifiarer
“acestul.
Archiereă : i
a

„După trebuința ce aă urmată aicea în cathedra politiei oraşului Eşiy de Archiereu titalarnici, fiindă lip:
“să de Archierel „ Spre întimpiuarea sufietescilor dator
i

a pravoslavaicilor chreştinr, — Inaltii Preo-sfinţitulă stă

pâni şi Mitropolită a t4tă Moldova Kyrio Kyrio
Ve-

niamină, avândă buna=toință a alege la treapta,
titular-

nicei Archierii pe. Prea-cuvioşia sa Archimanaritulă-Kyr

„ Athanasie Eclisiarchulă Sf. Mitropolii, prin arăta
rea şi

„8

cererea înscrisă ce a. făcută pentru ace
stă trebuinţă şi
pers6nă, înaltă Prea-sfinţia sa la 2.a
corentei luni Ay. gusti: a următoriului anii 1832, cătr
ă Prea-sfinţitulă şi.
a t6tă lum

ea Patriarcht Kyrio Kyrio Consta
ndie, gă- .
- sindă de cuviință acestă cerere, ai
bine-voitii-a trimite

| „Cătră Inaltii Prea-Sfinţia sa Sinodice
sșii - și Patriarehicesci. iscălitii Ecdosisă . totă: în acestă
anăşi lună Ay„gustă

20, cu blagoslovenie de a chirotonisi pe
numi

tul
Archimandrită Archiereii, cu titluli Epis
copiei Sevastias,
„ Deci adunându-ne . nor fraţi Archiere

l - în Biserica :.Sf.
Marelui Mucenici Georgie din SE. Mitr
opolie. - După.
eanonicâsea hotărire, ami chiămatii pe
fratele Kyr A-

thanasie Archimandrită ca pre ună cinstită
și

vrednici
9 „-obrază de acesti sfânti și mare dară ce are a priimi.
„sub numele mal susă „pomenitei
Eparchil - Sevastiasii.
“Căruia i a trecută numele . în ac
es
Sf. tă
Condică a
Prea
-sfintei. Mitropoiil. 1832, Septembri
e 3. “

„. (Iscălip) Filaretă Apamiasă şi Meletie
Stavropoleosă.e .
Dar şi după
aceste” concesiuni, -în Moldova sa
păzită

cu stricteţă datina, de a nu se rădica

dintre “Archie= -

reil. titulari „la Scaunele ierarchice ale țerel
.

Mitropoliţit următori Meletie și Soft
onie ai abuzati:
„de. acestă novismii în Biserica . Moldovel
, “înmulţindii firă. trebuință numărul Archiereilor titu
lari :- şi întroducândă în tagina Archieriel “une-ori chia
r şi mini ne-

-. demni de ea.

„ Să reproducemii aicy în fibe, spre sciință,: și
unii ec=
dosisă patriarchicesci , „ce obielnues
ce Patriarchia a da - . Mitropoliţilor Români, cândii el ceră
bine-cuvâatâre de“
dea chirotoni vre ună. Episcopi
titnlariă, ” Copia este

trasă de pe unulă din ccdosele dăte în 186
1 de Pa.

-

IT

IA.

Ps

”

“triarchulii Ioachimii, cătră Locotenentulii Mitrogolisi de

- Iaşi D. Kesarie Sinadonii:

„loachimii.cu mila: lut. Dumnegeii Archiepiscop
ă Con- -*
stantinopolei, Romei n6uă şi Patriarhii Icume
nică,
„- Iabitorule:de Dunnegeii Episcope alu Sinad
elor, Lo-:

„coteninteală Sânte Mitropolit Moldaviel , iabițe întru

* Duchuli Sântă frateşi conliturgisitoriă ali Smer
eniei .
„n6stre, Domnule Iesarie; char theofili. ei
tâle şi pace

„. de la Dumnegeii. - Din

preţidaa scris6re a. frățiel tele

: trimisă n6i cu data din 28 .a trecutei luni
Noembrie, .

amă vădută

cele ce cu socotință evsevidsă. şi iubitâre. -

de Numnegeii „anuriţă Marei nostre Biserici a
lui Chri-

a patru Archierel. titulari: a lui Mardarie Apami
asii, Athanasie Sevastiăsăi, Irinachu Diocliasti: şi Genadie
Tri. ..
“pole
osii,

după care 'se simte, o mare lipsă în neces
ită-

| ţile duchovnicesci “ale turmei evsevi6se de
acol), şi în.
“privirea. Căria aţi cerută.şi aţi primiti încuv
iințarea Mi-

