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Gia Snat omu uda, 

De la Secolele G'receșă din Iași și București, numite și Academii Domnești, ni sai 
conservat prin DBibliotecele ţărei câte-va manuscripte pănă acum necunoscule de istoricii 
noștri și care cuprind un material însemnat pentru Istoria naţională. In scolele ndstre 
din Seculul al XVII, AVIII și parte din al AIA, știm că se preda 19tă învățătura în 
limbi streine și cu preferință în limba grecă; de acela și aceste manuscripte sunt scrise * 
I0te în grecește. Am credul că fac un servicii, Istoriei nostre traducând aceste scrieri 
în limba patriei și publieându- le împreună: cu, leutele or iginale spre a se conserva. A- 
cestă modestă lucrare literară cuprindend evenimente Şi date ce sunt strîns legate de 
sorta treculă a Naţiuneă nostre, mă simt dator a mărturisi în public că-'șă are începu- 
tul eă în îndemnul ne'ntrerumpl de care am fost încurajat şi stimulat de D-vostră. 
Ca semn dar de profundă recunoștință -ce vă datoresc pentru sprijinul moral ce 

în tot-diuna mt-aţi aratat în întreprinderile mele literare, VE rog respectuos să-mi. 
„învoifi a-mi manifesta și ei în chip vădui sentimentele mele de recunoștință și mulţă- 
mire sufletescă, primind a Vă dedica acest vesultal al ostenelilor mele. 

D- Vostră sunteţi între cei dintăi bărbaţi a jărei, care nemcelat cercetaţi, neobosit 
lucraţi și în tot timpul îndemnați pre alțiă și prin cuvânt și prin faptă la culegerea 
și gruparea tuturor datelor și faptelor privitore la Istoria neamului nostra Romănesc. 
Cui dar ar fi fost maă drept să-i dedic acestă lucrare de nu D-Vostre care continuu 
îndemnați pe Omenii cărturari, ca laica albinele, de a culege și a aduna mierea dulce 
românescă de pe câmpit îndepărtate, din care în urmă să se formeze fagurul compleci, 
Istoria Naţională, ce singură ave forţa de a edifica mintea și a nulri inima la 10tă su- 
flarea Romăndscă, spre a pronunţa cu fală și mândrie numele dulce de ROMANIA. 

Rămnân ca cel mai adânc devotament 

C/ D.Otă, sezv 

Cre Gian 725 /., O» [CEAIUL 
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Cara Cozitori 

Ocupându-mE de mai mult timp cu studiarea. în special a manuscriptelor greceşti, de di- 
ferit cuprins, ce ni-ait rămas din epoca Domnitorilor Fanarioţi, de la ședlele din București și 
Iaşi, numite și Academii Domnești, între multele manuseripte am dat şi peste câte-va scrieri 
istorice, compuse de profesorii acestor se6le şi de alți înv&țaţi ui timpului. Numărul manuserip- 
telor ce ni sati conservat în diferite Biblioteci din Bucureşti și Iaşi atinge cifra de 2,000 și 
din care marea majoritate a fost manuale de şeâlă*). Dintre manuscriptele de conţinut istorie 
naţional, câte le am găsit și care sunt scrise în ţară, dar necunoscute publicului român, am 
credut că fac un serviciii istoriei ţărei n6stre românești traducându-le şi publicându-le atât 
în original,cât şi în limba ţărei, pentru că ele tâte sunt scrise numai în grecește. Probabil vor 
fi fost mai multe manuseripte de telul acesta, deseriind evenimentele timpului, dar pe deoparte 
împrejurările nestatornice prin care ai trecut în seculul al AVIII şi parte din al XIX ţările 
Românilor, iar pe de-alta: îndiferenţa,. ca să nu dice disprețul ce aveam noi Românii pentru 
cei ce ati avut sârta de a ne guverna în acele timpuri de cumpănă şi pline de nenorocini, 
t6te aceste cause şi multe altele ai contribuit în deajuns spre a se neglija cercetările literare, 
ce ni-ati rămas din secolii al XVII, AVIII şi parte din al XIX, numai pentru că erai pro- 
dusul acelei epoce vitrige și nu erai scrise în limba ţărel. -Grupând deci cu timpul un nu- 
măr de manuseripte istorice greceşti, unele autografe de ale însăși autorilor, altele revidute 
de autori și consultându-mă și cu fratele mei George rbicenu, m'am hotărit a le traduce 
în româneşte și a, le publica, spre a se conserva, și în original. Mult am fost ajutat în acâstă 
lucrare dificilă, mipăiâsă- și anevoisă de cătră fratele meii, traducând şi el însuși atât sârie- 
rea Profesorului Theodor asupra vieţei lui Petru Mavroghene, cât și Cronicul Doctorului P. 
Depasta asupra evenimentelor din .Domniile variate ale lui Constantin Mavrocordat. 
“Rog pe cetitor a nu uita şi acea, că cercetările mele astipra manuseriptelor scâlei gre- 

cești sunt cele! întăiii, și dar lucrând pe un teren literar necunoscut, pot fi acestea, ca pri- 

  

*) Manuscripte greceşti în Biblioteca Mitropoliei Moldovei cunosc 65. In Biblioteca Seminariului Venia. - 
min 50. In Biblioteca, Universităţei de laşi 120. In Catedrala Episcopiei de Roman 10. In Biblioteca Monast. 
Neamţul 10. In Bibliot. mea 20. In Biblioteca Academiei de Bucureşti peste 30. In Biblioteca Seminariului din 
Bucureşti 200. Pe acestea le-am studiat, analisat şi am publicat cuprinsul lor în Revista Theologică, edi- 
tată, în Iași în anii 1885 şi 1886, în special în volumul al III şi al IV, unde sunt dări de samă amănun- 

. țite asupra, tuturor acestor manuseripte, şi a altor cărți. Știii că mai există manuscripte încă pănă la 100 
în Biblioteca, Seminariului din București, pănă la 250 în Museul Naţional din Bucureşti, în Academia Ro- 
mână din Bucureşti, şi prin Bibliotecele particulare, cu deosebire a Inalt Preasânţitului Mitropolit al Mol- 
daviei, şi prin Monastiri forte multe ete. etc. şi care trebuesc studiate. „Am convingerea că numai prin stu- 
diarea acestor manuscripte greceşti vom putea avea date sigure şi positive despre învățământul cărţei la 
Români, pe timpul predominărei în secole a, limbei greceşti în Principate. | | | 

Pe lângă aceste manuscripte mai cunosc şi un număr însemnat de cărţi didactice ce ni-ait remas din scâlele 
greceștă, aşa în Biblioteca Mitropoliei Moldaviei peste 100. In Biblioteca, Seminarului Veniamin din Iaşi forte multe, 
de aseminea în Biblioteca Seminarului Central din Bucureşti și prin Monastiri etc, 

Toţ în Revista Theolog. în volumele III .şi IV am mai publicat și un număr însemnat de documente, 
mai cu samă privitâre la scâlele grecești şi la Mitropolia, din Iași. In Istoria Mitropoliei Moldaviei şi Suce- 
vei, publicată iarăşi de mine în 1888 am dat la lumină pănă la 600 de documente, unele de cuprins istorie 
scolastic, In fine de Ja 1887 şi pănă în present am publicat în Revista St. Sinod „Biserica Ortodoxă“ iarăși 

-multe documente de conţinut variat istoric, prefețe de pe cărțile greceştă ce cuprindea, material, care ne'ntere; 
s6ză, cum și scrieri originale de ale Românilor, | |
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mă incercare, necomplecte, dar totuş sper că mi se va recunâşte meritul măcar că în dos 

* chis învățaţilor noștri în viitor un câmp literar întins, și din care se pot cu ege | o cătri 
mințele neprevenite. şi îndependente ale cultivatorilor istoriei, frte mu te fapte și date pri- 
vitâre la Istoria nâstră Naţională. Se pot întregi prin ele multe lacune istorice şi se pot în 
fine aduna din ele cele mai bogate fapte şi date_positive_asupra_istoriel învăţământului la Ro- ——— TI 3 

. mâni pe timpul predominărei_ limbei grecești asupra, nâstră. Posed deja un material destul de 
însemnat privitor la învățământul cărței la Români din epoca disă fanariotă, dar am conștiință 
că încă-mi lipsese multe date și persone spre a se putea complecta cronologia istoriei inveță- 
mântului la noi*%). , | . 

Pentru acum sunt satisfăcut sufletește că am putut da la lumină cel puţin pe aceşti serii- 
tori ale căror lucrări literare zăcâi aruncate şi deconsiderate și care sar fi pierdut de sigur, 
de și cuprind în ele numai material pentru Istoria nâstră Naţională. Valdrea, scrierilor, în ceea, 
ce priveşte sinceritatea şi adevărătatea, evenimentelor şi dateloi' ce se istorisesc, spiritul critic şi | imparţial de care trebue să fie condus: un istorie în expunerea faptelor, lipsa, de adulaţiune ori | lingușire ce trebue se caracterisese pe istorie când expune evenimentele prin scris spre ale trans- | mite generaţiilor viitâre ca fapte veridice, tâte aceste calităţi, cu care ar trebui să fie învestit | ori ce istoric, mi se pare că lipsesc în mare parte acestor seriitori, din causă că sârta învăța- | ilor era strins legată de durata nestabilă a Domnitorilor Panarioţi, pe carii adese 1 divi- nisait în scrierile lor, spre a le atrage favorurile. Pentru favoriţi toţi protectorii lor erati eroi. Cu tâte acestea defecte ale timpului învățații aceia ni-aii lăsat mult material valoros, mat ales C. Da- ponte și Naum Protosinghelul în scrierile lor, Toţi atitorii acestor manuseripte ni-aii remis date și fapte istorice scrise în limba greacă, vorbitâre, afară de Doctorul P. Depasta care a scris în limba greacă veche: pentru aceia l-am numit Cronieari greci din epoca, fanariotă, Numai Protosinghelul Naum face escepţiune, care de și a, scris în grecește, cum vom vedea, este însă român de origină, | - Cunosc mulfi bărbaţi învăţaţi. greci ce sai ocupat şi aii scris: despre persânele ce ati jucat roluri mari politice în țările nostre, în curgere de doi seculi și jumătate și pe carii, după piverea mea, scriitorii istoriei nâstre sunt datori să-i consulte spre a extrage din cei tot mate- vialul istoric, de ozi-ce cuprins ar fi, pentru că numai cu chipul acesta ne vom reintregi si forma, exact Istoria nâstră Naţională din acele timpuri. | i Scrierile acestor barbaţi fiind imprimate mă mărginesc ale enumera numai, și încă nu- mai pe acele ce le cunosc. De | . a 

Bucur lee Aa „Seriile Patriarulut [e Jerusa lim „Dosotheiă, imprimate în lași și Manualul în 'cara combate nebunia, Cali pomul paci căreă omul Yubirei, Lomul bucuriei, 
xusalim. In acâstă ultimă operă | lui si ia Storia cpre cel ce aii fost patriarhi în I6- : îi OPerd a lul istorică, în 12 cărți, să găseşte fârte mult material € c 
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vitâre petre, manusoripte pe copertele şi în interiorul lor am găsit note şi însemnări de mare valore, pri- 
de exerci eat în quo fel, scolelor pdonlennice. An adunat cu . fimpul şi un mare număr de probe, scrieri 

C impur, ca de limba latină în paralel cu cea ână i şi italiană 
probe de exerciţii matematice istorice,: de ştiinţi şi epistole acestea, Sepia ncesă, Şi italiană A 

(le exereiţ a , » de ştiinți şi epistolografie- Mai te i âni ! 
conchid că s'aii folosit mulţ Românii de la, scolele îzecosti , tote acestea, sorise, de vom, de unde 
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10). Doroteiu al Monemvasiei, carte istorică, împrimată cu cheltueala, lui Zotu 'Țigara, 
ginerile lui Duca Vodă şi la finele ei istoricul Sinodului din Florenţa, et. 2). 

III). Atanasie Comnen Ipsilant, serieri bisericeşti şi politice în SIL cărţi, cartea a VIII, 
IX şi a X cuprind faptele întâmplate după luarea Constantinopolului, de la, 1453—1789 (în 
Constantinopol 1870 5). Acâstă carte este indispensabilă pentru ori ce istoric Român, ce sar 
încerca să serie conştiincios Istoria Românilor din acestă epocă, pentru că cuprinde t6tă numai 
material pentru Români şi este scrisă de un om politic și care a învăţat carte în Iași la Se6la 
din dag Barnovschi pe la 1724—1127, şi a fost Protospătar în Valahia între anii 1164 

IV). C. Satha, Biblioteca Evului Medii, în 6 volume, și Filologia. Neoelenică 5). 
V). Papadopol Bretu, Filologia Neoelenică, 2 volume, €). | - 

VI). Grecia Nouă saă 'Lheatru Ellenic de G. I. Zavira editat în 1872 la Athena de Gh. P. 

Cremu ?), 
Vil) Asupra epocei Fanarioţilor pe lângă cunoscutul autor Zalloui, să se consulte Dom- 

nul Elefterie "Phoma — Fanartoţii, să se consulte şi D. Epaminonda Stamatiade, Biografia marilor 

interpreţi, Athena 1865; apoi despre Panaghiot Nicusiu pe C. Paparigopol, idem I. M. Ghe- 

deon, despre Mihail Critobul întăiul fanariot, G. Antonopul despre Nicolai Mavrogheni. In fine: 

Rezumatul sinoptie a bravurilor eroice a prea înălțatului şi prea, piosului, și învingătorului Dom- 

zăzo) vai dmporăro»  Tarprăgyo) “epocohyuiy azi R10N5 Ijaorivns Kupioy Aozihioy, apă Toi 

Seoni)cozăzo) zai Doyuorăroa . "Eniozânov “Pnuviaoy "Aviu0 Tod 25 Ifiplaz, tv Ecer ae pari uva 

Sezziuptov. „omul iubirei în care se cuprinde epistolele Preasf. Patriarh al Constantinopo- 

lului Fotie ete. ete. imprimat în Episcopia Rîmnicului. Pe timpul Domniei prea piosului, prea, 

strălucitului. și prea Inălţatului Domn şi Egemon a tâtă Ungro-vlahia, Domnul Domn loan 

Constantin Basarab Voevod. Prin 'cheltuiula şi îngrijirea prea fericitului şi prea sânţitului 

Patriarh al “Ierusalimului şi a tâtă Palestina, Domnul Dosoteiii, de iubitorul de Dumnedeii și 

„prea învaţatul Episcop al Rîmnicului Domnul Anthim din Ivir. In anul 1705 în luna lui 

Septemvrie“. folio. La începutul acestei cărți sunt imprimate cinci Epigrame de cătră Studen- 

“ii Academiei din București, prin care laudă virtuțile Domnitorului Constantin . Basarab și 

iubirea ce o are pentru înființarea Sedlelor: în Valahia. "Exyyerpideroy "EXEy ov Tv zar 

opevo6hăferav, Acâstă carte este în 40, tipărită împreună cu învăţătura dogmatică a lui Sevastos 

Chimenitul, profesor adus de Constantin Brancovanu din Constantinopol. Imprimată în Sna- 

gov la 1690. “lozopiz nepi ză îv. “lspocohuuots natgtap/avoavrow,. Acestă carte este de cea mai 

mare valâre istorică, pentru că drept apreciând'o este o istorie Universală, basată în expune- 

rea evenimentelor pe autorii Bisantini în special... îzvzen îv Erei râs dp/reparelae auTob îpă5o 

îm od zîhous Tijs “Hyeuovias 705 ebocfioTiTow pai tahaumporăTo) Kugio) 'Luăyyo5 Srimăvov Bos555a 

Kawzazautivoă, 2v Bouzoupeozie 76 îs Obyypoâhayizs nudevriz Spâwp. “Enuwnehelg ai Bropdozet 

Mareopăvcus mametved iepowovăxov ză Tpiyopă 105 Ex AcwĂvns, EnioTaz0uyros Ti Tuzoypagia Xroina 

ieptcos sed "lazofislin, 2» Exee 1715, zar pia 'Oarifatoy, „S'a imprimat în-anul Axhieriei sale 

(Hrisant) al optulea, la finele Domniei prea piosului şi prea strălucitului Domn loan Stefan 

'Cantacuzin în scaunul” Domnesc din Bucureștii Ungrovlahiei, prin îngrijirea şi corecţiunea, 

smeritului monah Mitrofan și Grigara din Dodona, conducând. tipografia Stoica Iacoviţă preot, 

în anul 1715 în luna lui Octomvrie. | , 

2) Acopâheos Movap/facizs, Bibhiov ioroprzov, dar Zorav 'Torapă, 49, imprimată în Veneţia 

“de mai multe ori,şi dedicati Domnitorului Ungrovlahiei Duca. 
5) "ADavagiou Kouvtye “Yiynddwov, "Exenataozizâv ami nohitză 7âv eis Gwodeaz, Boy 8, 

9 .și 10. "Hz: Ta peră iv ăhwow (1453—1189). 
2) Veqi Ta per Tv dhoaw pag. 131. şi pag. 788. Lc 
5) E. Sdda Mecatcoviri Bw6hcdian; 6 volume, 40 şi Neodonuzi ero)oyiz. Athena 1868. 

6) Iamadonavov Borod, Neochimuzi Tiohoia, 2 volume, 49, ('Adfva 1554). . 

„7 Nia “EXhds î “Ednnzov Qiazpovy dd Tewpyiov "lov Zabipa, Exdoliv nd Teooyloy 

[I. K pepov, 40, "Afivat 1872,
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nitorului nostru și Egemon a totă Ungro-Vlahia Domnul, Domn dis i Nieolal Petru Mavro- 

gheni Voevod, compusă de prea. nobilul și prea învățatul boer marele ( aminar, c 

nolache Persianul 5), împrimată la tipografia de la Cişme în București ). Moruzesti. Sute 
VIII) Vieţile paralele de Dr. Athanasie N. Ghuda, despre Ipsilanţi, Moruzești, Suţeşti, 

Mavrocordăteşti ete. 10). o , _ » 
IN). M. Paranica, despre relaţiile Patriarhilor Constantinopolului, cu Domnitoril am . 

lor Principate ::). De aseminea, serierea : Incerciănă despre starea Instrucţiei la poporul elin de la 
căderea Constantinopolului pănă. la începutul Secolului al XIX 12, | 

Și al X) Serierile D-lui Emile Legrand, Ephtmerides Daces ou Chronique de la Guerre 
de quatre ans (1736—1739) par Constantin Dapontes secretaire du prince Constantin Mavro- 
cordato. Texte grec. Paris 1880. a - i 

Dacă dar s'ar consulta, aceste scrieri ce cuprind material istoric tocmai asupra epocei Fa- 
narioților și s'ar avea în videre și Cronicarii Greceștă ce să publică acum pentru prima Gră, 
cred că multe din faptele şi datele nâstre istorice sar cunşte şi lămuri, în epoca acâsta a 
Istoriei nâstre Naţionale, atât de obscură și lipsită de cunoştinţi positive. 

Acesta „dar, iubite cetitor, mi-a fost scopul publicând în acest volum Cronicaril greci, și 
anume: Cronicul lui Chesarie Daponte, de la 1648—1704, Neculai Chiparissa, despre cele 
întâmplate în Moldova, la 1716 sub Domnia lui loan Mihail Racoviţă Voevod, Catalogul 
istorie al 6menilor însemnați, din Seculul al XVIII, de Chesarie Daponte, Viaţa lui Ioan Ne- 
„culai Petru Mavrogheni de Profesorul “Teodor, Despre originea Românilor de Protosinghelul 
Naum Rîmniceanu și Cronicul seti de la 1768—1810, și în fine Cronicul lui Petru Depastu 
Pelaponisianul asupra vieţei Domnitorului Constantin Neculai Mavrocordat,—de a înavuţi Isto- ia n6stră cu date și fapte necunoscute. Intru cât am reușit în întreprinderea mea și cât folos va culege istoricul din aceşti Oronicari rămâne a se pronunța singur după ce "1 va studia. 

5 „e 1 .. Î 7 ro - 5) "EX. Owpă-ci. bavapirat, "Eau Vaya Tuatn)se B:oypagiat Tâv AMeyăAw: Aeguinviwoy CADân > + - , 2 - * 1865). legi 705 Ilazwapuoroy  Nizevoioy K,: Iazappuyăzovhos, M. 1 Tedew, [legi Miz Baizo- ! aţi pp , . "A, A - Pi = 7 LU - A „ji 
Eauhow, 2ptoToy Oavaptoroy, T. Avrovonou)os, [leat 709 Nino Maugayivovs, Suvazziră neptinils Ft E 9 A . a . ” ne , . > 2 + 2 . . + 
Tov Tpozv xarapluuizuv To Yibnhorăroi eboefzorăze ze za Tpozatodyo0 Alivio fu za 2 „ pna a . ad 7 . ? 2 ” 2 Di 2 Z ! 
Ilțeu:5vos Tlăons TO yagrfAay as Kpiov Kywgtov Iu. Nico ilzz209 Mauzoyiwn Do:55a, ot =? nn A s Aa . 4 4 , „ . -- , 7 4 Pp . . * 

Dica mapă ebyeveazăroy val Eoytu.oTâTo: do/6rcos  MeyiA5 Kaprwăpn, Kupioy Mavohăzm 753 Ilgzotawo, (is zd 'Tlizui 2v Bovzcugzotip 11789). 80, 
*) In acâstă ră ii si scrieri da ala Is a ini hi ; anni 

N ) a esti broșură sunf, poesii şi scrieri de ale lui Mateiii al Mirilor, ale lui Filaret Episcop de Rimnic, ale lui pexandru Ca los, ale lui span „ Zanet,, marele Logofăt, ale lui Theodor profesorul din St. Sava, ale lui | &iirocastru, ale marelui Postelnic -Eustaţie, ale lui Gheorghe fii Ă i i 
v . 

e 
ale lui Scarlat Slatineanu ete: ji, sie Sul marelui Vornic Slatineanu, .-) “Bio magia, Bad "Aavagiev N. [ 

_ 1) M, Ilzpaviza, neg zâv Cyioiwv 16 
Two suo IHyep.ony, 

10 Va ade „aaa a , “e = ” , . DI ) Lyedicua map Tfs 2v TG Eve Ever ATAGTIESC TO Yozuuteo T190)70).£45 ci 20V Gav 7 , „Teouno) sos (1453) pe (Șt 70 do/âv Tis vectra 
"Ey RovoTavTtvoynd)a, 1867. 40, 

0552 80, în VIII volume. 'Aâva 1872. » Tlorauzg/ vw AwovoTIvTivovz5lswş 1285 Tabs “Ilyeudvas 
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INTRODUCERE 
Ca, întroducere în Cronicarii grecești, am socotit că nimic n'ar fi mai nemerit de câta 

descrie viața şi activitatea cel puţin a acelor publicaţi în acâstă scriere, asupra cărora am 
mai multe cunoştinți sigure. Apoi fiind că până acum fârte puţin cunosc despre unii din ei,. 
mă voit mărgini pentru present a publica numai noţiunile sigure ce am asupra Protosin- 
ghelului Naum Rîmnicenu, reservându-mă a adaugi cu timpul și altele, dacă împregiurările mă 
vor favorisa. Voiu trata în special numai despre viaţa și activitatea Protosinghelului Naum 
Rîmnicânu, nu numai pentru că-i Român și ne întereseză mai de aprâpe; dar încă și pentru 
scrierile lui, şi pentru că el este unul din cei întăi profesori de limba Română la Ro- 
mâni în Epoca fanariotă, dăscălind între Români mai mult de 50 de ani. Fiind-că Naum Pro- 
tosinghelul n'a învăţat carte de cât în ţară, socot că n'ar fi de prisos a face mai întăiu o 
expunere a, stărei învățământului la Români pe timpul epocei fanariotice. începând cel puţin 
de la timpul de când întâlnim date sigure în monumentele literare din ţară, şi pănă-la tim- 
pul dispariţiunei Domniei fanariotice. Acestă expunere u învățământului, pe lângă alte cunoș- - 
tinţi ce ni va procura asupra selelor greceşti, ne va pune în stare de a judeca şi ma! drept 
şi mai complect devotamentul Protosinghelului Naum pentru carte, aptitudinea, meritul și în 

“fine locul ce trebue să i-l acordăm bucuroși spre a-l ocupa între 6menii timpului şi despre 
care fârte puţin cunoșteam pănă acum. 

Î. 

CÂTE-VA CUVINTE ASUPRA SCOLELOR, GRECEŞTI. 

:PRIVIRI GENERALE 
  

" Raportul și înfluința Grecilor asupra Românilor. 

Intre locuitorii vechi ai acestor localităţi Seiţi, Thraci şi Daci ete. şi între popârele din | 
Europa Orientală, mai ales Grece, aii existat raporturi variate: religi6se, comerciale şi cultu- 
rale, după cum mărturisește cunoscutul istoriografii Herodot (Cartea II). 

Aceste relaţii ai sporit încă mai mult pe timpul Colonisărei lui Praian, pentru că atât 
coloniștii câţ şi legiunele Romane, aduse de Marele. Traian în Dacia, erati luaţi din dife- 
rite localităţi şi Provincii ale Imperiului Roman, dar mai cu samă dintre popârele Orientale 1). 
Chiar în timpul stabilirei coloniștilor în Dacia mulți 6meni meseriaşi ai venit din Orient 
şi carii stabilindu-se printre Coloniștii Romani aii desvoltat în Dacia civilisaţiunea, cunoscută, fă- 
cându-o una din -Provinciile cele mai bogate, cât a fost sub administraţia Romană?). Contactul 

1) Consultă: A. D. Xenopol. Ist. Romanilor vol. Î, pag. 177 192. 

3) Consultă Aprins, lotogia 7ns Povavins pag 383—420. idem A. D, Xenopol opul citat. 
| | o
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dar între Coloniștii lui Traian ș 
it încă și după acestă epocă. RI ÎNR Ă _ - "Daci a la epoca stramutărei legiunelor „Romane sai d e mean a unul 
număr însemnat dintre Colonişti peste Dunăre în isi, atanăă, dup ne s] stori 

fii Bi ini i crescut încă aceste raporturi și influinţi variate, pentru că acea parte graf Ca a ea trecut ct legiunele Romane Dunărea în „anu sula „Balcanică, au erăit 
mulţi secoli amestecați între popârele grecisate mai întăiu și apol s av onisa pi mă a vein- 
târcerea unora dintre ei în pământul Patriei (270—1250). Restul intre Co onişti Homan ae 
mași în Orient și carii s'aii estins cu timpul înmulţindu-se în totii Orientul Europei, a dat naștere mai târdiă poporului Cutzovlah sat Valah, pentru acea după opinat confiniile însăși a'Lesalici se numeaii și Valahia mare. Tăs Ozrradias ueoata MzyâAn Daia i EiTat ). După adoiia descălecare ori reaşezare în mase mari a Românilor în pimontul. Patriel lor, unil venind de peste munţii Carpaţi, prin doit căi, alţii venind de peste Dunărea şi unin u-s0 cu populaţia României din munţi și de pe polele munţilor, dup: terminarea șuvolului bar- barilor, ai reocupat iarăși Dacia Traiană. Relaţiile și raporturile între n0Ă și popsrele greceşti din Orientul Europei ati devenit de atunci și îmai strînse și mai frecuente cu timpul. Influ- ința cea mai mare de a se susținea şi nutri tot merei relaţiile n6stre cu popsrele de origină grecă ord grecisate a impus'o și Creştinismul. Noi Românii suntem vechi creştini 3). Pe la Juma- 

. . is * _ 
i popârele Orientale din Împeriul Roman a continuat și sta mă 

n6stră a, fost cea Ortodoxă în tot-deuna. După separarea Bisericei lui Christos în Biserică pa- pală Occidentală și Biserica Urtodoxă Orientală. din timpul Patriarhului Fotie, noi Românii „am remas 'strînși uniți de Orthodoxism. 'Tâte relațiile n6stre religi&se, atât înainte de reo- cuparea pământului Patziei, cuprins pe atunci în parte de barbari, cât şi după acea, le am avut numai cu Patriarhul de Constantinopol 3). De aicea a urmat că, datinele și obicelurile re- ligi6se si fie acelâși cu ale Grecilor, şi numai tradiţiile populare: jocuri, sărbătorile naţio- nale romane, obiceiurile casnice și nuntale, legendele și altele de felul acesta se maj pârte tipul Lromănese și să ne amintescă, originea, nâstră Romană. Pentru acest „cui nt sculptura, arhi- tectura caselor și a templelor, industria, şi comerţul în mare parte a trebuit să pârte fisio- nomia grecâscă. Resturile archeologice din Museul nostru Naţional dovedesc pe deplin aceste dise. „Nu puţin a înfluențat asupra, sporirei raporturilor și căderea Constantinopolului. Mulţi din Greci pentru a scăpa de mârte sati refugiat Şi în țările Romanilor, dincâce de Dunărea, prin por- turile nâstre, ocupându-se cu comerțul; iar alţii s'a stabilit printre cetățenii Români €. Apol mal știm din istorică că după căderea Constantinopolului toți Gmenii cărturari și capabili printre Greci veneati și prin Principătele Românilor, unii, cei bisericeşti împilaţi de 'Lurci, dupa milă, alții pentru Siguranţă și în fine pentru sprijinirea Orthodoxiei, atacată pe de o parte de Bi- 
serica papală prin Iezuiţi într'un mod înveninat, iar pe de alta de Calvinii respândiți mat: 
cu samă printre Românii din Transilvania. 2) Nu este dar exact istoricește că Noi Români am 
legat raporturi reciproce cu Grecii numai din epoca disă fanariotă, pe la începutul seculului 
al XVIII, pentru că găsim urme sigure cu mult. mai înainte, chiar de la colonisare, fiind că 

| tatea sutei atrela să gisesc și persecuții asupra creştinilor din Dacia şi martiri. Confesiunea 

| 

  

| :) Acâsta 0 afirmi şi Ioan Comnen, numit în urmă, ca, Mitropoliţ istrei iii 
profesor în Academia, Domnâscă din Bucureşti la 1690 şi D DomaitorurisEzel, Terotheiii aia a fb 

n 
, octor Domnitorului Constantin Brancovanu. Da 

la el ni sa conservat „An manuscript autograf ce să află în Academia Română și în care între alte note 
extrase din Honiat se Băsește şi acâsta. Consultă Şi scrierea: ra UI sta dal iza Gashouliz 70 &oiwy 12 Seopâgtv TaTiowv uv Bzpvăfa ai Xonooviny, owvre- 

v — ama 
7 ÎI 7 2 ă 
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stea My sapă 707 OcowTăzo: Biaoudo: Kato Neoobzey “IEp05+nxfvoy IlzXooyovai0) roi 270 
AXÂIBLz0' - ă $ 4 i i ” în : « 

, 

iso, 4, imprimată în 1775 în Lipsca. Și acesta a fost ȘI profesor în Academia, din Bucureşti. 
:) Consultă: Istoria, Mitropoliei Moldaviei Şi Sucevei pag. 1888, 3—38 
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va opera citată : Istoria, Mitropoliei Moldaviei ȘI Sucevei pag. 5—38 
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aceste ţări erai cunoscute Grecilor 'şi înainte de Colonisare!). Dacă mai consideri organisația 
Gemocratică a Bisericei n6stre vechi, carei după tipul cele Bisantine, repugnanța Românilor 
în tot-dâuna de presiuni religi6se, ce este împrumutată tot de la Greci; în fine legislaţiunea 
veche a Romănilor începând cu Alexandru cel Bun şi pănă în timpurile nâstre, cu întrodu- 
cerea, Codicelui nou, care tâtă este împrumutată numai din legislaşiunea” Bisantină, atunci lu- 
crul devine destul de demonstrat. - 

„Noi cunâştem că legile civile imprimate de Vasilie Lupu Vodă sunt traduse de Meletie 
Sirig2) din limba veche grcă în cea vorbitâre și din acesta în romăneşte de logofătul Hustratie 
şi acomodate numai vechiului obiceiă al țărei. „A tradus (Meleţie Sirig) dice Patriar hul Dosoteiii 
și explicarea lui Origen la Epistola, cătră Romani din latineşte în grecește și scrierea, lui Ioan 
Cantacuzin Impăratul Romeilor, cea contra etnicilor şi Institutele juilustinian, şi Prescurtarea 
de legi a Impăraţilor Leon şi Constantin din limba elină (veche) le-a tradus în limba vorbi- 
târe, prin îndemnul luk Vasilie Vodă“ 3), 

Ce se mai dicem despre legislaţiunea, canonică a Bisericei, tâtă a fost numai grecâscă, egală 
în totul cu cea a Bisericei Orthodoxă. 

Să ştie că Bogdan Dragoş înainte de a se pogori în Moldova a închinat Monastirea cu 
patronul S-ţilor Arhangheli În Patriarhatul din Constantinopol 4). Se ştie că Vlad a făcut bo- 

„gate daruri în St. Munte, şi din care unele se conservă pănă astă De asemine Stefan cel 
Mare, Negoe Vodă, Matei Vodă Basarab, Mihaiti Bravu ete. etc. și mulți alță boeri şi avuți 
Români. “Pete aceste fapte mărturisesc legi ătură strînsă de relaţii ce exista prin religiune între 
Români şi Greci. Mai cunâştem că adese Românii ori Vlahii erai înrolați în armatele Bisan- 
tine, că Mircea cel mare şi-a trimis pe fiul seii de sa educat la Constantinopol în curtea Im- 
păratului Ioan Paleologul (1423). Dacă mai amintim că relaţiile între Români și Greci mergeaii. 
aşa de departe în cât se ctisătoriati uşor între dînșii; că Alexandru al Ii “lea. s'a, căstitorit 
în 1628 cu fiica lui Scarlat Veglingi din Constantinopol, apoi că fiul lui Alexandru Exa- 
poritul Scarlat a luat în căisiitorie pe Elena fiica lui Constantin Brancovanu în 1698, atunci 
se probează şi mai lămurit că relaţiile între Români și Greci erai mult înainte. de epoca fana-" 
riotă. Dacă, bine s'a făcut sati răii menţinându-se în seculi aceste relații, rămâne'a se aprecia, 
deosebit, destul că am constatat acum că lucrul în sine a existat. 

Prin urmare aceste relaţii neîntrerupte din seculi îndepărtați între Români şi Greci au 
avut o mare înriurire asupra neamului Românilor, asupra vieţei lor casnice, civile și mai ales. 
religi6să; de aceia când a venit timpul sub Vasilie Lupu şi Matheiii Basarab de-a fi înlo: 
cuită limba slavonă -oficială, mai îutăiu din Stat şi apoi şi din Biserică, faptul s'a săvârşit 
cu cea mai mare ușurință, fiind de mult preparat teremul prin influinţa grecismului asupra. 
Românilor. 

Dacă privim şi mersul literar între Români, apol nu se pâte nega că “influinţa limbei 
grecești asupra formărei limbei nâstre este mult mai puternică, mai productivă și chiai 
mai folositâre de cât înr&urirea slavonă. Pănă când în Stat şi în Biserică la Romani s'a scris - 
şi s'a cetit slavonește, literatura n6stră era forte simplă, arhaică și seracă în expresiuni și 
în cuvinte, ce ar fi putut imbraca ideile abstracte și imaginile “alegorice. Cu studiarea limbei 
grece și scriitorii Români aii întrodus cuvinte, expresiuni și frase noi în limbă, după exemplul 
limbei grecești, acomodându-le tipului şi geniului limbei nâstre neo- -latine. Pravelele lui Vasi- 
lie Lupu sunt traduse de Eustatie Logofătul din grecește, Dositheiti a compus și resumat 

”) Consultă: T.T.  Tlaadâncuos, doyos mepi 2 Bhiyots ENnvioură pag. 6—2i, idem “Ioo- 
pia Tis Povuzwas Wd Anu-nTeio» bznidoy, 2v Acvia 1816. 

2) Vedi cartea, lui Meletie Sirig, edată în Bucureşti, la 1690, de Dosotheiu Patriarhul, In prefață, se 
istorisește acesta, de Patriarhul Dosotheiu, arătând activitatea literară a lui Meletie Sirig. Cartea, este întitulată: 
Rară Tâv Rofiwzâv zepăhaiuy za Epuorăgeoy Kupthdoy Toi AcyrioEws orsiopno1s. folio. 

%).Iată dovada: „Me miooace GE voi Tây Eu:Nvelav Toy “Oonptvous zijs 505 Pruatoys 2xo70) E 
amd zis ariviios es my “Edmia zai Tod Ye "loo&woy Kavzazsuliys Prouaity aro rpăTopos, TO rară 
703 EDwacd za 7ă. IvoriToura 705 Lovorivavcu za 7 vaga izurou-tv Atozos zai Riovotavzivov 16 
note md Tis EXnvzăs yiorrns periyeyuev sis zeliv podov, mpotponzi 105 Baotheiov Boefodat, 

1) Vei: Acta, Patriarchatus Constantinopolitani. Vol. II. pag. 156.
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Prolâgele sale după textul grecesc. Imprimarea cărților bisericeşti s'a, făcut după traducert > 

mai în urmă din grecește. Tot ceea, ce a lucrat Mitropolitul Veniamin a fost după textile gre 
cești. Apoi chiar Pravila „Indreptarea lege“ este tradusă, din grecește, eis ajunel e lui ( a 
ragea şi Calimah sunt lucrate după texte. grecești, Antim Ivireanu, Filaret A iiropolitu 
Ungrovlahiei, Damaschin și Chesarie Episcopi de Rîmnic ai tradus cărţile bisericeşti după textile e se Y 9 y . y y . v . e or »: cești, în fine Cronicarii mai moderni ai Moldovei şi mai ales ai Valahiei din epoca grecescă 
aii mănuat condeiul după modelul limbei grecești. Numai căte-va pers6ne : ca Ureche, Mi- 
ron Costin, făcându-și instrucția în Universitățile apusene, mat cu samă în Polonia, fue excep- 
țiune, precum şi Românii toţi din Transilvania, între. carii influința limbei nume atine ora singura ce-i nutrea. Când grecismul, viguros ca limbă ȘI literatură clasică, a provocat pe sla- vismul şubred și nepotrivit geniului limbei Române la luptă, era natural să învingă gre- cismul și să-și stabilâscă preponderanța şi influinţa sa asupra limbei nostre ; iar slavismul să Ci 
lese, ca şi armatele învinse de câmpul de luptă, resturi numai de ale intluinţei sale de pănă atunci. Cuvintele slavone existente în vechea, nâstră literatură și în gura, poporului primin- du-și împământenirea ai remas şi trebue se remână, între Români—după cum s'a Întămplat acesta, la tâte popârele. Aceste cuvinte ni sunt trebuitâre și pentru înţelegerea precisă a docu- mentelor, cum și a topografiei Patriei nostre. Filologilor noștri le incumbă acum datoria de a arata, care anume cuvinte slavâne trehuese conservate ȘI care înlocuite cu elemente omogene limbei nâstre. Victoria pentru influință, obţinută de elenism față de limba slavonă asupra limbel Românilor a durat peste două secule. Când împrejurările politice i-ai permis, atunci și-a, * manifestat pe deplin dominaţiunea, ei prin fundarea Academiilor Domnești în Iași și Bucu- reşti, pe la Episcopii şi prin orașele cele mai principale din țară. Fisionomia 'Țărel părea în aceste timpuri: mai mult de cât o influința literară, ci gracisatâre. Nu numai bărbaţii Ro- mâni, boerii ţărei, vorbeaii escelent limba, grâca şi se întreceaii în expresiuni elenice şi seriere corectă. dar încă și damele și fiicele lor se întreceati în a recita bucăţi din Omer Și alți poeți. Influinţa grecismului a fost atât de înaintată în seculul trecut, în cât începuse a impune lim- bei Române chiar și terminologia cuvintelor greceşti. De atunci ni-ati remas în limba n6stră cuvin- tele: metahirisi, chivernisi, paraponisi, et. et. Cu tâti împedicarea,ce pare că a, făcut desvoltărei lim- bei naţionale la început elenismul, după socotinţa unora, este însă un fapt adevărat: că limba naţio- nală şi-a luat un sbor puternic spre formare, creştire și înflorire numai pe timpul epocei ele- nismului, prin bărbaţi Români ce studiase în Academiile grecești din ţară şi carii, din dorul șI Iubirea ce avea de Patrie, se dădeati ci zel și devotament la cultivarea graiului romanese și la scrierea românescă, Din acâstă epocă avem Poeți și poesii Române, prosă frumâsă în limba, națională, în fine o limbă, în câre se pâte exprima, ori ce sentiment, ori ce idee si ori ce alegorie. o 

| | „In tot casul adevărul bazat pe fapte este, că în epoca, influinței Slavismului limba n6s- tră a fost staționară şi abea-și putea, menținea, nealterat depositul de limbă națională, spre a 
„nu fi absorbită de Slavism, pe când în epoca influinţei Elenismului limba, națională a crescut, 
sa desvoltat și cultivat, pentru că avea în Elinism un model de limba artistică, și perfectă, 
de unde să puteati Inspira scriitorii Români , 

| Sai ——— 

4 , . o ş ou 1e : | 
) Influinţa, limbei grece vechi asupra formărei limbei vechi romănești ce le avem în limbă ȘI acum încă, ne denotă dest « lor cu Grecii. Așa: Agonisese dyovilouat. aer, 

Și a cuvintelor multe estul de puternic contactul secular a Români- , a *1p, azimă, dinuov, albastru, dM4fzozooe argat 

_ 2 A | | D 3 >) 

sarăene, asil, doydov, aflu, si 2w, baba, 6x56, busuioc, Bxathzăs,' bute, Bobrn, vaet, Bade 
V astre, inorie, vuet, fonrăs,. dar, îopov, drum, Bpîues, dușman, dvouevig, zugrăvesc, loYoaoâi, 

"te D A - a Y . Ps A ? ” Z 
y * ) 

ia „ dis, calup, z7hanos, case, Xxoxw, chip, 7unos, e6lă, z65dov, livada, ide, liman, Îu-v, mer- 
cars . “m * ( 

16, psprizoy, meşter, ui, miere, ue, amurgul serei, duovpyâs, oii dy, putina, zoivn, pri 

= : A 24 | . 2 , R ? 
€ v -. 

805, neziooas, prâspăt, spsogarov, stih, oziyos, stuf, otipos, strachina, 5orphzwvov. fleae QhoaE 
flegma, oAtyuz, har, Yâzs, ciocan, zuztyn et te. 8 socoti A vintelo, 

orecesi Saale 0. Yâets, că , vn ete. etc. ar putea socoti numărul cuvintelor 
Sreceşti vechi întrebuințate în limba, românescă peste cincy sute. In timpurile mai moderne când 
Grecil ati veuit în Principate, lucrul sia, îmtâmplat di i i omânilor îi ay 

) pia dim contra. Limba Românilor a avut 
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Clasa superiâră în cultură, şi care”! în genere la cârma ţărei, a produs în vechime schim- 
bările mari la popâre. Același lucru sa, întămplat şi la Noi. Renumitul profesor din Athena 
Paparigopul, iată cum se exprimă asupra influinţei limbei grecești. între Români: „Chiar cele 
mai însemnate familii din Bucureşti indigene ca Brancovineșştii, Ghiculeştii, Sturdzeştii, Fili- 
peştii, Bălăneştii, Floreștii, Corneştii, Goleştii, Bălșaştii, Văcăreştil ete. ete. vorbeaii și scrieaii 
limba elină ca a lor proprie 1). 