„nisteriului bisericescii Şi a Pr6-Inălţatului Domn
ii pen-

„tru -a'restitai - pe. Archiereil „TEposaţi.
prin bărbaţi 'cu
sciință. bisericâscă, cu purtare nepătată
și distinși prin - -

virtute, dintre carii ni-aţişi recomendatăi de uni ase-

minea pre Prea-cuviosuli Archimandritii -Dom
nulă (N)
„Şi ni-aţi cerutii a ndstră "bisericescă invoi
re de ali |

„inainti la inalta demnitate

a: Archieriei.- cu numele o-

norofică ali Sfintei Episcopii (N), renumită Gre-c
ândă,
pentru ca să servâscă archieresce la trebuinţele
duchov-

nicesci întâmplătâre ale poporului chreştină;
orthodocsii,

ce se află în ucea păzită de Dumnegeii Eparchiă.

V&-

dendiă: deci Acestă. cerere a Theofliei tale corr
espungă: '
târe seri6sci vâstre, îngrijiri bisericesci, pentr
u înlesnirea duchovnicâscă a evsevioşilor chreştini, şi aprob
ândii

-

4?

stosii, adică cugetarea seri6să provenită
din rEposarea

175 -.
zelulii vostru iubitoră de Du
mnedeă și îngrijirea vred-. -:
nică de laud

ă

a Theofiliei

tâle' în privința acestur o- biectă esențială, - o ami “'priimită cu
mulțămire . Şi” Scri-

„îndă oferimi

Theofiliei tâle. învoirea nâst

ră bisericâscă,
ca învitândi doi. sâă şi mai mulţ
i. din sânții Archierey
locali, sâiă şi dintre „iubitorii de
Dumhegei Episcopi ax

„Sfinte Mitropolit Moldover, -să -fac
y ” în sfințita Biserică,.
„a Mitropoliei alegerea, canonică (1)
„cu. preferința nume- :
lut a disului Archimandrită Domnul
ui (N) . în Condica .
Sântă, carea. se

va: subscrie de cătră; Theofili
a ta Şi
“sânții. Archieret conalegători, * şi
în ori care di vei voi, _
“avendă conliturgisitori pe. acei
sânţi Archierer, „Xel s&- vârși Dumnegesca şi sfinţita Mys
tagogiă cu tâtă orân" du6la canonică “şi cu invoca
rea și charului Prea-sântuIni şi incepă

toriuluy sevirşirilor Duchiă
ver prochirisi “pe

alesulii candidată Domnul

(N) Archiere

ii. și Episcopi „ tiţulariă ală renumiter Gre-câ
ndii Episcopil: (N),: Apoi.
„Bi vei, trimite şi. copiă întotma
de pe memoriulii (On6p-

„_Wpa)ce se va face, ca să se dep
ună în Condica ecle- “siastică de aici a
memora

ndelor, : spre neîncetată doy6-.
|
„dă. Spre acestă scopii deci . vise şi înaintesce acestă
„„. ecdosii Patriareha
în” li
forimă de epistolă, "Eră- charală
lui Dumnedeii și nemărginita lui
milă; fe cu Theofilia ta
DEI
1864,

Decembr,e

„Ală Constantinopolie; e
„In “Christos. frate, -

22,

a

“PINE, (1) De aici se vede fârte chiar
, că Patriarchia, prin alege
re canonică i
na 'înjelege de câtă actulă
Ipopaifiărel, care se fuco în
sâra dile! preceden.
te consacrărel, actii co face

parta diă Tadudla chirotoniei biserice
sc.

.
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TABLA
„MATERIELOR COPRINSE IN CHRONICA ȘI IN APPENDICE,
——cetaen=

INTRODUCERE. Numirea şi originea Nuşitor ,
e.
Huşii cs punetu strategici şi reședința domneaci
cc.
Starea generale a Hușilor în viacurile 17, şi Î8-le
,
AstPLorA

DOMNESCI

ANTICI,

Consiliulă Municipal ală Iuşilor, şi Urisdniculit

Vorniculă

Pârcălab

de Hui.

Cămănarii,
Vameșii. —
Bezmănarii,
Globnicii
Podvodariă

Ile

31
35

36,

.

Pa

317.

ea
Desetaicii, — Gorștinurii ,
— Deşugubinarii, că Șugubinarii ,
. [ch .
.
îs.
|
şi Olăearii. — Conicari, — Brinigterii.
.