Să venim acum la scâlele grecești, la așa numitele Academii. Domnești din Principatele 
'- Românilor. 

Știm că Vasile Lupu Vodă a fundat o Academie în [ași la 1644 în St. Trei-lerarhi 
şi -în care studiile se predaii în grecește, se învața și latineşte, slavoneşte și româneşte. 
„El (Vasilie Lupu Vodă) ati făcut nouă legătură între Patriarhul din "Țarigrad şi între 
preoția din Moldova, ai primit cărţi şi cântări greceşti, ait adus călugări greceşti și lati- 

"neşti în Moldova, pre aceştia, din. Polonia, ficut-aii se6le grecești în Monastiri și după Cazig 
şi una, latinescă şi o tipografie cu litere Romăneşti“2). Știm positiv că s'aii adus din Polonia 
profesori şi carii predau ştiinţele în latineşte. De la unul din ei ni-ait remas și un manuscript ?). 
Apoi la 1679 Şerban Vodă Cantacuzin a înfiinţat altă Academie în Bucureşti în Monast. St. Sava 
şi în care studiile se predaii iarăși în grecește; se studia și latinește și slavonește și româneşte. 
„Intre cele întăi lucruri Şerban Vodă Cantacuzin a, făcut se6lă grecâscă, ce sa conservat și 
de Domnii următori, carii li ai hotărit să li dea (profesorilor) şi salar anuăl de la Vistierie 4). 

“Aceste Academii ati durat în tot seculul al XVII și al XVIII şi în acesta! nostru pănă: 
la 1821, şi a servit de basă la înființarea Universităţilor n6stre Române din Iaşi și Bucureşti.: 
Fiind-că scopul meti este de a descrie în special mai numai Academia Domnâscă din Monast. St.. 
Sava din: Bucuresti, si încă pe acesta numai după monumentele şi documentele ce cunose 

pd . 4 

pănă la 1821, de aceea, mă voiii restringe a vorbi numai despre seslele din Valahia, pentru 
că intenţiunea mea este de a arata unde și-a făcut Naum Protosinghelul educaţia şi instruc- 
ţia. sa: Pentru a înţălege pe deplin acâsta trebue să ştim positiv ce fel de 'seâle erati -în 
Valahia pe acele timpuri 5). 

| , | 
atâta putere asupra limbei moderne grece, lipsită de expresiuni, în cât s'a impus limbei gre- 
cești voibitâre. și aseminea cuvinte se conservă multe pănă astăqi între Greci. Așa: Vornic, fâpvr- 
205, cușmă, Y05aua., grădină, Ypzăiva, ţara, zbăpz, ocina, driwva, 'sfat, oouzo, tabăra, Tăuop0v, 
moșie, ovar, sapă, 1lăza, haz ya, bucluc. p.ToAĂBUAL, interes, ivzeptat. ete. ete. Cine voește 
să cunâscă mai în special cuvintele împrumutate în timpurile moderne de Greci de la Români și 
alte popore să consulte Lexiconul limbei vorbitâre de Scarlat D.Vizantie, Constantinopol 1874. De 

aseminea și pe Elladius la pagina 203 în cartea sa: Status praesens Ecelesiae graecae: „Quicquid 
fortidum putidumque haec Neo-Graeca Lingua secum fert, id totum Graecis debet, qui insulas 

ac terias colunt, quarum plurimae sub ditione Venetorum habentur; nec minus vero Albanis, 

Bulgaris atque YWallachis, qui ex conversatione cum aliis Graecis, discunt quidem Graecam 
linquam, sed cum neque scribere Graece possint, ita illam addiscunt ac loquntur....* 

2) Vedi Vol. V. pag. 579, Istoria, poporului Grec. Athena. 
:) Vedi Șincai,. Cronica Românilor. Vol III, pag. 58. 
5) Vedi: Discurs rostit în Aula Universităței din Iași ete, 1885. - 

4), „Spoleto EXâmyzăy î» mporets Ezaue 6 Xeowndy Bidas Kavrazoutivbs, 7 âmoiov îovhayn 
za amd Tabs perayeveozipoys 'Avlivrac, nov xai prolos Ewpizlin vă diderar war! Eros dd zi 

Biomagizy. Vedi: “lorapia Tăs B)oyizs bn 7âv abradiowy 'Tovoys)î, pag. 81. lar la, pag. 285 
, . > e > , ., 4 - - . ” aceiași autori se exprimă : Awros 6 Aulivrns Exvuey zor 0opăv eyoheioy “EAnvzoy eis Bhaytav, 

Apoi Fotino adauge: „00705 zaTă T900T0Y 20v9Tn3:v EMnwztv cyohm îv Boyzoupeoie, vedi vol. 

II, pag. 270. 
5) Cel ce voeşte se cunâscă și despre cele-lalte scâle greceşti din Iaşi şi despre mersul lor pănă, la, * 

acâstă epocă cițiască scrierea mea: „Discurs rostit în aula Universitiţei din Iași asupra scâlei grece şi 
române din timpurile lui Vasilie Lupu şi Matheiii Basarab pănă la 1821, cu ocasiunea sărbărei jubileului 
semi-secular al Învăţământului superior național, 1885. Sa 
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XIV. 

UE: 
Priviră istorice asupra Scolei Greceşti din Bucureşti instituită în Monastirea St. Sava | de la 1679—1821. 

Influinţa Grecilor asupra Românilor și existența sedlelor grecești în ţările n6stre este cu mult anteri6ră 'epocei venirei Domnitorilor fanarioți, cum am vedu . g eniraa Domnita. Instituirea scedlelor greceşti în Principate precede cu un secol apr6pe venirea Do ilor din F ", i 
" Ă non Ga Decrioță vin în ţară găsesc cu mult înainte grecisate Palatele poate, sedlele nostre, Bisericile nâstre. Revolta de sub Vasilie Lupu Voevod contra „sreci or sluj ai Și cea de sub Radu al XI contra boerilor greci din administraţia ţărel s'a întâmplat cu mult înainte de Domnitorii Fanarioți. „Mulţi dintre dînșir- (Greci) au fost barbaţi wredniei e rocunoştin a naţiunei lor și a creștinilor în genere. Dar nu puţini s'aii deprins cu obiceluri vițiate i se ă tiraniei și a sclăviei. „De aceea at inceput prin intrigi să se îndese la afacerile Românilor. Venind deci mulţi din el, răpind și facând abuzuri, încurcat raporturile şociale ale „Români- lor, carii, natural, s'au îndignat contra lor. Pe timpul lui Radul al XI (1611—1615) Berea a conjurat contra Domnitorului din causă, că Grecii ocupat pe nedreptul funcțiuni. Conju- Taţia sa renoit sub Alexandru al IV (1616), şi în fine Luvu atat pe mulţi din er impreună cu servitorii lor, lar Domnul a cădut de pe tron“ 1). Sub Fanarioţi Grecii natural se înmulţesc, ocupă aprâpe tote funcţiunale în Stat, pun mâna pe proprietăţi prin succesiuni ȘI înrudiri, prin arendări de moşii monăstirești, prin luarea în antreprise a, vămilor, ocnelor, iraturilor şi a tuturor dărilor Statului, se îmbogăţese, comiţând tot felul de Vexațiuni asupra fratelui nostru ţăran, ceea ce a provocat, din causa abusurilor fără margine, indignaţiunea tuturor Ro- Mânilor, | A | , Dar se6lela greceşti a parte considerate ni-au făcut necompărat mai mult bine de cât răii. ă judecăm imparțial şi fără prevenţiune și vom recunște că aşa este lucrul în sine. De când sa început influința, cărței greceşti între Romăni, de atunci sa, început a se desvolta, şi cultiva, mal puternic limba. nâstră Naţională și a se desbrăca de slavismii neproprii geniului limbei. n grec. a trebuit se fi fost de origine Diaconul Coresi, un grecisat Daniil Panoneanu, tradueă- torul Indreptărei Legei, un grec după; educaţie şi instrucţie Antim Ivireanul, un grec ltilaret 

al Il, un grecisat Chesarie Episcopul de Rîmnic ete. ete. Toţi aceştia, și alţii mulfi a, tradus cărți, 
mai ales bisericeştă și ni-am înbogăţit literatura limbei românești, făcând a dispărea treptat limba 
slavonă din Stat ȘI în urmă în serviciile Bisericei Române. Toţi Domnitori! din epoca fanariotă 
unii ai edat din not hrisâve prin care confirmat donaţiunele scolare și admitea continuarea celor 
stabilite de predecesorii lor; alţii scoteau  hrisâve noi prin care se reorganisa, şi înalța ni- 
velul sedlelor și se prevedeaii mijl&ce pentru sporirea veniturilor acestora. Intrun act de ju- 
decată din 1796,.dat pe timpul lui Alexandru Calimah Voevod, cu ocasia unei judecăţi între 
esmănarii locurilor din jurul Mitropoliei de lași se dice: ....Un Hrisov din 1766, Octomv. 

de la fericitul întru pomenire Domn Grigorie Alexandru Ghica Voevod," pentru punerea, la 
cale a Academiei de aicea din orașul Eșii. Care arată că sai zidit din temelie, lângă Mi- 
tropolie, prin a D-sale cheltuială slobodă, îndestulată și cu' tâte cele trebuinciâse lucrărilor. 1 . 
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se Ilyencov eo 90vov. dă Ilsg ao Edimuouoi, pag, 23, idem Fotino 
ediţia grecă, vol, II, pag. 151—156). 
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ei şi cu Biserică, întru care se prăznueşte Stratenia. Domnului şi D-deului nostru Is. Christ. 
Arătând acum Preasf. Mitropolit că voește a dispărţi aceeași Biserică, să o alăture cătră A- 
cademie, să fie pentru cei ce st învaţă, după hotărîrea Hrisovului de sus arătat...“ 1). Sub 
Mitropolitul Gavriil la 1767 se cumpără un loc în megieșie de Mitropolie cu destinaţie:, fiind 
trebuitor scâlelor, ce s'aii făcut acum, dând şi alți megieși. locurile ce aii fost prin prejurul 
nostru 2). Așa în anul 1761. Grigorie Ghica Voevod cere de la Patriarhatul din Constantinopol 
de a i se confirma Hrisovul privitor la scâle de cătră Sinodul patriarhal, pe care Samuel 
Patriarhatul îl întăreşte Sinodiceşte. (Originalul în Academia Română, în limba greacă). 

Scrisdrea întărită publicată în Moldova despre scdla înființată acolo de cătră Prea Inălțatul Domnitor, 
Domnul Domn, loan Grigorie Ghica Voevod, spre folosul comun al ortodoxilor de acolo. 

SAMUEL CU MILA LUI D-PEU ARHIEPISCOP CONSTANTINOPOLULUI, ROMEI NOUĂ, 
| ȘI PATRIARH ECUMENIC, - 

Câte în adevăr sunt bune şi plăcute lui Dumnedeii din lucrurile săvârşite cu. dragoste cătră el, prin 
pronia marei nâstre Biserici a lui Christos, întroducăndu:-ss pentru siguranţă şi continuare în viitor, pe acestea, 
nu numai nu le refuzăm spre a se îndeplini și confirma prin autoritatea, bisericescă, dar și pe cei ce's 
dispuşi spre aceste cu cuvenite laude fie-căruia, și cu rugi spirituale îi îndemnăm. Dar în o ast-fel de stare 
miseră, de acum a neamului, ce alt lucru ar fi de preferat, de cât înființarea şi ocupaţia, despre scdle, şi 
îngrijirea celor ce se cugetă la, instrucţie? saii cu ce cuvinte de laude anevoindu-ne am recompensa mai gene- 
TOS, după vrednicie, pe cei ce-şi iaii asupra, lor o lucrare din cele atât de strălucită, atât de gloridsă, atât ae 
bine-făcătore tuturor şi mai cu samă plăcută lui Dumnedeii? Nu negreşit, şi nici n'am putea iubi când-va, alt- 
ceva mai mult de cât instrucţia și nici am putea și-l înfrumuseţăm cu laude după vrednicie, pe cel ce să în- 
grijeşte atâta de ea, ci mai ales recunoscânduii instrucției datoritul merit, fiind cea mai inalta din bunuri, 
pe tote înfrumusețându-le, pe tâte stăpânindu-le şi care prestă înaintea lui Dumnedeii şi a ângerilor, pre cel 
ce se ocupă atât de generos despre ea, cât îi posibil nouă, să-l încurajăm prin rugăciuni, iar fapta lui de 
acolo se o sprijinim, şi cu întăritură s'o asigurăm spre a remânea cu ajutorul lui Dumnedeii nestrămutată, şi 
se crescă cu timpul. O ast fel de îngrijire, mişcat cu zel spre obştescă folosinţă, a neamului, a pus prea Inăl- : 
ţatul şi prea piosul Domn și Egemon a totă Moldovlahia, Domnul Domn loan Grigorie Ghica, Voevod, fiii 

"în Sântul Spirit iubit al modestiei nostre, fiind din rădăcină, bună, din neam strălucit, cu o veche şi prea re- 
numită succesiune, escelând prin funcțiuni politice şi demnități și cu deosebire mai însemnat de cât toţi prin 
virtute şi religiositate, odrăslind ca ramura, cea: mai frumosă; și nu numai succedând gloria, strămoșilor în 
tâte, dar încă ambiţionând să, se arate mai puternică în el, mai mult de cât în ori-care altul săvâşirea vir- 
tuţei; în cât reuşind deja, în tote se admiră de cătră toți. Unii povestesc admirabil iubirea, lui de dreptate, 

“şi între aceştia mai ales pioşii sei supuși, fiind administrați cu cea mai mare dreptate; iar alţii laudă cu 
surprindere înţelepciunea, acestui barbaţ, unii mărturisesc relativ -de cei loviți de sârta, că, este uman și dis- 
pus a, ierta, ba, încă-i şi cu blândeţă în tote. Alţii predicând purtarea sa liniştită, și domnâscă, cătră, toţi, 
Domnitor şi Părinte, cumpătat la viaţă, îl numesc îngrijitor al vieţei în nevoi; realisând minunat pănă acum 
asupra, celor presenţi tote câte-s spre folosul comun a celor ce trăesc sub strălucita, sa Domnie. Inființări 
de spitale, vindecări bolnuvilor, celor lipsiţi întraripare, deposite de ape prea curate și forte abundente 
prin cișmele, lucrate frumos, faceri şi nivelări de drumuri ce duc spre scopul propus nu numai mersul 6meni- 
lor. celor ce călătoresc, dar şi ușurarea animalelor, celor ce cară cele de trebuință, Cu 

Dovadă că aşa-i acest barbat cu virtutea şi mai cu samă cu religiositatea, este şi prea renumită Scoli, 
(Maoeicv) înființată, acum în Iași lângă Metropolie, care, caracterisând puternica sa iubire de învăţătură și 
zelul dumnedeesc pentru folosul neamului, confirmă lauda după, vrednicie a barbatului. Căci nimic alt nu este 
mai de respecţat de cât învăţătura şi nici mai însemnat sai mai potrivit omului; căci din cele-l-alte crea- 
turi, unele sunt fără minte şi suflet, şi prerogativele unora dintre acele cu mult superidre, iar altora întru 
atâta, le lipseşte învățătura, cât îşi ai fiinţa suflarea prea nesigură, a valurilor lui Evrip şi li foloseşte celor 
ce li se par.căi obţin între-buințarea; iar învățătura însădeşte în noi minte, şi ne prepară a ne deosebi 
prin ea, de cele-l-alte ființi necuvântătâre; învățătura şi patimile le adârme, şi aprinderile corpului le linişteşte, 
învățătura, şi moravurile le reguleză, şi nobleţă adevărată ne aduce; învățătura și prudenţă, produce și egâ- 
litatea între toţi o predică; învățătura singură este asilul bogăției, şi avuţie nedeslipiţă; învăţătura este 
ornământ al sufletului, pentru care nu se schimbă nici pentru tâtă lumea, după cuvântul Mântuitorului 
nostru; învățătura, dar este instructorul religiosităței şi apărătorul Orthodoxiei. 

Iubitori a aceştia, aii fost nu numai Gmenii laici învățați, dar şi însuși dumnedeeştii părinţi ai Bisericei, 
şi nici voesce se expun acum laudele învățăturei, făcute prin scris de fie-care din aceştia; căci nu ni este 

2) Vedi Revista myeologieă, anul al IV. - 
:) Extras din Condica de Hrisâve a st. Mitropolii din Iași, pag. 50, 

N
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acum nouă intențiunea de a inşira una câte una laudele instrucției, ca fiind cea mai superidră, dintre bu 
nurile cele recunoscute între 6meni, precum şi însuşi gura, cea neminciunâsă a Mântuitoriului nostru C ristos 
adese o confirmă. Dar numai pentru ca acum pentru acest lucru bun să lăudăm după cuviință îngrijirea să- 
vârşită de acest barbat, fiind că știm că ss îngrijește de învățătură, dupre cum nk-aii aratat nouă, înscris 
trimițându-ni copie de pe scrierea hrisovului întărit de cătră Inălțimea sa. Mai îutăiu -prin cheltueli fără, 
cruare a ridicat din temelie în Iași Sc6lă, făcând'o tot odată încăpătâre, înzestrând'o cu tâte.cele necesare . 
şi de trebuinţă, şi însuși declarând Biserica și Sc6la din ea, liberă, în care se prăznueşte aminţirea Intrărei în 
Biserică a Mântuitornini nostru 1s. Christos. Apoi numind şi profesori nu numai în acestă şcolă, dar și 
în cele-lalte scâle, din noii hotărite de el în tâtă Provincia (Egemonia) supusă lui, numită Țară în limba 
loculuiț Apoi a rânduit salarele profesorilor şi cele pentru nutremânt elevilor lipsiţi să se dea ne'ntrerumpt, din „cea ce plătesc, după vechiul obiceiu, în tâtă Țara, acea, civilii, preoții şi ierodiaconii. Având îngrijire despre acestea, a, ușurat de acei ce plăteaii la Vistieria Domnescă, “ca nici decum de la acest timp să fie încărcați cu 0 supra-dare saii pretextare, Deaceia, a rânduit: ca la 23 a lunei lui Apriil fie-care din Qişii preoți şi ierodiaconi să plătescă fără împrotivire câte doi lei, numiți noi; iar la 26 a, lunei lui Octomvre iarăși câte doi deaseminea, declarăm că acâstă hotărîre să, fie neschimbată,; dar încă preîngrijindu-se a rânduit şi recom- pense celor ce vor progresa, la, învățături, că dacă s'ar arăta cineva, din cei ce se vor înainta, în preoție, probat în cuvânt şi învățătură să nu plătescă dare, luând înscris de la, Domnie; ba încă şi din cei mai dinainte “dacă s'ar arata aplicat la, preoţie, apoi va dovedi prin învățături că pote prin cuvânt să, folosască pe evsevioşi Și aciea, de aseminea, să nu plătescă, cele cătră Vistieria Domnâscă, ca, uşuraţi de ast-fel de sarcină, să fie mai dispuşi spre învățătură şi tot-odată mai gata ca se folosască, pre alții. Deaseminea, rânduind a hotărît profesorilor salare anuale. Profesorului de ştiinți 1,500 lei, iar Profesorului de gramatică 600, celui. al II y Profesor 240; iar celor de: la sedlele primare 180. Celui de latinește 240, iar celui de limba țărei 120, anual iarăși 1,000 lei pentru întreţinerea, şi îndestularea cu cele trebuitore a 20 de elevi sermani, apoi pentru 1,000 care de lemne 375 li, Bibliothecarului 120 lei, Psaltului 250 lei, Predicatorului în limba, grecă apla 300, iar Predicatorului în: limba, Moldovenâscă 180, şi tot aseminea, Profesorilor sedlelor din țară ete. Pentru care a aşedat Epitropi şi supraveghetori şi pe Arhiereul locului, Preasf. Metropolit al Moldaviei ete. şi pe prea, “nobilii următorii boeri locali: pe Hatmanul Ioniţă Cantacuzin şi pe Vistiarul Gheorgachi Costachi, pe Vistia- rul Gheorgachi Hrisoscoleii, pe Paharnicul Manolachi Bogdan și pe Vistiarul după vremi; iar dintre comer- cianți pe Başa, Costa Avram, pe Costa Papa, Filu, pe Constantin Panaghiot, şi pe Sandul Panaghiotachi ete. Voind ca să aibă mai multă siguranţă, cele rânduite de el. spre urmare ne'ntrerumptă a acestui lucru bun obştesc, a cerut să, se întărescă şi cu jurăminte bisericeşti. Acâstă cerire a Inălțimei sale cu cea mai mare bu- curie priimind'o scriem prin acesta, şi ne pronunță sinodicește împreună cu Preasf. Mitropoliți din jurul nostru în sf. Spirit ..... ca amintita, scâlă,. sees Spre păzire neclintită, a, acestui bun lucru plăcut lui 

1767 în luna lui Decemvrie, Indictionul al XV. Subscrierile : 
Samuel cu mila lux Dumnegeii Arhiepi j 2 i J J 

. 2 . episcop Constantinopolului, Domer nouă şi Patriarh ecumenic. Jacârie al 
Cesarieă. Meletie al Îfesulă. Gherasim al Chizicului. Aicifor al Nicomidiei. Ioanichie al Halcedonului. Dionisie 
al Dercului. Teodosie al Ti esalonicului. Gherasim al Critulai Anti til; : di 3 

C C : , + Antim al Alitiline, , Anchialula, Benedict al Naupliei. Dionisie al Sandoriney, " es meiner Josif al Vidinei. Anania al - Din acesta, întăritură se vede fârte lămuriţ! org Bucureşti, în, cât pu mal este nevoe de altă înterpetare asupra conţinutului Hrisovului, - ă nu uităm că, fârte mu j i Biseri in Prelaţii ei destinsi di i Ă 

desvoltauea, Ein că for m ia ajutat şi Biserica, prin Prelaţii ei destinși din acele timpuri gesvolte er E pespândirea gustului cărței între Români. Vot cita, ca esemplu numai pe câţi-va: Metropo litu „Nicifor institue în Iași o scâlă pentru copii orfani şi seraci la 1729. Intrun Hri- 
ide e 29) stantin ecolai Mavrocordat. di, în favârea  Metropoliei de Iasi. la 1734 se dice: 
ear al doilea să aibă (Mitropolitul). nurtar ijă ajutor i şi si 

săi toli a A : A tropolitul) purtare de grijă ca cu acest ajutor să sporească și să gi sure siintei Mitropolii, să o aducă la, starea ce se cade; şi încă de vreme ce sînt 
ouă sedle na, grecâscă și alia slavonâscă, să fie dator Mitropolitul cel 
voluţa ne a avea purtare de Să Și necontenită cercetare asupra dascalilor, ca să pue ne 
roință asupra ucenicilor să-i înveţe prec i să 

i 

i a : um se cade și să-i procopsască i di 

tre, dinte apuce i > prec le și să-i p psască, ca cel ce es preoţi din- 
ȘI să. ațați și pedepsiţi, să pâtă ceti orâ isericei 

r « , Să i 1 orândutla, Bisericei după cum i 
$ . 

ed 
. A . 

L-a . 
“ - 

“ s 
i 

31 pentru ucenici de la amândouă sc6lele, cei carii se vor sili cu învă Da A Se, ei invâţătura şi vor fi seraci 4 de grijă Mitropolitul a-i oerâti ai i isi 

cure, aa su cele trebuinelâse j de grijă pohtul a-i ocroti şi ai chivernisi de 
se în Ma acu poi cu I6tă, pe alţii cu îmbrăcăminte, pe alții cu. hrană. pentru ca, 

asi Sfăture acea pricină.....* 1). Iacob. itropoli davai 
p *1). Iacob-I Putnânu Mitropolitul Moldavei de la ') Veţi Revista 'Theologici, anul al IV, pag, 345 şi 348, 

anisația Sc6lelor Academice din laşi și 
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1750—1758 iată cum îndemnă prin sfătuiri enciclice: pe poporeni spre ași trimite copii la 
sc6lă să înveţe carte: 

Inveţătură pentru ca sa-și dea fiește-care. om feciorii lui la carte. (1) 

_Nu să pâte să fie mai fericit omul, când pune tot gândul și purtarea lui de grijă, în ce chip şi cu 
ce” mijlocire va putea să vadă copiii lui rânduiţi spre procopstla învățăturii; după cum vedem nu numai 
în sfânta Scriptură, ci şi Ja tote istoriile fericind pre părinţii acela, carii pun silința lor cu neadormiți ochi 
pentru învățătura copiilor lor. De vreme că învățătura, cea, de Dumnedeii însuflată, este lumina trupului, și 
cunoştinţa credinții cei Dumnedeești, este o înălțare a firii omeneşti, este o dogmă a prea Inaltului și cer- 
escului Impărat, şi o pază a tuturor poruncilor sfinții sale. Și acestă învățătură, ai făcut pre filosofi de ai cu- 
noscut; tote firile, nu numai câle pământeşti, ci şi câle cereşti. Acestă învățătură este o iconă şi o închipuire 
Dumnedesscă, şi o cârmă ce ocârmuește pre sufletul ce să afli întru acest vas pământesc, acestă învăță- 

„tură, sînt strunele minţii, care strune lovindu-să cu credinţă și cu frica lui Dumnedeii slobod viersurile bu- - 
nătăților şi ajung îndulcirile lor pănă la scaunul cel Dumnedeesc. Acâstă învățătură dar vădându-o noi 
că este adormită întru întunerecul lenevirei, ni s'aii rănit inima de fometea acâsta, ce să află înrădăcinată, 
în sufletele a unora din părinţii, carii își cresc copiii lor fără învăţătură. Deci fieşte-care om ce este învă- 
ţat, să chiamă om cuvântătoriii, iară cel neînvățat este asemenea dobitocelor. Și de voiţi să, vă fie feciorii 
voştri asemenea dobitocelor, este mare greşală și orbire: căci că se lipsesc de învățătura cu carea fără de 
aceea, cu greii este a cunâşte pre Dumnedeii, numai atâta, îl cunosc, precum îl cunosc şi dobitocele cele ne- 
simțitore. Şi adevărat și încredințat lucru este: că învățătura este asemenea cu florile cele mirositore, care 

. - d. av La Ci . e > x v u a : u y o 

„cu mirosul învățăturii tămădutște tâte ranele cele trupești, iară cel neînvăţat este asemenea, copaciului celui 
uscat, şi precum sârele încăldeşte şi crâşte tâte câle ce odrăslâşte pământul, așa şi învățătura, dă pricepere 
omului spre tâtă cunoştinţa. Şi iarăși în ce chip depărtându-se sorele de crugul dilei să face întunerec, aşa, 

“şi” învăţătura, fiind depărtată, de ticălosul acela om să află la întunerecul necunoştinţii, şi mai în scurt este 
orb: măcar de i să şi pare că vede, căci că ochii celui neînvățat și nepedepsit sînt orbi, și mai mult ai 
sufletului, că suflețul și mintea sînt care văd, şi când mintea nu pricepe care sînt de tr6bă, O0rbă este de 
tot, Vedeţi dară părinţilor carii vă lăsaţi copiii voştri nepedepsiţi, câtă stricăcăune şi nepricopsâlă, pricinueşte . 
feciorilor voştri lipsa învățăturii. Pentru care iată, dară că, vă îndemnăm ca să vă deșteptaţi inimile vostre 

„la bunătăţile cele sufletești, carii curg din sfânta învețătură, şi să vă daţi copiii fieşte-care părinte la învă. 
țătură, ca nişte desăvârşiţi părinți şi purtători de grije de cele de folosul feciorilor voștri. Și urmând poruncii 
şi învățăturii nostre, veţi avea nădejde a vă bucura şi a vă veseli. de fiii voştri, ca, de niște înțelepțiţi de 
Dumnedeii, şi ei vor pomeni pre voi. 

7 
Domnul să, vă blagoslovâscă pre voi, şi blagoslovenia să se adaogă spre voi, şi spre feciorii voştri. 

Tar din Valahia amintim pe Mitropoliţii: Theodosie, Anthim Ivirânul, pe Filaret II ete. carii 
prin Ânciclice și prin mijlâce băneşti ajutaii pe cel săraci la învăţătura cărței. In acestă stare erati . 
Academiile înainte de 1776, când Ipsilant. Voevod dă în favârea se6lelor următorul hrisov, din 
care se vede precis că 'sclele Academice din Bucureşti și Jaşi: paralisate de restriştea timpuri- 
lor, Xarăși le-a ridicat la înălțimea, științei acelor timpuri. Iată conţinutul: hrisovului tradus din 
grecește de pe scrierea lui Athanasie Ipsilant Comnen, fost Protospatar în Valahia la anul 

1765, întitulată: “Ta Mesă zv “Aluwsw pag. 54; 

, Nu cunosc nimic care să civilizeze în atâta, spre buna viețuire și adevărata, fericire pe Smeni, precum în- 
strucţia îngrijită şi însădită în sufletele frâgede ale acestora. Căci tote celelalte (ocupaţiuni) câte se admiră, 
de 6meni, nu ca netrebnice şi neplăcute, ori încă şi ca necontribuitâre spre fericirea, generală, nu le-ar face 
când ar fi nepartași de instrucţie. Chiar când tote acestea ar conexista n'ar forma viaţa armonică şi nici ar 
arăta, fericiți pe cei ce le-ar poseda. Deci instrucţia, care ordin6ză şi reguleză, și pe altele, devine un ornă- 
mânt propriii și sigur Gmenilor, şi care persistă şi celor ce trăesc şi celor ce trec din viață. Pentru că acesta, 
învaţă pe cei cugetători cum în adevăr să, viețubscă, și se lucreze în conformitate cu mintea, şi'i deprinde a dis- 

Li 

tinge ceea ce este adevărat și folositor prin regule sigure. | e 

In acţiuni devine un conductor bun, manuducând dreptatea, prudenţa, şi pe cele-lalte activităţi ale 6me- 
nilor, perfecţionând şi însăși politica, universală. Apoi pe cei ce se ocupă de teorii îi conduce nu numai spre . 
tâte cele de pe'pământ de ale face vădute, învățândui de a măsura distanțele pământului, ale munţilor şi 
mărilor, dar încă-i: pune în stare: de a, fi superiori în cercetările cătră, care se dedaii, scrutând cele de dea- 
supra, nâstră și ocupându-se cu cele existente în aer, urmărind mișcările corpurilor cerești, apropierile şi dis- 
tanţele între ele, şi în fine întrarmeză prin 'poesii spre cunoştinţa, după putinţă, şi lauda Creatorului şi 
Făcătorului a tote Dumnedeii, şi prin acâsta'i face pe Gmeni fericiți, gratulândui cu cunoștința, ființelor, 

() (Vedi: Ceresca, Flore, ori cărțulie, de Iacob Mitropolitul, Iaşi 1756).
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ia înobileză si : ă şi menii. Altarului, şi-i prepară a da cuvânt celor .ce car în Ea, instrucția, înobilezi şi Dr at cetăţeni pe cet ce se ocupă lie interesele comune, usând de cuvânt 
e e eL cel bun întru tote. Prin urmare acestea şi cole mal importante dintre pi Pe care se islațiuni în : i i. 6sta, instrucția, o aii între - 
mândriaii cu legislațiuni bune în vechime Și. acum, pe acesta, la, Jităiţi ori cât de multe, i rându- u înțelepciune mai cu samă, de cât pentru celelalte calități ori € PR 
e o ai cuiventul, nu din întâmplare, despre „acesta, ca despre A ue acel mal pipi 

gturor ŞI intre „cele ip pi i Ea zii a “locuitorilor de, sub acesta de Dumnedeii dăruită 
ia, și â cu putință în - U A „CO Vumneţi LL soul Doriniee datat cea “anti, cum so die, lucrare, care să, .0 facem cu mila lui Dumneţeii An Proatul Donmiet nostre, a .se aşada, Musee și Scdle, spre a, se respândi prin ele bunurile instrucției, ca să Do îi st sa dr de dență bine-facerile instrucției şi tinerii din localitate, ce sunt ajutați de o bună natură, Ş alerg 

Ă i Î ă ură, : i . 
.. ” . a 

alura penru bir pe în Bicurit, acestă, reședință a nostră domnescă, Sc6la, de acum peslijată din impre- jurările timpurilor, neavând mijlâce băneşti. suficiente. nică mai înainte, ci abea salaria, doi pro esori, pe unul de gramatică, iar pe altul de. predarea ştiinţelor, ni sa părut că nu este demn de noi a rece cu vede i şi nici a mai întărgia, cu cele ce-'sii relative la scolă, care sunt atât. de misere ȘI înjosite, putând a ad ace un mi folos. Pentru aceia am luat asupră-ne o îngrijire nobilă, nu numai de a adăugi, ci încă de a înmu (i Şi a organisa cele privitore la ea prin chipuri convenabile şi a o instala, ast-fel, în cât cei ce se vor împărtăşi din apele ei, ne mai însătând să nu mai caute alt isvor. „Pe lângă acbsta, am hotărit să mai reînființăm ŞI alte două scâle inferidre, una, în: Craiova, iar alta în Buzeii, în domnâsca, nostră Țară, în care scole tinerii cei ce vor urma pentru iubirea, de învățătură, învăţându-se cunoştinţele gramaticale ŞI poetice să potă a urma, dacă ar voi, în acâstă se6lă din București mai superidră Şi care cuprinde în ea tâte ştiinţele. Apoi a institui încă în tâtă domnâsca nostră Țară, în fie-care orăşel profesori de limba, 'Părei şi de slavonă, pentru a se învăța pe copii cartea începătore, ca se nu fie neștiutori de acesta, când vor fi în Vristă, , , . Cele ce am hotărît despre administrarea, acestei Scoli din București, a celor ce-i sunt de interes Şi folo- sitOre, care sunt decise de noj deja, aceste se expun în presentul nostru Hrisov spre pază nestremutată a lor. 1). In tot-dtuna să, existe un număr de nout profesori, având pentru ori-care obiect al ştiinţei cunoș- „tinţi Universitare, doi de Gramatice, doi de Mathematice, sait Aritmetică, Geometrie și Astronomie, pe lângă aceste şi de Istorie, unul de Științele fisice, unul de. Ştiinţele theologice şi trei pentru limbele: latină, fran- cesă și italiană. 
, _ Pi , „Cel de Ştiinţele. fisice se predea în limba grâcă, urmând lui Aristotel şi comentatorilor lui, iar cei de Mathematici, dacă sar întâmpla să nu. știe de ajuns, cum se cuvine, limba, &recă, vor preda saii în limba latină, sai francesă, saii italiană, în care adică vor şti mai bine. a ____ Fie-cărula din aceşti profesori i se Orândueşte salar anual, după aplicațiunea, şi meritul persânei, după judecata, şi decisiunea Domniei Nostre. i | 2) Având tot acum previdere şi despre scolarii lipsiţi și sermani, ca, salvaţi şi aceştia, de ori-ce altă îngrijire şi ocupaţiune, din causa celor necesare pentru traiu, să pâtă a se deda neîntrerumpt la studiul știin- 

țelor, hotărîm să li se dea nutriment şi cele de nevoe pentru îmbrăcăminte, la şapte-deci şi cinci de stu- 
dență lipsiţi, pe timp de cinci clase, adică: câte cinci-spre-dece în fie-care clasă, după cum dispunem mai: jos. 
Grija, și privigherea asupra acestora în tot-deuna să o ajbă Epitropii din timpuri, despre carii vom vorbi 
la finele presentului nostru Hrisov. Intendenţil orânduiți vor face acestea, Sătind din timp cele necesare și 
Preparând aparte cele de trebuinţă, Să să pună masă dilnic pentru fie-care din profesori împreună cu elevii ho- 
tăriță, De două ori pe an să dea celor ș&pte-deci şi cincă elevi îmbrăcămintea trebuitore, egală, pentru toți. 
Despre tote să să dea, socoteli anuale cătră Epitropii numiți. Iar dişii pedagogi ai scâlei fiind aceiaşi pe carii 
îi avem numiţi și în alte afaceri obşteşti, să-şi primâscă salarul lor de unde am regulat. Apoi pentru fie- 
care categorie saii clasă să fie un observator—efor—adică un pedagog, barbat serios și cu bună purtare, 
care datorese se observe asupra tuturor mișcărilor şi deprinderilor elevilor, în cât nici unul dintre ei să nu 
fie nedisciplinat sait negligent în ale învățăturei. In fie-care cameră de ale elevilor (pe care le am clădit spa- 
ţiose, pentru ca mai mulți să locuâscă la un 10c) să aibă un servitor, care să se îngrijască de camere și de 
altele, servind la, trebuința, scolarilor, „„_„_„3) Elevii cei ce voesc să între Şi se locuâscă în scâlă, să nu aăbă o etate mai mică de şepte ani şi nică 
arăţi mai înaintată, sa tîmp la minte Şi leneș, în cât să slibâscă aplicațiunea, la, studii a, celor-l-alţi; 
Jar aceşti copii să fie de ai bunilor patrioţi, de ai boerilor ce trăesc în lipsă, sat urmaşi de ai boerilor ce se 
numesc maziliți, sai şi streini săraci, dar nici decum de ai plugarilor şi țăranilor, cărora li este dată 
agricultura şi păstoria, şi oceupaţiunea obligătâre pentru lucrarea, pământului” şi creșterea vitelor, Iar copii 
comercianților Saii a Dreslaşilor, dacă unii dintre ei ai aplicare la, ceva, învățând numai gramatica apoi 
eliberându-se din sc6lă, să să ducă fie-care la meseriile Ia, care i-ar socoti părinţii lor, lăsând pe focare 
la aplicațiunea firescă, Pe lângă elevii sermani carii ai a fi nutriţi și îmbrăcați din ale scâlet; cz am dis 
să gută dintre oleril eslor avută vor voi să să enumere în numărul internilor scdlei,-în cât să petrecă şi. 

ăi mănâ reună la masa comună i ă ătescă) i i scâlei i ” 

titan d după trata, COR E, „aceștia datoresc să, dea (plătescă) intendentului scslei analogia, nu 4). Elevii începători exercitându-se trei ani contiguu numai la gramatică, apoi să facă început şi la limba, 
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latină, după care exăreitându-se împreună timp de trei ani în limbile: grâcă şi latină, occupându-se cu cei mai 
“ renumiți scriitori din fie-care, după îndeplinirea, celor şase ani, în urmă trei ani să, să dedea dimineța, la poe- 
"tică şi retorică cu exerciţii grece şi latine şi mai ales. la studiul moralei lui Aristotel. După dejun să se 
-predee limba, italiană şi francesă. Ast-fel pregâtindu-se cu îngrijire în timp de nouă ani şi devenind cunos- 
cători de ştiinţele literare şi enciclice şi avend încă şi cunoştinţa. altor limbi, după cât li aii fost; cu putinţă, să 
trecă, după aceea, la, ascultarea, ştiinţelor Universitare./ Si mai întăiu în timp de frei ani diminâţa, să se învețe. 
„Aritmetica și Geometria; iar după dejunare Elemente de Istorie cu istoria geografiei, în ori care din limbele 

- 

amintite. După acesta, dimineța, să asculte Filosofia aristotelică, iar după dejunare Astronomia, Intărindu-se 
îndeajuns în fie-care din aceste ştiinți.se iasă apoi din scâlă și să-'şi al6gă fie-care vi6ţa ce voeşte saii biseri- 
„câscă, saii politică. Cele cinci clase despre care am vorbit, orânduindu-se în fie-care din ele cincă-spre-dece . 
elevi săraci, sunt acestea: a) A începătorilor, în timp de trei ani, învârtindu-se numai în învăţăturile grama- 
ticale. -b) A celor mai înaintați, încă în trei ani, ocupându-se cu greca şi latina. c) Incă, pe timp de trei ani 
„exercitându-se în grecește și latineşte, literatură, poetică şi aplicațiuni retorice, ba, încă şi cu limbele fran- 
cesă, și italiană. d) Cea de aritmetică, geometrie şi istoria, cu geografia şi €) In fine. cea, de ştiinţele fisice şi 
astronomice, | a a | -- 

Pentru cei ce vor voi a intra în cler așădăm în Preasf. Metropolie: un profesor de sfinţita theologie, 
probat prin evsevie şi corectitudinea, dogmelor, unde trebue să frequenteze şi aceştia şi ori câţi alţii dintre 

: elevii studiaţi ar dori să se întroducă în acesta (theologie); iar altul de musică. Fie-căruia din aceștia, hotă- 
xîm să li se dea salarul de profesori de cătră, Preasf. Metropolie în tot-deuna, acceptând cu grăbire acâsta, şi 
Preasf. Metropolit al Ungro-Vlahiei, al nostru părinte în Christos, pentru că nutrește zelul de învăţătură 
şi doreşte înfrumusețarea prin învățătură şi bună purtare a, tagmei sfinţite. 