Căpitan de ţinutii. —- „Păreălabă. de ținută

Buliubașa de Huși. — 'Purcagi- -başii-aga.
Dăbilari. —. Vel-Căpitanii do Qoaru .
Bocri

o

Pa

e

„Pacharniculă

,

Zlotazi

,

,..

- Izbaşa. — Aprodă.—
Dvornicii- de pârtă,—

.

.

,.,,

,

.

39.
40.
49
43

44

îs

Telal-Başa, — Ugurgii. — Vătajil-mari,

88

Başă- -ceaugă- apa.
"46
. .,..
4

Copit de casă... . . .
Cepari şi Bourari îm
+
.

Marele Vornică ală forci de jos.

Pagina
110
98:

49:

|

50.
51.

52

68

DABILE ȘI ANGARII.
Pagiaa
54
„55.07
53

. 5
Zioţi, Lei, Taleri. Galbini, Sulgiă, Ilişă. Uată
e.
...
.
.
Bezmenii de ceră. Ialoviţe de silizte

e»

s Ghile sti Bile , .
Branişte, Care împărătecă.
cc
Camănă e o...
Şeice,
eee.
di
Pove
i
Joldi
Bezmeniă,
ASE
Cat de olci , .

e
Glbe şi deșugubine, scă şugubine e

esti e . «e
Ciobote. — Luerulă vieloră domn
...
cc
Ghiaţa. Seă şi miere e.
e
.
.
e. . .
Vama. Cepăriă

o...

Dejma, Feria scă Hera

“ Rinduele.

Chărtii

E

Pecetluitură, stă banii peceţilorii,

„ Fumăritulă

CI

PR

Desatima. Năpaste

““Văeăritulă şi Cunija.

e...

+

«

.

13

+ i.

»

15. +

a,

CI

16

cc...

VU

pe.

e...

Mortasipia. Banii stegului, Mucarelă

_ Răsura

.

a.

a

"59
60
61
64
G$
69
10
ŢI
73

_19

-

80,

eee.

MONEDA ANTICA, ȘI COMERCIUL.
-8i

» .
Ortii. Ugri jolti. Taleri. Florinţi
+ i
Zloţi
“Oostandă. Potronici. Lei bătuţi.

82
83
04
85
81

a...
e . .
Rublă. Aspri. Tultă.
t
Copeice. Șaltă. Bani, Pungă dcban
a...
l.
eiulu
comer
a.
stare
şi
bani
de
Lipsa
tă a.
a.
Mierea și Turcii
„GRRONICA

EPISCOPIEI

5 : Infiațaros Episcopiei de. Huși a.

Bpareh'a Episcopiei Hușilor. .

DE

HUȘI.

E E Ir

|

ezarohlet
Rangul Episcopului de Huși în ordinea
+
r:
Hușilo
hia
Eparc
t
Episcopii ce aă cârmui
..
:
.
.
.
eiă
Filoth
II.
1. Ioan.
..
1
ană
Mitrof
V.
Iosif,
IV,
„NIL Efrem.

AR

30

"400
101
108

XV,
XVI,
XVII.

XVIII,
XIX,
XX,

108

e

eee

ee

oi.

VIE, MitrofanIL e
VIII,
1X.
X,
XI,
XVI,

e 108
. . .eeeo

e.

VI Paris

114
116
192
195
1926

cc...
e e...
Georgie.
n...
. .
|...
.
1
.
o
Qedeon Li,
. ,
i,
Theofaa
XI,
lorestă,
XI,
Sava [.
cc...
..
cc.
,
Dosithetă
.
.
.
o
Serafimă
loan

Sofronte
Culistru,

î,

.

1.

Mitrofan IL.
Varlaamă
Sava

.

.

136
149

145

.

.

.

„148

c.

ÎI,

...

IL...

02

184

cn...

XXI, orestă

XXII. Gedeon II. ,
“XXII, Vartiamă 1
XXV, Terotheiă
XXXVI, Inochentie

,

196
-206

cp...
XXIV Theft ,
e
,

,

.

.

29

a

cc...
,
XXVII, Iacovă Stamate
cc...
. .
1.
Costaki
n
XXVII, Veniami
.
.
.
e
c
XXI, Geraim,

AXA Meletie

131

na
cc...
..
.
e

,

II.

eee

340
sii
388

.

999

n

427
XXX. Sofronie II. Mieleacu A
6
240
,
stati,
XXX, Meletie II,
i de uşă cu " Domain
Episcopi
de
“Pabla ohronologică
461
,
r
o
contimpurani l
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