5). Cât despre petrecerea, şi purtarea morală a, elevilor acestea dispunem: De dimineța, sculându-se din 
pat cu toţii la o 6ră regulată să se îmbrace şi să, se prepare fie-care, apoi să mârgă la sfânta Biserică şi să 
asculte sfânta liturgie şi întorcându-se să studieze aparte pănă la 6ra, hotărită pentru ascultărea lecţiilor, 
când. datoresc să se adune în locul determinat. Apoi studiând şi convorbind între ei să mergă la masa co- 
mună. După dejunare elevii fie-cărei clase cu supraveghetorul, saii cu pedagogul lor, întrunindu-se să vorbâscă 
între ei, sait să facă ceva cuviincios, vre o gimnastică pentru exereiciii, în timp de o oră. Apoi iarăşi să stu- 
dieze fie-care aparte pănă la timpul ascultărei lecţiilor şi întrunindu-se iarăși se asculte pe profesori. In 
Duminici şi în qilele de sărbători, ca, se nu fie cu totul neocupați în dilele acestea, să, mediteze lecţiile ce le 
ai ascultat şi să se predea, lecţii de catihesă, de cătră profesori din sfintele dogme ale credinței nstre ortho- 
doxă, (In aceste ile. saii şi în timpul săptămânei să iasă o dată şi de două ori cu supraveghetorul lor, câte 
„odată şi cu profesorul, în unele locuri din apropiere, pentru exerciţii corporale). Sara să se adune la masă. 
comună și se cineze împreună. Iar după prânz, care trebue să fie simplu, după trecerea de o 6ră, în care sunt 
obligați să nu vorbâscă, de loc Iucruri deşerte, ci cuviinci6se, să se. întrunescă cu toţii la, sfânta, Biserici, şi 
„Xugându-se în comun să. se ducă fie-care la camera sa, şi să se culce în pat, saii să dormă dacă voeşte, saii 
„şi nu. Tote acestea să, fac în ore determinate prin supraveghetor ori pedagog. Cel ce.voeşte pote să stu- 
"dieze și în pat, ardend în fie-care cameră tâtă nâptea o lampă și două sfeșnice. Asupra tuturor acestora, să 

> 

după chipul expus. lar dacă cineva sar arata, neregulat şi ar perturba, disciplina, celor-lalți, pe aceştia, să-i 
înțelepțască, nu însă prin insulte şi bătăi, ci cu chipuri potrivite, pe care ni le dă pedagogia, începându-se 
de la cele mai uşore cătră cele maj grele. Apoi întrarea elevilor sermani şi înscrierea lor în scolă, saii exlu- 
dera unuia din aceștia, pentru o causă bine-cuvântată, se face prin știința și permisiunea înscrisă a Dom- 
niei Nâstre. | i 

Acestea despre profesori, elevi, întreținerea lor şi progresul studiilor aşedându-le aşa; iar pentru durabilita- 
tea, acestor scoli, am socotit că trebue să li asigurăm şi venituri suficiente. pentru vecinicie. Deci privind. la 
sfintele Monastiri din totă acestă a nâstră 'Pară, şi amintindu-ne scopul acelor vrednici de laudă ctitori, că pen- 
tru bine-faceri le aii înzestrat cu. aceste imobile pastrate şi judecând că nu nunai ar fi nedrept, ci încă blamabil 
ca să fie supuse Vistieriei Nostre domneşti, saii în genere de a percepe ceva, din cele afierosite lui Dumne- 

“observe cum am (is pedagogul, îngrijându-se de purtarea cuviinciâsă şi regulată şi petrecerea studenților 

„deii, şi voind a îndrepta acest abus ce s'a introdus deja de câţi-va, ani şi a urma, scopului ctitorilor, ca cele 
- dăruite şi afierosite lui Dumnedeii se contribuâscă iarăşi mai ales la lucrurile cele plăcute lui Dumnedeii; mai 

întăiu le am declarat nesupuse dărilor pe tote sfințitele Monastiri din totă acâstă, domnâscă a nâstră Tari; hotă- 
rînd o dare proporționată economiei fie-căria, dupre cum pre larg trateză hrisovul nostra domnesc, dat 
asupra lor. Pentru ca, să, potă, contribui, precum am dis, la lucruri plăcute lui Dumnedeii şi obştiei folosi: 

„tore, le am supus. contribuţiilor pentru scâla instituită aicea, disposând ca fie-care din cele pământene să plătescă, 
anual o cătime potrivită, după analogia veniturilor ei, care sumă să se compună, de la tâte aceste locale din 
6,000 lei. Iar cele alipite altor sfințite Monastiri, ca declarate şi acestea libere de .cele ce plătea mai înainte 
la, domnâsea, nâstră -Vistierie, având a contribui Monastirilor cărora sunt alipite, să dea anual 4,000 lei. Pe 
lângă, acestea, declarând necontribuabili pe sfințiții preoți, ce să află în tâtii domnesca, nâstră Tari, carii sunt 
în număr de 3,500, după listele presentate noiiă de Preasf. Mitropolit, Domnul Grigorie, al nostru respectat | 
în Christos părinte şi de 'iubitorii de Dumnedeii Episcopi, am hotărît si, dea, fie-care din ei câte trei lei. Din 
care jumiţate la cutia milelor, iar jumătate „la, scâlă, după cum trateză mai pre larg specialul nostru dom- 
nesc. hrisov, dat asupra nesupunerei. la dări a preoţilor. Acestea tote compunând suma, de 15,250 lei, se vor
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preda, de două ori pe an disei scole pentru profesori și pentru nutrimentul Şi îmbrăcămintea elevilor sirmani 

i lipsiţi, cum şi cele-lalte cheltueli necesare; despre tote acestea, se va da socotelă, Ș 
i lipsiți iuli și iturile şi cheltuelile şi se vor întări cu sigilul nostru Domnesc. De aseminea se vor condică specială, şi Vero fi “ scâlei i câte altele se vor afierosi de 6menii iubitori de Dumnedeii şi pioși 
aa Da îi sali în Tuerari şi se Vor administra de Epitropi bine şi cu iubire de Dumnedeii. Asu- 
vre “cărţilor să fie un funcționar credincios, adică un bibliotecar decretat, având a le ţinea pe acestea în size 
ranță, și de care să se folosâscă, ori-cine din cei din sc6lă, spre a le permite de a lua în între uințare auto- 

ate şi iarăşi lua. | „i 
sale Acestea” aşa e nitatrle şi dorind ca să se urmeze neschimbat aşa, în veci, numim Efori pe Preasf. 
Mitropolit al Ungro-Vlahiei şi pre iubitorii de Dumnedeii doi Episcopi a Buzeului şi a Bimnicului şi pe 
prea, nobilii noştri boeri a, strălucitei Domniei aceştia, de la Marele Ban pănă la Marele Postelnic, carii da- 
toresc a supraveghea, la administrarea tuturor celor ale scolei, de cătră Epitropi şi îngrijitori, după cum 
hotărim în acest al nostru domnesc hrisov, în cât nimic din acestea să nu se neglijeze. Da aseminea, și 
veniturile lor adunându-se în Mitropolie, cu ştiinţa comună, i, Mitropolitului, a Episcopilor şi a boerilor, să, se 
facă cheltuelile necesare sc6lei. Asupra tuturor acestora Noi avem a, privighea, şi a ordona cele de trebuință, 
datorind profesorii a ni vesti îndată despre starea scolei, a elevilor şi a, învățăturilor, și pe lângă acesta 
dacă în adevăr se păzesc şi sunt în activitate neschimbate tote disposițiile ce am așidat în ea. _ 

- Observând în fie-care an darea de samă şi socotelele ce ni se vor presenta, împreună, şi cu condica, dacă 
se vor vedea, prisosind saii din veniturile hotărite saii din afierosiri, cugetându-ne vom decide după trebu- 
ință saii a le bonifica spre trebuința iarăşi a scâlei, saii la sporirea elevilor lipsiţi. | o 

Pentru confirmarea, şi trăinicia continuă a tuturor acestora am edat acest present al nostru domnese 
hrisov, în presenţa Preasf. Mitropolit, a iubitorilor de Dumnedeii Episcopi şi a prea nobililor noștri credin- 
cioşi boeri întărindu-l cu propriul nostru sigil. Presentăm ca marturi şi pe prea iubiții fii ai Domniei N6s- îre, Constantin Beizade şi Dimitrie și pe prea onoraţii și prea nobilii şi. credincioşii marii boeri ai Diva- nului nostru domnesc, bine nădăjduiţi fiind că şi cei ce după noi vor primi acest scaun domnesc al Un- gro-Vlahiei, prea străluciții Domni, vor conserva nealterate cele cuprinse în acest act, ca unele ce privesc la folosul comun şi. numele bun a, acestei Evsevi6se Domnii a Ungro-Vlahiei. S'a edat acest present al nostru hrisov domnesc în al doilea an al Domniei Nâstre, în Domnescul nostru scaun în Bucureşti, sub îngrijirea Doerului nostru, Marelui Secretar, în anul mânţtuirei una mie şepte sute şâpte-deci şi şase, în luna Ianuarie Și sa scris de cătră al doilea, secretar al nostru; care transcriindu-se în condica Divanului şi a Vistieriei ordo- năm să se păzască în siguranță la sfânta Mitropolie. | Acest hrisov s'a, întărit; şi de Patriarhul Chir Sofroniă împreună cu: Sinodul, în luna, lui Martie acelaşi an. 

Acest Hrisov, cum vedem cuprinde atât reorganisarea, scâlelor din Valahia, cât şi re- forma Academiei din București, înmulţindu-i-se profesorii, adăugându-i-se studii nout, for- mându-se un internat de 75 elevi sermani din al boerilor şi în fine dându-i-s6 un regulament interior Sedlei și un altul privitor la partea administrativă. In fine să institue o Epitropie scolară permanentă, dintre Episcopi şi Boerii divanisti sub preşedinţa, perpetuă a Metropoli- tului ărei. Exact acelaş lucru să întâmplă şi în Moldova în 'aceste timpuri. Adăugim că Scâla, de 'Theologie pe atunci era. în Metropolie şi că toți preoții plăteati câte un lei și ju- m&tate anual pentru Se6le şi tot pe atâta anual la cutia milelor. Rae Ceea ce este de interes istorie pentru noi în desvoltarea Și cultivarea, nâstră a Români- lor, este faptul sruprindător, că de câte ori se sEvârşește o lucrare bine făcătâre în una din Le preiei nea Esi e întâmple și aae d956.0 întimpinăm în întregimea et și în cek- i PLoy „Hhomă a £ 4 Și cu cestiunea sc6lelor. Am constatat că în Mun- că, întsație ase e aistrietuale și secundare, apoi Academie ; tot așa şi în Moldova. Am vădut ș prin contribuțiuni puse asupr a Monastirilor și a, Preoţilor, tot ast 

eţi 
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act și în Moldova. Spre a ne convinge pe deplin asupra celor ce afirm, citez aicea ur-: gătorea antot 1a ELA pe cae Mitropolitul Gavril Calimah o face cătră, Feld-Mareșalul 
„Pentru sedle : După luarea, cărței înălţimei tale 

| cea pentru sedle, care și acesta dovedeste covârşirea, 1 îru cele ce sunt folositâre Patriei nâstre. Și de 'vren ce chip ati fost starea Şi așezarea solelor, iati ar gorie Ghica Voevod, când at luaţ întătu Domni limbi: elinscă, slavonesci și” Moldovenâscă,. 
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prea deplin am înţăles aducerea aminte râvna și buna voință a Marie tale pen- 

ătăm pe larg Măriei tale: Răposatul Gui- mnia Moldovei asi aședat sedle întraceste trei Și pentru leafa Dascălilor întăiu ati fost rânduit 

eme ce voește de la not a, se încredința în: 

 



-viind Domn Reposatul Constantin Vodă Mavrocordat aii făcut altă aşeare, hotărind :. ca 

preoții să fie scutiți de tot felul de dare, și leafa dascălilor de la, scâle să se ia din Visteria 

Domnâscă. După vreme iarăși luând al doilea Domnie Grigorie Vodă Ghica, ait făcut ase- 

- minea cu cea, dintăiii aşedare și hotărire; adică: Leafa dascălilor să, se ia de la preoţi, ho- 

tărând anume, să dea fiește-care preot câte doi lei întrun an pentru seâle, și: mat mult; să 

mu fie supărăți cu dăjdiile Visteriei. Gospod. Cum și pentru dascali ai rânduit anume: câtă 

leafă să ia fieş-care întrun an, adică 360 lei dascalul elinesc cel dintăiu și al doilea, dascal 

120 de lei și dascălul slovenese 140 de lei și cel Moldovenesc 100 de lei, şi câţi buni. vor 

mai. prisosi să se dea pentru chivirnisala ucenicilor celor săraci. Urmașii Domni n'aii stri- 

cat rânduiala, acâsta, a sedlelor, ce se lua de -la preoți; însă ati însercinat pe partea preoţes- 

că, şi cu altă dajde, ce se plătea la Visteria Gospod, până la Domnia Măriei sale Grigorie A- 

Jexandru Ghica Voevod, şi Măria sa ati făcut aședare osebită, adică: Preoţii să fie scutiți da 

dăjdiile Visteriei Gospod, dar să dea pentru trebuința sedlelor câte 4 lei întrun an. Și cu 

„chipul acesta s'aii adaus deprisosit leafa, dascălilor elinești, şi după acestă aședare. sait urmat 

şi până în anul trecut, şi dascălii elinești, pe cât ati slujit, ati luat plată deplin. adică: dască-- 

dul cel mare ati luat 4,500 lei, pe twei ani, bez 500 lei cheltuiala drumului, când a venit; 

şi dascălul al doilea 1,200 lei, pe trei ani. Și în anul trecut din întâmplarea vremilor, şi din 

bâla ciumei, împrăştiindu-se atât dascălii cât şi Ucenicii, ati' rămas sedlele fără de lucrare, 

neputând a se sedte şi. banii de la preoți, tot pentru aceste pricini. Acum fiind-că “din nemăr- 

ginita milă a lui Dumnedeii și din ostenelele măriei tale, întru buna norocire a prea puter- 

nicei şi prea milostivei Marei Dâmmnei Imperătesei, ai mai contenit neodihnirile și nenoroci- 

— vile, şi noi cu tâtă râvna şi osârdia voim ca iarăși să se pue scdlele la cea mai bună stare 

de dreptate. Şi fiind-că noi am scris cătră Episcopul de Roman. Chir Leon, pentru adunarea 

“banilor sedlelor, respunsul ce ni aii venit la acestă pricină, pentru cerirea cea dreaptă a pre- 

„oilor, Pam trimis şi la Măria ta ca, sil cercetezi, şi de ,se va socoti de înţelepciunea Măriei 

tale că este cu cale și pe dreptate, ne rugăm și cerem ca să avem voe de la Măria ta și a- 

-jutorul Măriei tale spre mai bună întemeere. ax acum se cade ca, să se mai scadă leafa, das- 

călilor greci, şi să se dea, după cum. lua și' alţi dascăli înaintea așeărei acestei de pe urmă. 

-Tavă de li se va da şi ceva mat mult de cât acelora, însă cu măsură şi pe dreptate, ca să: 

pâtă ajunge şi celor l-alţi analogul aduusului lefei şi pentru chivirnisala ucenicilor săraci i alte 

cheltueli a scâlei, mai vârtos nefiind acum ucenici streini ca, să înveţe la Matematică şi filo- 

-sofie, precum era atuncea; 1111. April, 

Respuns de la Feld-Mareşal. 

Prea sânţite Arhiepiscop, dlitropolit: al Iașului și a t6ta Moldavia, al mei Arhipăstor. 

Ei am avut cinstea a lua răspuns de la Prea sânția Vâstră pe scris6rea mea, pentru 

sedle ce sati făcut aicea, cu cea mai largă a mea pliroforie. pentru că am vădut semnemen- 

turile cele ce se cad păstorului pentru turma lui cea cu bună, cucernicie, pentru grija pen- 

“tru dânsa; am vădut şi scoposul cel bun, pentru clirosul bisericei, împreună şi ajutând mij- 

jocivei cei trebuinciâse, pentru luminarea învățăturei a părței preoțești, după cererea ce ati 

arătat preoţii, cum că plata pentru ţinerea sedlelor, și mai înainte cu greutate aii fost pusă 

“asupra lor; iar acum după starea vremilor cu totul li este peste putinţă a o da, căci şi în câtă 

vreme ait dat, copii lor m'ait fost împărtăși de la, scâle, nici cu învăţătură, nici cu alt folos. AșiJ- 

derea pentru trebuinţa, învățăturei, altor limbi, că se cade a să da lefe dascalilor după bună mă&- 

-sură de dreptate, ce li se cade. Fii tote aceste le las întru buna socotinţă şi orînduială (a) Prea sân- 

-ţieă vâstre și a celor-alți ce sunt parte bisericescă, şi împretnă și a. boerilor ce sunt judecători în 

Divanul Cnejiei Moldovei. Iar cât pentru arătarea serisorei ce ati seris la Prea sânţia ta Chir Le- 

-on, Episcop Romanului și pentru socotinţa, cea pentru limba, grecscă, eii neîntrând în cercetare, 

-adecă, de aii fost trebuinci6să acea, limbă aicea pentru 6re-care trebuinţă a politiei, numai a- 

„câsta o die: cum cea mai mare parte a cărţilor bisericeşti se afia, serisă în acâstă limbă, iar 

-



„cestora, prin urmare autentică în totul, 
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de învățătură, lar deosebit unde este întemeiat stianul bogoslovei cel pentru preoție, e 
* buinci6să acestă limbă. 

ui 1. 2 , , Al doilea adaog cererea mea către Prea sânța ta, ca dascălii ce sai adus aice pentru “acestă scâlă să nu fie trecuţi cu vederea, care să se asemeneze după toemtla lor cea dintăr. Căci ca acesta însuși slujește spre îndemnarea și 'altor 6meni învăţaţi, cară pot să ajute cu "învățătura lor spre folosul acestei Cnejii. Iar la cele-l-alte sunt cu cinstea cea desăvârșit al Prea sânţiei tale plecată slugă. 
e i G. Romanţov. Din Iaşi 1771 Aprilie 9, 

„ Răspunsul Jltropolituluă la acestă adresă: . 

Luminatule Feld-Alareșal. 

Al meăi întru lot facător de bine. 

Bunătatea cea covârşitâre a Inălţimei” tale și grabnica plecare la tâte cele folositâre Pa- triei n6stre și dragostea cea arătată, cătră mine, mă fac pururea îndrăsneţ a înmulţi cerirele mele cu rugăminte câtră Măria ta, Academia ce aii fost alcătuită aicea în târgu Eșului, prin „multă ostenlă și cheltueală, cu dascăli şi 'cu ucenici din destui pentru învăţătura pământe- nilor şi a streinilor, după ce s'aii început acest resboiii cu durere. lipsind ucenicii si împră- 
Ș ] ce] 

, Ş 
știindu-se împreună cu dascălii, de frica, năvălirer păgânilor și din turburarea și nestatorni- cia vremilor, neputându-se strânge nică obicinuitele venituri a Academiei, ai râmas fără lu- crare acest Incru de obște folositoriu, Făcându-se şi casa Academiei Divan pentru Adunarea, 
-D-lor sale boerilor și a altor dregători ai țărei. Acum fiind-că, din pronia lui Dumnedeă, prin buna-voință și negrăita milostivire a prea puternicei și “prea milostivei D. N. Imypărătâsă și 
cu grâbnica folosință a slăvitelor biruinţe ce ati săvârșit înalta înţelepciune și vitejie a înăl- 
țimei tale, Patria nâstră ati rămas slobodă de tâtă îngrozirea și primejdia, petrecând în lini- 

„Ste desăvârşit; și fiind-că Și ucenicii Sai adunat ŞI dascălii sau aflat, iarăși ati luat începere: 
Academia. Ei cu plecăciune mă rog înălțimei tale pentru casa Academiei, să poruncești ca. 
să se deșarte, să fie precum ati fost, pentru lăcuinţa, dascalilor şi pentru învățătura ucenici- 
lor, Sunt case boerești deșarte, îndestule pentru trebuința adunărei Divanului, şi pâte să se 
meremetisască una dint-'acele pentru acâstă treabă. Eu nu mă îndoese că hunătatea înălţi- 
mei tale va adauge între'altele ŞI acestă facere de bine, ce este spre folosul obşteyt, D, - 

Aceste trei documente ni dai pe față starea în care erati selele, ca si t6lă societatea, 
țerei, de câte-ori navăleat în seculul trectt armatele 'cotrupitâre și devăstătore, fie turceşti, fie- 
vusești, fie nemțeşti, Toţi aceștia în secului trecut au făcut din "țările Românilor teatrul lor: 
de resboi! Şi apoi o presimţim cu toţii că tâte pretextele aduse nu sunt de cât pentru a, în-. 
tuneca adevărul Istorie, acesta: "Poţi se băteati pentru noi, oră mai explicit de la noi, carii se: 
ne cotrupească, să ne amexese, să ne robească! Faptele petrecute la 1777 cu luarea, Buco-. 
vinei și la 1812 cu răpirea, Basarabiei, arătă pe faţă intenţiunea resbâelor din ţările nostre în. 
seculul trecut, ba și acest present. Se luptaii de la pradă, ca, şi fiarele !..... Dar sugetul meă nu'i 
acesta, să revin la el. De câte ori erati resb6e în ţările n6stre încetati și scâleje, ucenicii fu- 
seat, profesorii se retrăgeaii în locuză sigure. De acolo vedem că may toți Domnitorii fâna- 
roţi Sunt nevoiţi oi a, întări din noii hrisâvele pentru se6le, ori a da altele nouă, pentru că, 

în timpurile Nestatornice erati aceste sc6lele pazalisate în mersul lor și când se rostabilea li 
niștea în țară trebueati să se reînceajă, și da era nevoe de nouă hris&ve, Probă pipăită, este 
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„- Sedlele de cântări. bisericești, numite și scdle de Jlusichie, 

In Biserica, n6stră Ortodoxă serviciul divin, din tâtă vechimea, ai fost săvârşit de per- 
'sone preparate anume în scoli speciale, pentru a corespunde scopului ce urmăreşte . Biserica, 
prin cântările sale, Nu tot cel ce ştie cânta în ori ce fel, pâte fi admis ca cântăreţ în Bise- 
zica n6stră Ortodoxă; ci numai acela care s'a instruit intr'adins și șa modulat vocea sa în 
spiritul cântărilor eclesiastice. Noi Ortodoxii am împrumutat cântările în Biserica, ndatră Ro- 
mână de la Biserica Grecă — din Constantinopol; acesta se constată prin faptul că pănă 
astă-Qi chiar ele își păstreză, caracterul lor oriental, şi melodia specifică, admisă în Biserică 
din seculi ca cea mai proprie a escita simţul religios și a îndemna la, piositute. De aceia 
cântarea vocală şi cu modul specific ai existat și trebue să existe în Biserica Română Or- 
“todoxă. | | | | i a o | 

La noi nu sati întrodus nici o dată în Biserică orgele, ori alte instrumente, ci numai 
musica vocală. fie după modul .unisonie oriental, ori după cel multiplu coral. 

Chiar corurile de muzică vocală corală, nu trebue să mârgă cu reformele, după spiri- | 
tul Bisericei nâstre Ortodoxe, pină acolo în executarea cântărilor nâstre eclesiastice, în cât 
să se p&rdă caracterile și expresia, cântărilor n6stre Ortodoxe vechi. a 

Așa, cânturile de veselie, de mulțămire ca și cele de penitenţă îşi menţin caracterile lor 
religiâse! și ast-fel se îmbracă, cu vestmântul piosităţei. De aceea, Biserica de pretutindinea 
“Ortodoxă, ati trebuit cu necesitate să/şi aibă seâla, sa specială, în care să se studieze cu scum- 
pătate tonul și melodia, eclesiastică. Aseminea scâle aii existat şi la noi la Români de când: 
suntem creștini, adecă de aprâpe 18 secule, Cântarea Bisericei nâstre aut trecut şi ea, prin mai 
multe fase; resturile însă ce ni s'aii conservat în ţară prin biblioteci, din diferite timpuri, nu 
pot fi mai vechi de 300 de ani. Pe atunci ştim că erati în descrierea cântărilor mai multe! 
note, unele chiar necunoscute astă-di, apoi și acele ce ati mai rămas din psaltihia veche li 
:se da şi o altă interpretare de cât acelâși note existente astă-zi. Sistema psaltichiei de astă-di 
nu dureză la noi de cât din timpul Ieromonahului Macarie şi pâte ceva mai înainte. Ast-fel: 
-dar. manuscriptele ce le am aflat în biblioteci sunt din epoca anteridră sistemului actual de 
psaltichie. Aceste pot servi ca, material de o. importanță fârte însemnată. pentru cel ce sar 
-deda a, compune istoria musicei în Biserica, nâstră Română Ortodoxă. 

Pentru putinţa de a se forma, servitori bisericeşti: Cântăreţi, Psalţi şi buni citeţi, încă, 
de demult ait avut grijă 'atât Biserica, cât și Statul. Mitropoliile, Episcopiile și. oraşele: mal în- 
“semnate aveaii se6le și chiar zidiri. speciale pentru scâle, în care Protopsalţii dădeatt lecţii de 
musichie elevilor acelor scoli. Din aceștia se recrutati Cântăreți prin tâte Bisericele nâstre Ro- 
mâne. Chiar prin multe sate din ţară. unde era un preot ori dascal mai învățat și deşchidea, 
sc6lă, românescă pentru fiii locuitorilor, a preoților și dascalilor, nu lipsa din nici una, para- 
-dosirea (predarea) cântărilor bisericeşti. Cunâștem positiv că Domnitorii. atât din epoca greacă, 

« cât şi mal nainte, prevedeati prin Hris6vele lor obligaţiunea, pentru Mitropolii şi Episcopii de 
-a întreținea sc6le de musichie, regulând şi salarii profesorilor. Așa, s'a întâmplat în timpul lut 
„Constantin Mavrocordat, aşa în a lui Grigorie Ghica decapitatul, aşa în timpul lui. Ipsilant et.. 

Acest mod de preparare a. Cântăreţilor bisericeşti a fiinţat până mai deună-qi. Ca do- 
“vadă publicăm aicea un act prin care se constată numirea unui profesor la Câmpul-Lung 

“în 1825 şi care între altele trebuea a preda, și cântările bisericeşti. - 

Adresa pe serisâre: Prea cinstitului s-ţieă sale părinteluă Chirio chir» leromonal, Macarie, Jupis- 
tat scdlelor -de musichie, cu smerită evlavie și multă plecăctune, la s ta Ilitropolie. 

Cu multă plecăciune şi fiiasctă evlavie sărut blagoslovitdrea mâna Sânţiei tale. 
| Cu prea plecata mea, scrisore înștiințez sfinției tale că îndată, ce cu ajutorul milostivului D-qeii sosind 

“aicea în oraş, Câmpu-Lung, fără a mai pierde o cirtă de ceas măcar, arătându-mă înaintea Prea, s-țiel tale 
Arhiepiscopul Apamias cu seris6rea, s-ţiei tale, din care luând pliroforie de cele coprinse, m'am şi sistisit (aşe- 

“zat) la locul de scdlă pentru învățătura copiilor, da | 
Care şi Prea.s-ţia sa având fir6scă rivnă de acâstă sistemă cu bucurie m'aii priimit, căci asemenea Şi:



XAIV | | 

Ş ină mai ă 6 ă 6ză cu strângerea copiilor 
> ițătură., Care acesta pănă mai la, urmă vădând că se urm strângerea, copiilor 

Ea eat acâsta, și eii "mi voi pădi datoria supunerei cu silință ce netăgăduit n am Înju 
gat. Si a totă fiasca plecăciune nu lipsiiii a înştiinţa, s-ţiei tale, ca, unul ce sunt al s-ţiei tale p ca; ş ugă in I6n. 1825 Noembrie 10. 3 N — i 
sugă. por tente cinstite părinte, bine-voind urmeză trebuința ca s-ţia ta să întălneşti pă Dumnea-lui Medelni 
cerul Dumitrache, făcându-se vorbă ca, la vreme când va fi şi vom avea trebuință, să fiii orânduit aicea, de- 
unde să primese drâptă a me l6fă; cu tâte că osebit am scris şi Dumnâlui. Dar la acestă facere de bine şi. 

j rbi i s-ți nd în veci t ajutor. După trei dile ale sosi- fierbinte mă rog și s-ţie tale, remâind în veci cunoscător la acest : . dile ale sosi 
săi iotle zicea am: dobândit şi doi din ucenici spre învăţătură, pe care i-am Și pus în carte (?) şi s'aii priimit şi şapte copii în şeolă. . 

Profesori din secolele Academiei Domnești mai ales, acelei din București, 

1) Sevastos Chimenitul, Diiector Academiei domnești din Bucureşti pe timpul Domni- torului Constantin Brancovanu. Dati în notă câte-va însemnărI asupra vieţer lui 1) _ lată ce mal cunâscem despre activitatea literală, a, lui Sevastos Chimenitul, între Români: a). Un manuscript autograt în parte a ui Savastos Chimenitul. N a "Eaton dă web cu NpvorodsbAow za nuTaăe za Aaztoy. [zsthev o2 peseypzon îv 76 mapăvai Gri. petcds Xefaozoti 'Toanelovurioy că Ioptvârov, Ted. /Pnyaziaavos maro) îagzăho 705 îv Bowrovororiw Tis Oyyapofhayins opoweornpioy,. Ev AVUTE CLarplfoyros vai Dbdozovros : “Hyeu.ovizs rob eugefeoTiza, 2votoTăzev. zui ueyahongenestâzou aulzvros zai Hyeu.âvos zâzns Ody zzohapins Rugia» Kugioy Kovoravrivov Mrzoagaba Te Baayz0$vo», 1696, Ozzy. 11. 

  

„„1) Acesta, este de origină din „Trapezunta, și născut la 1630. Studiele primare şi Je-a făcut în „patria „sa şi în Constantinopol şi le-ai perfecţionat în Italia, După ce s'aii întors de la studii ai fost mai întăi profesor la scâla naţională din Constantinopol, cunoscută sub numele de Xfohi) mă âvuz, Acolo ai succedat în profesură pe Alexandru Mavrocordat, supranuniţ Exaporitul. La 1689 aii fost chemat în Bucureşti ca profesor la Academia, de aicea. Iată, cum se exprimă  Constantie, în istoricul scdlei. naţionale din Constanti- nopol despre .causa venirei lui Sevastos În Bucureşti: „Preferând fără îndojală un salar mai mare din partea. galantomiei domnești, de cât cel din Constantinopol, ce provenea nuniaj din şase embatice a, Bisericei din Marmara. şi care era de două sute de lei pe an; dar nu s'aii folosit mult de darurile domnești eruditul sacerdot Și în ştiinţele laice şi cele sacre, reposând acolo.la 1702, în luna lui Septemvrie:, (Veqi Satha pag. 377, idem A. Hazaă, Bpsrb opera, citată, idem pag. 212 |. 1 ZoGipa Nea Eiâs și En)nvizov Osăzpov, pag. 530). „Cât aii funcționat ca, profesor: în București aii compus şi tradus mai multe opere, așa: 1) "'Eoprohisyto» —imprimat în Monastirea Snagovu la, 1701. In prefața cărței cetim: [lovndă uâv zapă rod Soourăra OtOas- 
adie ris ev Hozupeortep AbyYanals "Azafaniag.... (vedi "A. llazaă. vol. 1, pag. 49). 2) Anruazui d:Gasua)ia— Invăţătură dogmatică—imprimată în Bucureşti la 1703, cu cheltuiala Postelnicului Gheorghie Castriotul 
(vedi "A. Ilazaâ. pag. 50—51 vol. 1). 3) Cărţi cu caracter polemic contra, latinilor ca: Despre imaculata 
concepțiune a, Născătorei; Despre misterul Euharistiei ; Seholii în Apolonius etc. ete. In fine mai multe epi- 

grame, (vedi Satha pag. 378). Să notăm spre ştiinţă că atât la tipografia din Snagovu cât și la.cea din 
București directorul lor Şi corectorul cărților imprimate pe acest timp ai fost Antim Iviritul-—care în urmă . 
ai stat Metropolit în Bucureşti— prelat, forte activ şi erudit, - Prin urmare Sevastos Chimenitul, era, considerat ca om forte erudit al timpului seii. | - 

Iată cum descrie Constantin Daponte, în Catalogul seii—menii însemnați” ai seculului XVIII—activita- 
tea, literară şi onorurile de care se bucura $ evastos 'Trapezundi iei reştă 

mai ales din puterile de e e pezundiul, ca, profesor al Academiei de Bucureşti, „Sevastos Trapezundiul, filosof, profesor scâlei domneşti din Bucureşti, pe timpul domniei Marelui Bran- 
coveanu. Acesta 1 iubea mult, pentru multa sa învățătură, şil punea se şadă mai sus de toţi boerii, ondre. 
pe care alt Domn la un alt profesor n'aii dat Şi nici dă. Acesta ai mai interpretat în limba apla cuvântul 
luă Sinesie cătră Impăratul Arcadie, capitulile lui Agapie către Impărătul Iustinian şi discursurile lui Is0- 
crat către Dimonie Şi Nicoclea, impărați ai Ci Ă şi li-a at lui Brancovanu. Scrieri im- 
portante şi demne de imprimat, ea și a lui iii al Di 

| 
dar cine să le imprinie, şi fericit va fi ci imprima, în adover de aur și mai de preţ de câ curs excelent la, Nascerea lui Christos *] am şi pe acesta; și altele de felul acesta, aii 

cesti iscir, SLOS, L ră «Sta al Compus, demne de notat. 
insesța este mur anul sosi Exaporitul, pe carel am descris, D-qeii se-l odihnâscă“, (0, Daponte. Catalogul... 

. 
- 
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„S'a scris de mâna lui Hristodul şi fratele săi Agapie. De acolo s'a prescris în cartea presentă, de mâna lui Sevastos 'Prapezundiul Chimenitul, ce- a fost întăiul profesor a se6lei din Bucureștii Ungro. Vlahiel, petrecând în el şi profesând pa timpul Domniei prea piosului, prea gloriosului şi prea încuviințatului Domn și Egemon a t6tă Ungro-Vlahia, Domnul Domn Constantin Basarab Brâncovanu. 1696, Octomvrie 11“. Manuscriptul original este în Biblioteca Academiei Române din București, aflat de mine în Monastirea Căldăruşanii. Notă este auțografă. b).. Manuseript autograf în parte a lui Sevastos Chimenitul. a 
"EEpnous eis TV Gwwrouov 75 AptoroTeA6s, ep dperâv za vazulăy îBazonahiav, cis mi os, 

Gwvzeliioa uiv bză 700 Xe5ao7o: Tpaneloovrioy 705 Kuuwviroy, dozowliioa ci zăv VWnăsraroy, saz- 
GroTatov zai ŞeadetăaTo, Aevrqv ua "Hyerâva nâsns Obyypo5 hayas Rusiw "Looăwwny Kwvoravzi- 
voy Mzacapiuza Boe665a, îv exe owrnpio 1698. a Sa i Interpretare în studiul sinoptic a lui Aristotel, despre virtuți și vicii, în limba a la, lu- erată de Sevastos 'Trapezundiii Chimenitul şi afierosită prea înălțatului, prea, piosului şi prea măritului de Dumnedeii Domn și -Egemon a tâtă Ungro-Valahia, Domnul Ioan Constantin Basarab Voevod, în anul mântuirei 1692. Alte scrieri. tot în acest. manuscript: 

TI253 70 Tahnvbratoy .:,, Niva owvzebivris TIPĂ 10 GopwTăro) nai Moyworăroy -dpiztav diBac- 
zăh0y K. K. Sefacrei moi :4 Tpaneţodwros. "Exoxzwnhtuzes În apă olalwoy Tv uadiTăo, 

Către prea luminatul.... cuvinte compuse de prea înțeleptul și prea învățatul, cel mai escelent profesor D. D Sevastos 'din 'Trapezunda, pronunţate de către unii dintre s:olarii lui iubiți. Iată aceste discursuri: | | o La Nașterea Domnului Christos, la Paști, altul tot la Paşti. Discurs politie la, o recep- iune oficială și care pârtă înscripţia următâre în grecește; a. luj Sevastos: 1697, saii pro-. 
nunțat de miue la 29 August, în diia tăerei capului st. Ioan. Si e 
„Altul tot de recepţiune şi adnotat; pronunţat la Iuliii 5, 1687, de Şerban fiul marelui Vistier, în dia st. Atanasie, în sala domnâscă, dupi liturgie. Sa 

Două engomii tot câtră Basarab. De aicea, urmâză alte materii: Din Stagir—703 Saga —interpretări justa-liniere. Canonul Botezului—-interpretat tot justa-linier. 
Subsemnat la urmă: sâys Marhzio» Koertoytaz2, ostenâla lui Mathei' Creţulescu. „Tonyopizv Seohâyov yyourză Sizztya. A. lui Grigorie 'Teologul, sentințe distihe, tot justa-linier. 
lar subscris grecește M. Creţulescu— data: glze. lina Octomurie, scrise cu litere cirilice. 
Ac6sta probează că, Matheiii Creţulescu pe când învăţa, grecește știa șcrie bine româneşte. 

Mai probeză că în adevăr elevii. români învețaii mai întăi romăneșşte și grecește apla și apoi 
continuaii .studiele lor mai înalte în Academie. n o 

Tpnopisu 1od Seolyov "Enioudz9) Natuzwlo mezi 79 nul Exzdy Ex, 5 mapaGuvti hEAmhâ7os- 
us mpos Tv 2v Xe. fiov. E e a " 

A lui Grigorie teologul Episcopul Nazianzului, despre poesiele cătră .sine de tot felul, . 
prin care vorbind ne îndemnă la, viața cea în Christos, interpretate justa-linier şi adnotate. 
Subseris tot M. Creţulescu. Me . 

IJagljevio» En. Poesiile lui Partenie, țot justa-linier, - | : 
Opivos sep zâv zis aro 'Vy/fi; za0â. Plângere despre patemile sufletului seii, justa-linier. Sperhaotindy dmip Tv auto mată»: IExpunere durerbsă despre patimile lui, idem. 
[legi ris 709 fio umoatsentos, despre deşertăciunea vieţei, idem. NE Sa 
To £v dyios. [arobs du Tonyopta dop. „Roovor. ddyos ci zâv Boxirnzz. A celui între 

Sânţi părintelui nostru. Grigorie Archiepiscopul Constantinopolului, discurs despre intărdiere. 
Apoi a St. Grigorie 'Leologul. | n : 3 dă 
Afros €is ză Sacou, discurs la arătarea Domnului, idem. 

Altul, zis za ora, la Botez, idem, altul: Cum trebue să, fie Episcopul. | 
Tâte aceste sunt interpretate justa-linier şi de însuşi Sevastoa, primul director cunoscut 

al se6lei din Bucureşti)... Sa a 
Aşa ar trebui făcute tâte vieţele acestor profesori, din care sar vedea lămurit ce aii lu- 

crat fie care. Pentru acâsta însă: trebuea şi ştiinţă. şi muncă și timp îndeajuns. Să avem în- 

1) Aceste menuseripte sunt necunoscute literaţilor greci, vedi Revista, Teologică “anul al ŞI pag, 88,



  

XAVI 

credire, că: în viitor ne vor. urma alţi cercetători literați cu mai multe mijlâce şi materiale 
și intelectuale şi carii vor duce la capăt lucrarea litarară începută acum | 

2) Ioan Comnen, numit în monahism Ierotheiii, Mitropolit al Distrei. A fost profesor de 
ştiinţele fisico-matematice în Academia domnâscă din București, sf. Sava, de la 16S0—1700. 
Era şi protomedic a lui Constantin Basarab Brâncovanu. In 1700 se duce în st. munte A- 
thos şi descrie tâte bine-facerile Voevodilor şi Boerilor Români din. Muntele Athos. Un manus- 
cript probabil original este în Biblioteca, Universităţei de Iași. Mal există şi un altul în Biblioteca 
Seminarului din București. După. 1710 pănă la 1719, când m6re în Bucureşti. a lucrat îm- 
-preună cu Anthim Ivireanul la editarea diferitelor scrieri din grecește, în tipografiile din ţară. 
EI a compus și alte căiţi '). Iar în Academia nâstră din București se conservă un manus= 
cript original al seti: Resumate și note din studiile ce făcea, în scriitorii vechi şi st. Părinți, 
cu deosebire în st. I6n Chrisostom. A fost om fârte pios și erudit. [ată unele din scrieri: 

Merau5opw0t5 705 ToAatoi dvptotto 47 70) vio) Yiviats, jToi Bia aur vozzuaă. 
Schimbarea omului vechiii și naşterea, celui noii, sati cărți de reflexiuni întristătâre, 

| [legi 7 Tzogăpoy 705 dySprom5y îoyăroy, perazopzoSiioa 24 Ti; hatwloş eis Tv zotvâv zâv 
'Edinvogoualoov duaMzTov, apă Lwwev Rouvwnvoă 703 ixTp3i, . 

Despre cele patru extreme ale omului, traduse din limba latină în limba, comună a gre- co-romeilor de I6n Comnen Doctorul. 
În josul filei se citește: “H fi3hos 4yrq apiiown zi, Marpond” e Aoiorpas Apă 705 Ununoiro:) “lepodzov Acvorpas, . ' 
Acâstă carte s'aii afierosit Metropoliei de Dristra de fericitul Leroteiti al Distrei. 3) Gheorghe Matota profesor de limba latină în Academie și instructor fiilor lui Cons- tantin Brancovanu pentru grecește şi latineşte, orator renumit. 1690—1710 2, 4) Ioan Efesanul, protesor la lași în Academia domnâscă, la 1715 5), 5) Panaghiot Sinopevs, elev a lui Sevastos Chimenitul, -protesor în Bucureşti şi corector la editarea în Bucureşti a cărţilor bisericești pe la 1697—1790 ), 6) Gheorghie Trapezundiul dis și Ipomeneus. EI a fost educat pe socotâla lui Constan- tin Mavrocordat şi trimis în Patavia, unde a studiat Medicina, și filosofia. A fost profesor si director mult timp Academiei din București, autor însemnat Și a murit în Bucuresă 1745 5), (9 Gheorghie Theodor 'L'rapezundiul, profesor și director Academiei Domnești, Papadopul Vretos tratând despre acâsta se exprimă ast-fel despre Nicolai Mavrocordat: Acesta (Neco- lat Mavrocordat) proteja instrueţia, înființând în Bucureşti scâla grecă sub 'direcţiunea lui Gheorghe epibi Acesta a murit la 1739 în București, căruia Lazăr Seriba i-a, făcut - următorul epitimviu $); | 

Tov uazpăv tâziorv â€ Petopyios brvov inbe 
AvaoTăatoş vexbwv vevuara xavoljeveoz, 
Toy P îi Tpanelodvz Exis Orddwpos Zowge, | 
M oo 9 etizva Epwş yatav îc Oiyypo6dy wy "BP Ext noBeta zdtos fjparo od poâoză, ) 
Tăs 5 "Azadnuitac mhelova ete xpovov, 
T$ ? Eu dazpuy dy Aatagos En? 2deeta, 5) 1 K o pă Ezaipos 249, prmudovvov prins. azar Seri : " Şi Director iei di : | cină și flosofie, a miute ln anul! 1767. De je Aemiel dîn Bucareșt În 1785, doctor în mei: cește original, despre Istoria Românilor lucrat de l e tu s06] „ca carte dida în Bre 

„ Luc: e el pentru scâle, ca carte didactică, compus 

  

'). Vedi Satha, NeoedA nur ooăoui IT. Baezd pag. 209 vol, L îs Ye 4) Satha, Neoeă. Qrăodoyia pag. 595 şi Nea 

„ 398 şi 399. idem, Zzftpa pag. 345 şi 346, idem 

:) Vedi IL Bezos, vol. 1. pag. 202 :). Satha pag. 457 şi Manuscrivte i g.: 
vista ni a Pag a ÎL „a anuscripte, idem pag. '61 No, 

5). Vedi ZaGipa, pag. 230 idem Satha, 3 _ - , Y 9 ag, 458, 6) [I. Bpsro5 pag. 306 vol, II, idem Sata pag. 458,. 

EXT, 1. Zafioa, pag. 231, 

160 din Biblioteca Seminariului din Bucureşti, Re- 

 



"care se descrie starea Academiei din Iaşi *). 
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1 

după Cronicarii Româneşti: Ureche, Miron și Neculai Costin și după Letopisiţele vechi ale 

Valahiei. Metoda este Sineronică, punând în paralel Domni Principatelor şi adaugând și 

Sultanii timpului, cum şi pe Marii Viziri, după capitulare!). A. fost și secretar de Stat Domni- 

torului Ioan Constantin Neculai Voevod. A reposat la 1167 în Bucureşti ?). 

„__9) Mitrofan Grigoraș profesor și editor de cărți bisericești în București, 1705, om eru- 

dit şi scriitor 3). | 

10) Alexandru 'Turnavitu a fost profesor în Bucureşti de filosofie mulţi ani, a reposat la 

1761 şi s'a înmormîntat în Monastirea St. Sava. Intre elevii sei cei mai renumiţi a fost și ce- 

-lebrul Manasi Iliade $. 
11) Iliade Manasi, din Melenicul Macedoniei, a fost profesor în Academia domnescă ; după 

ce studiază în Bucureşti şa perfecţionat, studiele în Patavia şi Bononia şi a început ui -pro- 

tesa pe la '1759—1785. Alexandru Ipsilant l-a trimis în Italia şi Germania spre a studia ştiin- 

ţele fisico-matematice şi în urmă îi dă mijlce ca :e cumpere instrumentele necesare pentru 

experienţe științifice. A. fost şi medie renumit, dupre Zavira (pag. 422). Iosif Mesiodax se ex- 

primă forte măgulitor asupra erudiție şi capacităţei lui Manasi Iliade ca profesor 5), Era şi filo- 

log însemnat. El a lasat mai multe scrieri asupra epocei sale şi care înteresază mult pe 

Români 5, “ | | 

12), Theodor, protesorul celebru din Academia de Bucureşti pe la 1784, pe timpul Dom- 

nului Mihail Suţu. Acesta a, scris şi viaţa Domnitorului Necolai Petru Mavroghene, a cărui 

- manuscript aflându-l l-am publicat în acestă scriere. (veqi Cronicul seii la. pag. 229). 

13) Dimitrie Procopie, secretar de Stat, în Domnia lui Neculai Mavrocordat, apoi trimis 

de el în Patavia a studiat medicina şi filologia şi a fost profesor în Academie şi învăţător 

lui Const. Mavrocordat, fiul lui Necolai Mavrocordat, a scris multe opere, om erudit ?). . 

14) Necolai Varcosi, profesor în Academie şi învățător la fiii lui Constantin Moruzi Voevod 8. 

15) Maxim Peloponisianul, profesor în Bucureşti pe la 16909). a ă 

16) Anastasie, profesor în Academie, a seris între altele şi o operă contra Latinilor, 172810). 

17) Losif Mesiodax 7). El era din Cerna-Voda, cunoștea, limba elină, latină, francesă, ita- 

ană şi română. Sub Grigorie Ghica Voovod i sa încredințat Direcţia, Academiei la 1765. 

Autor însemnat. G. [. Zavira ni-a conservat un dialog al sei în cartea sa: Grecia Nouă, în 
N 

19) Costanda Ieromonahul, de aseminea profesor în Bucureşti, 1790. 

20) Alexandru, profesor de filosofie în Bucureşti mulţi ani'4). a 

- 21) Filipid Daniel profesor, a lucrat împreună cu Costanda Ieromonahul pe la 1191 o 

Geografie în Bucureşti pentru sedle '5). | . . 

22) Ioan Avramiu, preot, profesor în București la 1716. Acesta a scris în grecește, în 

18) Marcu Cipriu, profesor în Academia, din București și predicator însemnat, 17505). 

1) lată titlul cărţei: “lorogia owvozzuzi “Î mapăhndos 76 “Hjeudvov răs Oiwypo5hayias za 

MoMfafiac, nibev, mivec za Ti Enpabav al T50a Ec Enazzog mbnod iyeudveveev, 1134, Mn) "Iavovapiep. 

2) Vei Manuscriptul original în Muzeul nostru din Bucureşti. a 

3). Vei: ZaGipa, pag. 439—442, idem Satha, pag- 445, idem C. Daponte Catalogul seii et, 

4), Vedi, Satha pag. 486. 

5) Veqi [. 1. Zafipa pag. 422. 
c) Satha, pag. 513—515, idem. II. Bperod. pag- 267. vol. IL. 

:) Satha, pag. 443. Il. Bperoi. pag. 240. vol. 1 

& Satha. Meoarovrziy Bi6hoYfan Vol: III, pag. 277 şi 278. - 

) [. 1. Zafipa, pag. 454. idem II. Bpsro5. pag. 220. vol. 1. 

10) Satha, pag. 599. idem Zaipa, pag. 136. 

') Satha, pag. 563 şi [I. Bpezod vol. Il, pag. 308. 

13) Vedi Zaâipa, pag. 351—353. 

13) Veqi Soo. Oizovycuov, megi Mpzoy To Ryzgtov. 

14) Satha, Meoâtovezi, Biâhtodien, Vol II, pag. 237, 

15) Vegi II. Bperod. pag. 346, vol, II.
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limba vorbitâre, din ordinul lui Constantin Brancovânu, legislaţiuneu unora dintre filosofii 
vechi și a împrimat'o în Târgovişte la 1713. 1), | 

283) Sava, Anastasie, profesor în Bucureşti la 1767 2). 
24) Emanuel Ioan, profesor în Bucureşti 5). 
25) Thoma profesor în Bucureşti 1156 4. A 
26) Dimitrie Chidone renumit erudit și profesor în București. N 
21) Lambru Dimar, profesor și autor, director Academiei din București 5 | 
28) Chesarie Episcopul de Rimnic, elev a lui Alexandru Turnautu, a fost și profesor, știa, limbele: grâcă, latină, francesă și rusască 6), | 
29) Gheorghie din Arghirocastru, profesor pe la 1180, în București, autor 7). 
30) Ioanichie Ieromonahul de aseminea 8), 
31) Gheorghie Popa, fiul lui Ioan Siastin, profesor în București 2), o 
32) Neofit Cavsoealivitul, din ludei, profesor” mulţi ani în Academia de Bucureşti, şi di- rector pe lu 1788. a scris nai multe opere de conținut eclesiastic, între 'care ȘI cartea numită Prâștie, pe care însă a scris-0 în românește. A reposat în Bucureşti la 1780 10), 33) Pilotheiui Ieromonahul Peristeriunul, fost profesor în București pe la 175511). 34) Zalicoglu Gheorghie, profesor în București la Academie 22), Apoi: 
35) Diamand Petala, din 'Tirnova. Toţi aceștia și mulţi alții, să găsesc nu- 36) Nicifor monahul. mai pe manuseriptele greceşti din Biblio- 37) Ghiţă Gheorghiu din Bucureşti, - teca Seminarului din Bucureşti, care Bibli- 
38) Methodie din Ioanina, otecă este a seâlei grecești din St. Sava și 39) Christofor Einporocomitul, din Ioanina. Mitropolie şi care s'a conservat în Mitropo- 
40) :Sofronie, profesor. | lia Ungro-vlahiei. După un studiu ma! a- 41) Filaret Simxiotul. 

42) Gheorghie Ilarion Ieromonah. vile literare ce ni-aii rămas de la unii din 

  

43) Fotie Dimitriade, 'din Distra. ei 1), 
44) Antonie. „2 | o DE 
45) Stefan Arvamitohoritul. __') Consultă, Revista, "Teologică pag. 330—390 46) Gaâlan Mihail. - - in care se cetesc un număr însemnat de nume pro- 
41) Athanasie profesorul. : prii de ale profesorilor şi elevilor scâlei din St,   | SI „A SS0L N | ) Sava, ce am găsit cu ocasia, analisări manuscriptelor, 48) Gheorghie Hina a murit profesând în Bucuteşti la 1760. Autoi. ([. 1. Zafioa, pag. 135. Osarpaov “RĂAmmzăv, 

49) Amyrosie Pamber, icunoşte 
sor în Iaşi. | | | 50) Gheorghie Dimitriu, 1185, a scris și o gramatică greacă, pe care a dedic rului Alexândiu Ioun Mavrocordat. (Zafioa opul citat, pag. 238) | 51). Ioan Macri, profesor în Iași, a scris și un lexicon, tradus din limba francesă, (T.L. Zabioa. pag. 825), 

| 

a perfect limba română, autor a mai multor serieri. Profe- 

at'o domnito- 

  

1). Vedi Xafipa, pag. 329 și 330.. ) Revista Teologică anul al III, pag. 68. 3) Satha pag. 561. 
+) Revista, Teologică, pag. 51, vol. III, 2 Satha, pag. 612. | | 2) Satha, pag. 611, T. |. Zofipa dice: „A tradus din grecește în. limba, valacă cele Mi i 

scris în grecește : Istoria, resbelului între Rosia și Porta. Otomană, pe e asatio Avramie Bemiiea 
după cum acesta mi-a istorisit despre Chesarie', (pe. 389, “Sopa pe i ii Daraseasat'o Aranie, Pamber, 

*) Satha, pag. 613. 
Da | :) Revista Teologică, vol. IV pag. 283, | *) Revista Teologică, vol. III. | 19) Vedi Revista Teologică anul al III pag. 89, nuscripte originale atât în lași cât şi în Bucureşti, 1) Revista Teologică, tom. III, pag. 70, *) II. Bpezod, vol, II, pag. 266. 

idem Satha, pag. 510, de la, el în a rămas multe ma 

  „mănunțit Sar putea urmări chiar şi lucră- - 
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52) Iacob Pelerin; Jurisconsult; și Doctor primar Domnitorului Șerban Cantacuzin. A scris 
şi un tratat despre.a altuire în limba latină (DP. 1. Z- fipa. idem pag. 656), . 

53) Iacob Manas, om fârte instruit, filosof profund, educator fiilor lui Alexandru Aavro- 
cordat. (T. 1. Zafiox, idem pag. 316). 

54) Stefan Dunga profesor în Iaşi vedi: Xcooz. K. Oizovuy meg Mioa za , Rompi 99 pag. 24). 
55). Grigorie, profesor la Iași 1803 a tradus. CâAzrpovouia Azhăvzo “Eni uzTădpasis, 
56) Panaghiot Ioanid 1819 profesor - de matematici. 
51) 'Pheodor Simeon, profesor în Bucureşti 1690 1). 
58) Stefan Canela profesor în Bucureşti 1820, Doctor în medicină şi „profesor de ma- 

tematici. - 

59) Lambru Fotiade, născut pe la 1750 în loanina, a. studiat la Cosma Balan și în Euro- 
pa, apoi a fost chemat, pentru vasta sa reputaţie de om erudit și pentru verva sa oratorică, la Di- 
recția Academică Domnești din. Bucureşti. pe la 1795. „Inainte, de el fusese în Academie ca: 

. Director renumitul Manasi Iliada Teromonah, om f6rte moral şi religios. De sub. Direeţiunea 
lui Lambru Fotiade ati eșit din Academia Domnâscă ecimi de absolvenţi, preparaţi pe -de- 
plin spre a cultiva ideile insurecției grece în diferite locuri din Dacia și. Grecia 3). A reposat 
ca Director la 1505 la București. Lambru Fotiade ştia limbele: grecă, latină, francesă, itali- 
ană, germană şi turcă. Portretul seti se conservă în Cancelaria, st. “Mitropolii a Ungro-vlahiei. 
Iată ce ne spune despre Lambru Fotiade Dr. Guda : (dau în original acestă descriere). 
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. Vedi doyoa "Eguoi, pag. 111. . 
î) Vel De, A, Guda, Bios sapâddmoi, pag, 255 și 256, + E i
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60) G. Ghenadie, născut în Doliana Zagorei din Epir, pe la: 1792 vine la Bucureşti, unde 
și-a urmat învăţătura la Lambru și era cel mai escelent elev, apoi a fost ca mentor trimis 
? 

în Lipsca cu alți copii bogaţi de ai boerilor Români, unde a studiat şi el, şi în urmă a ve- 
nit în Bucureşti ca profesor la Academie!). | | | Ă 

Acesta a avut loc pe la 1814, când era Director Neofit Duca, dar în 1817 se duce în 
Odesa şi stă pănă la 1820, când este chemat de Domnitorul Alexandru Suţu, împreună cu. 
Clonari și alţii de a, veni în Bucureşti ca profesori, având Domnitorul în scop de a ridica, 
cât mai mult nivelul Academiei. In tâtă epoca fanarioţilor Principatele Române ai fost asi- 
lul muselor elenice: „...Devenind Domnitori socoteati de cea mai întăiii datorie a lor să pro- 
tejeze în Principate instrucţia grecâscă. Și de aicea a, resultat că Dacia, atunci a devenit asilul 
Muselor și a învaţaţilor“ 2), - , , 

61) Grigorie Costanda, sa născut la 1753 în Milies din Thessalo-magnesia, a murit la, 
1844 în Grecia. După mârtea directorului și profesorului seii din' Bucureşti, Neofet Cavso- 
calivitul, l-a succedat în directorat, unde 's'a, învrednicit. de mari onoruri din partea Domni- 
torului Valahiei. Dar la 1790 sa dus la Universitatea din Halle, unde s'a desăvârşit în filo- 
sofie, matemateci şi ştiinți naturale 3), | 

„Costanda a venit la, Bucureşti în Valahia, unde era ca director seâlei de atunci, reputatul între mulți, Neotet Cavsocalivitul. Să nu uităm că Bucureştiul-pe timpul acela, era focarul Mu- selor elenice, de la, care 'și luuii cunoștințele îndestulătâre doritorit de învățătura elenică. Aicea, cum am vădut s'aii refugiat în acest scop și Farmacide și tot aicea, și Duca“ 4). A fost direc- tor Acăâdemiei în București. | | ! 62) Constantin Vardalah, născut în Cair, la 1775—1830, om studiat, era și dr. în Medicină și a fost profesor de matematici în Academia Domnescă înainte de a fi director. După mârtea lui Lambru Fotiade, 1805, a fost numit director Academiei pănă. la 1815, când s'a dus în Chio 5), 

  

:) Guda vol. II, pag. 315 şi 316, | e 
) me sVEvbuevoL Îyeudves, moutioTov Eazy nijzov tdeooowy vă npootaresowat 2y Tis “Ie poviats ziv “E Aavwzăv zabelay, Kai îvzedtev mootzbev, Gri Î Azzia zre zastorn ză dow)ov 26 Moy- Sâ za Tv Aeyiovt. Acsta o mărturisesc îns: grecii. Consultă Guda vol. II. pag. 311—337. 5) Vei Satha. Neos)ă. brohorta pag. 695—702. Ia :) “O Kovoravrăs perefir, zis Bovuoup:ozwy Tiis Bizylias, Go 9nuodutvos Ndouros 5 Kavoozadofizns. Mi îmouoviowuev dr ză va? toi torta zâv “Eva. Movoâv, do "îs EhăuBavov ză vas maudsiag foituevor, "Ev ar 

za 6 Anuzaeu,a. 
% Vedi Dr, A. Guda, Bio ap. VOL, II, pag. 256 Yacobachi Riso Nerulo, pag. 50. . Ie 

v î0y0hăayn Tora 6 9md mov ey- 
Boyzo'ptozov xară ziv Ezo-îv Zuei- ». Meovgi soy S Rpozataptizde posei; Tăv oi EX) ( 05 etdouev uaTiouyov zpos 70v abriv cronv al Papuzaidns, 2v aură 

—262. Idem, Cours de la, litâraţure Grâo moderne par 

 



XXXI 

63) Veniamin din Lesviu, Leronionah, matematic, escelent. A fost numit Director Academiei 

sub Domnitozul Caragea pe la 1815 şi aţinut acest post până spre 1821, când a isbucnit Eteria,!). 

64) Farmacide 'Theoclet, născut în Larissa la 1784—1862, a fost ca profesor particular 

în lași pănă la 1811 şi apoi în Bucureşti î). Iată cum se exprimă despre el Dr. Guda., La 

1806 a venit în laşii Moldovei unde a petrecut ca pănă la 4 ani, servind câte odată, dar 

mai cu samă profesând în casele boerilor limba elenică“. 

65) Neofet Duca, născut la 1760—1845, în Zagora din Epir. A studiat în Bucureşti la 

Lambru Fotiade 5). A profesat aicea în Bucureşti între anii 1815—1821. | | 

„Murind Lambru Fotiade ca vrednice succesor al sei sa considerat să fie în Bucureşti . 

vechiul seii scolar și amie Duca, care cu bună-voință a primit chiemarea“. Avea pănă la 400 

de studenți, fiind în Bucureşti a fost iniţiat în ale Eteriei 4). 

66) Cu începerea anului 1811, a 'venit 'Pheoclet. Farmachide din Iași în Bucureşti, unde 

excela atunci prin instrucție și abundentă profesură pururea amintitul Vardalah, cu care curând 

sa împrietinit. 
„Riga Fereii făcând amieiţie cu Dimitrie Cantargi în Iași studiază de la acest: şi limba 

arabă ; a fost educat în casa lui Îpsilant și în urmi secretar Domnitorului Moldaviei. Apoi trece 

în Valahia şi este numit prefect la Craiova. în care funcţiune șa, arătat ideile sale pe faţă. 

De la el ni ati remas următorul proverb: Dumnedeii când voeşte trimite pe unul ca Riga cu 

o mașină tehnică 5). Aceștia sunt “profesorii şi directorii Academie, din București cunoscuţi 

pănă acum. | | 

Profesoris în Bucureşti la diferite scoh, carii profesaă contemporan între anii 1800 —1820. 

1) Chiriacos Mitzora (Mistâp=5) profesor. 2) Vasilie Nicolaii idem. 3) Panaghiot 'Trape- 

zundiul idem. 4) Ioan profesorul. 5) Costandie Profesor. 6) Maxim Irodidascal. 7) Ruvim 

prea învățatul. 8) Filimon Ierodidascal. 9) Panaghiote Atheneanul, profesor. 10) Panaghiote 

Calatuv profesor. 11) Lambru Fotiade. 12) Vardalah, renumitul învățat. 13) Costanda, filo- 

soful. et. et. | “ 

Din acest catalog se pâte convinge ori cine că în se6lele greceşti și în Academii nu erati 

numai câte trei patru profesori, ci un corp complect. Acâsta are loc mai ales de la 1176, 

după ce Domnitorul Ipsilant a aplicat Hrisovul săii pentru reorganisarea sedlelor. 

Familii grecești romanisate saă și Române grecisate. 

Cum şi numele unor studenţi ai Academiei din Bucureşti deveniți celebri ca dmeni politici şi literați. 

Agapie, Argentie, Antoniade, Avistia, Anagnostache, Apostolide, Arghiropol, Calierghi, 

Caludi, Caride, . Cleanti, Critopul, Christopol, Caracaşi, Caruzi, Candianos, Constantinide, 

Christache, Calogera,; Camban, Cantacuzin, Carabela, Qarapati, Catargi, Climi, Chiriacopol, 

Damaschin, Dimitriade, Duca, Economu, Filiti, Fotino, Fodiade, Filipide, Frangopol, Garo- 

flide, Ghenadie, Ghica, Gheorghiade, Ghermani, Hartulari, Hariton, Hristodul, Hriside, Iliade, 

Ianole, Ioanide, Lascare, Lambru, - Macri, Metaxa, Manu, Mavrogheni, Mavrocordat, Mina, 

  

1) Vedi 1. Bperod Neoshă. boohoyia vol. II, pag. .245. o 

) Ozox 0703 &apu-zzns 2 1806 peri cis "Inato» Tiis Mo)dafias, 2vla Gizoubev îmi 4 meginov 

= Em, ÎsgovayY wâv 2vioTs, GA mogiwos Îbzozoy îv oizots Boyd ri “EA 3 Aoooay. (ovaz 

ge). 206 vol. 1). . 
) Vegi IL. Bpezod, rou. II, peg. 263. _ . a 

4), "Ad Savâyzos Toi buwriadov, 5 sfrosdvădoyos auToă 2hzopân 2v Bowrovpizrip 6 doyxios a Wrob 

undnrăs uzi othos Aobzas, 6se mpobhuws 255401 Ti npdozAnat. (Vedi Dr. A. Guda, Bi zrpă)- 

Do. vol. I, pag. 262. Consultă și pag. 2635. 
e : 

5) “0 S:0s îzav 79 Sider, Eva 0 30 “Paya orihe, eva Tepvnză fapta. (Vol. II, pag. . 

110—115).
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: Ma ” . . e . 7 Moruzi, Mazarache, ' Mavrichi, Mavrodi, Mavru, Moschopol, Nichita, Nico aido, Notara, La 
naghiot, Pâschal, Procopie, Papadopul, Perdicari, Paleologu, Pantazi, antazos ud arse Lova , 
Pascu, Plithos, Polihronie, Rizu, Rasu, Ritoride Rodoeanachi, Sofian, Samacha, Seholaru, Si 
chelarie, Samureaș, Suţu, Schina, Solomon, Scufu, Sotir, Triandafil, Pigara, Veniamin, î- 
lara, Vizantie. Vlusie, Vogoride, Zamfiropol, Zanet, et. et. et. - Aceste nume le am întâ nit 
în manuseripte. , | 

Elevi d aj sc6lei, numită Academia Domnâscă din Bucureşti, am întălnit forte mulți 
subseriși pe manuscripte,așa că mă pot pronunța fără sfială, că în Valahia de pe la 1600 Şi până 
la 1821 t6tă pătura socială mal înaltă și doritâre de a învăţa carte seia grecește. Pot afirma 
că chiar amploiaţii şi slujbași inferiori şi în capitală ȘI prin districte _vorbeaii ȘI seria gre- 
cește, apoi mulți dintre Români 'serieati în grecește mult mai corect de cât mulți din greci, pen- tru că nu erai influențați în expresii de limba vulgară greacă, vlină pe atunci do ţureisme și alte cuvinte italiene elinisate et. et 1). 

Iată numai ca exemple câte-va nume de elevi:: , , Ni . Dimitrie Darvari, a studiat în Bucureşti, de asemenea și fraţii lui Petru și Nicolay. 2 Nitzoglu Gheorghie a studiat numai în Bucureşti şi a fost Profesor în Moscua 1780. Pap Zenobie idem, Schina, acesta a fost în urmă și director sedlei înființate în Bucureşti de Mitropoli- tul Ignatie 3). “Vened Mihail, Doctorul Hristian Mihail, ce a compus mai multe tragedii, ce sati jucat în grecește în teatru din București 1816. Antioh Monahui, Neculai Spatarul. Romul Văcărescu, Florea copilul, Panaghiot Sinopeii, Văcărescu Ioan, ce a fost decapitat împreună cu Constantin Brâncovanu, Dimitrie Ioan din laşi, Dimitrie Ioil din Adrianopol, Alexandru Hrisoverghi, Ionică 'Theodor, Voinescu, Manolache Catargiu, Vasilie Vasilescu, Costache Co- nachi, Calimah, Paleologu, Anastasie, Gheorghe Virnav, Gheorghiade, Dimitrie, Paraschiv, Pa- pazoglu, loan Stoica, Dimitrie Ghica, Constantin Grădişteanu, Alexantru Filipescu, Gheor- ghie Creţulescu, Costache Creţulescu, Alexandru Comănescu, Ioan Cârlova, Manuel Turcă, Manuel Voicu, Christodor Atanasie poet renumit, Gheorghie Golescu, Z Aambelic Ioan, Gheor- Shie Castriotu, Riga, Ferei, Constantin” Paleologu, et. et. . - Andrei Limie proto-medie Dumnitorului Dimitrie Cantemir. Antioh Monahul, Theodosie Dimitrie. Vasilie Vlahul. Leonida Ioan. Dumitru Ioan din ași. Antonache Serdarul, a scris în Bucureşti: Teozato» 'Oopiotizs, Antonie Manuel, a:fost în Moldova Mare Secretar. Dimitrie Gramaticul, secretar. Domnului Ioan Neculai Mavrocordat. Dimitrie Neculai Darvari, între altele a seris şi o carte: sati manual pentru cetirea, tinerilor studioși, Romei (greci) și VI ? * pei , A . 
. A 

ca prefăcuto în poesie Naum Protosinghelul în grecește Anton Pan,. 
: Pereviu Hristofor, educe 

lucră la rescularea grecilor. 
| Stravrinos, serie victoriile lui Mih cu fii săi de Stefan Vodă, 

„_Necolai Mavrocordat Domnitor Yp4?wy +. Șa format o bibliotecă de e 
Dacă mai consideram că mai 

Manuducere în buna "creştere, 
ahi. Pe acesta scriere de sigur 

ȘI apol în românește în poesia 

at în București la Academie .în '1776, devine amie.a lui Fereă și 

ai Brav, este închis la Bistriţa și apoi ucis împreună 

ul cie zaraprige mhovoiay FIE) naiv 25 îvibzov zau 7 £109- ărți imprimate și manuseripte din Principate. . j 
t6te familiele avute "Și educati copii în casă plătind profe- 

Sol. aparte, atunci ne putem da sama dece nu întălnim între elevii secole “domneşti pe toţi fi boerilor ţărei, Mai știm că-în Academie nu eraii primiți elevii, ce aveati mijl6ce, ca tera 
de cât plătind ȘI supunându-se “regimului sc6lelor, ceea ce era cam înjositor pe atunci pen- 
tru boeri de a-și crește pe fii lor cu ai clasei mijlocii și cu de ai neguţitorilor; - | 

In .. . y * A 
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fine ori cine voia Su invețe ceva carte trebuea so invețe în grecește, de ȘI era în 
1) Cine voe 

mea: Discurs ţinut în aula Un 
 Veai Manuseript. N 12, Revista 7 3) Vedi II. Boczs, opul cit 

din Academia Domnâscă din: 
eologică anul al III pag, 338. : at, vol. II pag. 339, 

laşi, consulță scrierea, 
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țara Românâscă, după cum în Occident, ba şi în Rusia învăţat în limba latină, în cele două 
secule trecute mai pretutindenea. Numai pe la Episcopii și în Bucureşti la Biserica, st. Gheor- 
ghe vechiii se învăța Românește și slavoneşte, dar nu şștiinți, ci numai carte Bisericâscă, ne- 
cesară, celor ce erai să devină preoți şi dascali. Intr'un manuscript al meii intitulat : Semni- 
le venirei lui Antihrist, cetesc: i | | 

» Lalmacită (acestă -carte) dupre limba slavonescă pre limba romănescă, pentru mai les- 
ne înţălegere a celor ce vor citi, de Stoica ucenicul dascalului Damaschin, Episcopul Buzeu- 
lui şi al Rimnicului, carele acum învaţă copii la sedla slavonâscă în Bucuresti, la sfetii Gheor- 
Shie cel vechiii.... 1728, mesiţa, Ianuarie 7. Apoi din mai multe Hrisâve Domnești din tim- 
pul. Fanarioţilor seim că erai indatorați Episcopii ă ţinea sedle de Romineşte, şi Slavoneşte 
pe lângă cea greacă, pentru că le era interdis prin hris6ve de a hirotoni preoți necărturari, 
adică carii să nu știii slavoneşte și românește, fiind ca în seculul al XVI al XVII şi pa- 
te din al XVIII în Bisericile nâstre se servea încă slavoneşte pe alocurea,- cu mne este cu- 
noscut, de și poporul.nu înţelegea. Numai bunului simţ al Ierarhilor ţărei,de şi în Valahia, 
erai! în genere de origina greacă, datorim recunoștință pentru că totuș ait ajutat forte mult 

"naționalitatea românescă prin întroducerea limbei țărei în Biserică, traducând şi prelucrând și 
ei singuri și prin Gmeni români învățați în scâlele greceşti, cărţile de ritual ale Bisericei nostre. 

Despre metode. 

Nu trebue să ne aşteptăm a începutul sedlelor nâstre și nici chiar pe timpul seâlelor grecești, 
până la jumătatea seculului trecut, la metâde sistematice și petagogice, lucru, ce de alt-fel sa _ 
întâmplat și în Europa occidentală pe la multe scâle. Lipsa, de metâde făcea fârte grede în- 
vățătura cărței, mai ales cea în limbi streine. A avut dreptate lacov Mitropolitul a, detesta 
metâdele greceşti din clasele începătâre, pentru că un elev întrând în gramatica grecescă 7] 
prindea gr6za, pentru că se videa aruncat întrun haos. Acestă să întâmplă şi cu învăţarea 
slovenirei buchilor la Români. Ucenicii trebuea să îndure multe pedepse şi aspre observați?” 
de la dascal până putea învăța cele 45 de buchi, și de care nu aveati trebuinţă rigurâsă pen- 
tru a exprima vorbirea romănâscă. Atât reforma seslelor de sub Domnitorul Grigorie Ghi- 
ca în Moldova, cât și reorgânisarea lor sub Ipsilant în Valahia, pe lângă alte îmbiinătațiuă 
aveati în videre și schimbare metâdelor de până atunci. Despre acâsta ne convingem din 
chiar Hrisovele lor. Elladius în opera: Status praesens Ecclisiae Giraecae, ne dă informaţiunele 
cele mai. positive despre starea sedlelor pe la finele seculului al XVII, în Biserica, Ortho- 
„doxă orientală. Noi Românii intrăm toemat 'în cadrul ce'l deserie Elludius. El dice: că se6le- 
le eraii sub adumbrirea oră protecţia Bisericei. „Scholae Graecorum în templis et aedibus tem- 
plovum, vel în domo Parochi habentur. Informatores autem Juventutis Pavochi, aut. Monacli 
illique Acpspiza sunt sanctitate vitae et castimonia ubique de cantatissime (pag.2 1)“. Acestă, descriere 
a lui Filadius ne spune că sedlele începătâre unde se învăță a se ceti și serie să ţineati în tin- 
da, Bisericilor, în jurul ei şi pe la casele preoţilor, lucru ce este fârte exact. Starea acâsta s'a 
urmat la Români prin sate până, pe la 1830, când aii început pe ici colea a se înfiinţa se6le primare 

“puin oraşele districtelor şi acelor mai însemnate orășele și în care se numea: de cătră [fo- 
ziele sclelor profesori salariaţi. Numai pe la Episcopii şi Mitropolii avem clădiri speciale pentru 
sc6le și mai ales pentru Academiile din București şi Iași. Se mai întălnese câte-va scoli aşe- 
date prin Monastiri, ca cea din St. Sava în Iași, ca cele din St. Gheorghe vechii și St. E- 
caterina, din București, ca cea din Monast. Barnovschi în Iași ete. In aceste sedle începătâre, 
esceptându-se Academiile și scâlele din Episcopii, se învăţa mai întăi cetirea, buchilor şi care 
de ordinar se facea, de scolari pe o: f6e de hârtie, scrisă de dascal, și se începea așa (cruce: 
ajuta) s] (az) E (buchi) fi (vedi) et. Pe timpul acela nu eraii încă imprimate îndeajunse 
Az-buc6vne, ori Alfavetare și mai în urmă numite. Abecedare.. După ce scolarul. cam peste o 
lună scăpa de Buchi, adecă ştia ale recita, ale cunâște, dar nu şi a le scrie, apoi începea, 

- . . 5 7 . , . slovenirea așa: Buchi-az-ba, Buchi-az-ba=baba. Vedi-az-va lude estu le, vale et. După acâsta, 
învaţa cuvinte cu două consâne și o vocală, apoi en două vocale et: “Treaba acesta ţinea 
cam peste șase luni. Indată ce ştia citi începea a, învăța rugăciuni din Bucâvne şi din Ceslâve 

. A . pt 
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« tag . "una îi fire cessave- ică, an: tipărite pentru acel scop. Postaguam îtague Graecorum înfantes balbuti 
int atque d ) p 1 lui coeperint, în prozimum quoque templum ad res Ecclesiasticas. et quae int, atque disiincie Sg, : ituntur!). Pentru a uşura scrisul ati în- sti “eligi . endas mituntur!). Pentru a uș 

ad Cimistianam po pion ZU pen addute la 1749 se i di în Râmnic o astfel de carte, impr u timpul: ne, aş: i : 
pi: Ducotnă pen ilor. într : uprind buchele sati slovele și cele ită : : ru învățătura pruncilor. întru care se cuj slovele ș numită: Bucovnă pentru învăţ: cilor. în Suprine. Doiie e Se 3 ove o și ce 

i det lui Moisi și Simbolul credinţei, şi cele d Ş dece porunci ce aii dat Dumned Ş « i 
lor . scurt. Lu finele Bucovnei se face următârea observare asupra metodului ce trebue 
sl ţină dascălul:... „lară Clericii carii învață pre coconi (copii) „datori sunt. aceste âlcuele 

j a * : î . Y 3 3 . = ă- T ea - de rost ale învăţa, ca se pâtă mai bine a învaţa, pre coconi ȘI învățân u-i ca Due SI a 

sul... Aseminea Bucovnă a imprimat pe atunci şi Mitropolitul Moldovei Iacob Putn nu J ose 
şi câte-va manuscripte din seculul trecut întitulate : Bucovne, așa: una din timpu ui Ale- 
xandru Ioan Ipsilant Voevod, 17179 şi alta din 1780 et. și în care se cuprinde materia ce 
învățaii copii NRomânilor de la ţară, în sedlele începătore de pe atunci. Daca „co aru pe mina 

| j învă i iuți ie în Biserică Bucovna, apoi începea a învăţa pe de rost Ceaslovul, părțile ce se cetese qi NIC | is ă, 
învaţati Psaltirea, în fine: trecea la scriere, aritmetică şi începea și cântarea-psaltichia, cu 

. . . n . . timpul cânta axi6ne, heruvice, chenonice et. Octoihul (Osmoglasnicul) et. et. Ellandus ţine 
altă ordine în învăţătura cărţei: În scholis Trivialibus înfantes Graecorum quae Colibogrammatia 
ivonice & (raecis vocantur : Primum Penacidia docentur:, Octoechum deinde Damasceni, tevlio 
totum Davidis Psalterium, quarto Acta et Lpistolas Apostolorum, deinde 1 riodium, atque Au 
thologium, una cum Pendateuco et Profetis, quibus etiam artem scribendi et Logarithmelica et. et. 2) 
Un aseminea scolariit era preparat de a fi ori dascal întrun sat, ori preot, după ce mai în- 
văta silit Catihisul pe scurt și Mănelnicul (tâlcul serviciilor Bisericeşti). Ori ce dascal și preot 

” ast-fel pedepsit (învățat) putea deschide sc6lă în satul său şi în care locuitorii își trimeteaii 
fiii lor. Plata, dascălului se făcea ori .în bani ori în producte: păpuşoiui, făină grâi, brânză, 
unt ef. et. dupi, cum aveaii putere părinţii. Angajamentul era cu luna, iar copii care veneati, 
din alt sat stai în scâlă o săptămână, adică de Luni până Sâmbătă după am6ză-di, când pe la chindii li se da voe a se duce pe la părinţii lor. Timpul studiului era de la răsăritul s6relui până la amiază, și apoi de la amiază, după ce mâncaii, până la, apusul s6relui. Scolarii erati întrebaţi în tâte dilele de tablele lor, de cătră dascăl cu multă asprime. Vai de scolarul leneș ori care nuși făcea datoria! Dascălul de obiceiii: şedea pe divan sati pe scaun și cu o vargă lungă în mână, cu care bătea şi tactul la scolarii ce cântaii ; altă dată avea un Diciti de cu- rea, cu două sati cu trei curăle. O fiică și un cutremur prindea pe scolarul căruia îi venea, rândul 'să spună tabla. | 

De ordinar dascălii mai pricepuţi mai ştiati Și câte un meşteşug, Ş ea croitoria, blănăria, oră scrierea corecta și 'și urma și el meșteșugul săi în timpul cât scolarii învăţaii. Lraudiai dicând: Diceţi măi! Ce aţi stat ca boii la deal! Să ne închipuim numai ce urlet infiorător Şi discordat se audea, când începeati a citi ori cânta G0 până la 80 de scolari, cu diferite voci și la deosebite table, mai ales vara în aerul liber! Unul cetea buchele, altul cetea la, Bucvnă, altul cânta paralaghie, altul melos, altul scriea, și aşa mai departe. 'Tâtă frumu- seţa și meșteșugul met6dei o vedea cine-va, în timpul ascultărei tablelor, pentru ca dascalul nu-ţi schimba tabla de cât atunci, când o știai pe de rost fârte bine. Cam de la 9—12 ţinea acesta, Și apoi pe atunci audeai plânsete, recnete, vaete; pentru că dascălul nu cruța pre nirnene, dacă nu'șă știa tabla, îl ardea, oră cu varga ori cu biciul, numit şi dichir ȘI tichir:, Tabloul devinea şi mai interesant când priveai după ascultat. pe unul stând întrun picior, pe altul îngenunchi, pe altul pe grăunte în genunchi, pe altul în picidre, pe altul cu ochii la sâre et. Iar pedepsele erati: bătaia cu varga și cu biciti, cu linia, altă dată şi cu un smoe de vergi de o dată; loviturile peste obraz cu palma, chicuiturile și urecherile, ori adresări de cuvinte grosolane erati 'flre la ureche. Copil erati . bătuţi 'ori la scaun, ori ţinuţi de altul în spinare, sai. dacă era mai mare '] întindea jos, când era mar îndăratnie apoi îi aplica și falanga. Pe copii mici și neastâmpărați în punea cu chica în cui et. et. Ast-fel în adevăr că cine învăţa 

  

1) Elladius pag. 21, opul citat. 
*) Elladius pag, 27. opera citată, 
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atunci era și pedepsit în realitate, iar nu numai cum înţelegeii cei vechi—învăţat. Cuvântul 
grecesc zateuw în limba neocelenică însamnă și a pedepsi, a bate, de aceea, nu se putea pri- 
cepe că ar putea să înveţe cine-va carte fără Dătae, Mulţi dintre scolari de frica bătăei fu- 
geaii de se6lă tot atât de cu ură, ca și flăcăii- Românilor de ste în seculul |trecut și în 
acest present, până la întroducerea obligativităței î în- armată. Asupra ținerei ordinei în scdlă 
Elladius încă ne raporteză: Adstat vero Donachaus dormientibus—în timpul recre ației—manu 
vergis scepiri însia” tenens, nequis prozimum încommoder. Și qaid petulantiae senserit, quod est 

commune juvenum vitium,-non semel ac mediocriter virgas humeris pelulantis applicat et..... 
et si quind în arte lusoria erratum fuerit, corrigit, ac baculo, ut pastor oves, ad studia rur- 
sus compellit :). Cam în aceste deprindeni tradiționale consta metoda învăţământului cărei 
românești până pe.la -finele seculului trecut, când Naum Protosinghelul încârcă a, întroduce 
metodele greceşti nouă și la învețătura cărţei românești 2). 

Sâmbăta era, consacrată în tâte scâlele începătsre pentru repeţirea (procitirea) celor în- 

vațate în cursul săptămânei, cum şi altor. materir. 
Să nu uităm că şi scoli greceştă începătore eraii în mai tâte orașele 'și orășelele din ţară, 

în carii fii comercianților, a neguțitorilor şi a arendașilor învățati sc6la greacă începătâre, de 
care aveaii nevoe în viața practică, pentru că comerţul, industria şi desfacerile grânelor se 
făcea cu Orientul şi dar trebuea ori ce individ se încurce ceva greceşte în limba vorbitâre. 

"Im acest scop trimeteai or ășenii pe fiii lor la sedlele grecești. Cât despre sc6lele slavone ori 
mai propriii pentru freguenţa la profesorul de limba “slavonă, o făceaii mai ales numai cei 
ce se devotaii pentru serviciul Bisericei, dascălii, Diaconii şi Preoţii. ș şi unii din Monahi şi gră- 
mătică, pentru ca până pe la finele jumătăţei seculului trecut încă tot sati conservat în Bi- 
serica nâstră a Românilor serviciul în limba, slavonă, şi dar cei ce serveait la Biserică tre- 
bueaii să ştie cel puţin să cetescă, dacă nu să şi înţelegi limba, slavonă din cărțile de ritual. 
Prin urmare scâla slavonă, nutrită de tradiţiune: pentru usulii Bisericescit,  despare cu 
totul când cărţile de ritual Bisericesc s'aii tradus în limba patriei, De atunci şi până astă-di 
chiar învățătura, limbei slavone mai este de nevoe la noi numai pentru istoricii Români, spre a 
putea înţălege în original documentele şi monumentele nâstre vechi, —sc6lă de Arheologie. 
Să venim acum și la Academii, la metodele ce urma profesorii greci în acele institute su- 
peridre de cultură. 

Sedlele Academice din Iaşi şi Bucureşti eraii urmate de elevi Românt și Greci, cum și 
de alte naţii ce trăiau între Români pe atuncea. Elladius ne probeză acâsta, întun mod ne 
combătut, pentru că încă sub Șerban Cantacuzin şi sub Constantin  Brâncovanu, înainte de 
disa epocă a Fanarioţilor, se6la—Academia din București-—era freguentată până la numărul de 
200 de studenţi. ANegue mirum est Bucurestium Academiam vocari. Nam adstnt Philosophiae et 

_Theologiae profesor es duo praele» Lipiscopum, et duo hpodidascali, quos latine Magistr Os v0- 
camus. Medici etiam. Principes tres, et quidem modernus Archiater, Jtalus est, qui locum Com- 

__meni occupavit, de quo paulo înfră. Numerus studiosorunm, guandoque CL (150), quandoque 
"CC (200) superat3). Că acestă relație a lui Elladius este contemporană timpului acestuia şi că 
singur ati vădut şi audit cea ce istorisește, se afirmă din alt pasagiii tot al săii. După ce vor- 
bește de bravurile lui Mihaiii Vitâzu” şi care a remas, dice, neşterse de memoria poporului Român, 
ut ejus. memnoria hodieque înter ipsos (Români) immortalis maneat—apoi adauge : Conprehen- 
dit igitur hic liber îstius Principis vivtutes atque gesta, în cujus calce descr iptio omnium viti- 
orum et virtutum, etiam politicis versibus ad usum Serbani Botbodae extat. „Serbano. mortuo 
sedem occupatiit, qui adhuc în vivis, et vivat omni cum prosperitalis genere ad Nestoreos annos! 
Princeps serenissimus loh. Constantinus Bassarabas Boebodas, Dominus meus longe clemeutissimus, 
qui tantam curam haiic Tapographio adhibuit, ut illud în perfectionis culmen extoleret. Nam 
non solum graecis caracteiibus, zerum Valachicis, Rusicis, Bulgaricis, Tuvcicis alque Arabi- 
cis eleqantissimis et tanto Pri incipe degnissimis, adornazit ), Dacă darpe timpul lui Brancovanu 

  

1) Vodi: Fladius opera citetă, pag. 22, 
*) Manuscriptele sale No. 1, 6, 7, 8 ete. în biblioteca: mea, 
*) Vedi: Elladius opera citată pag. 17. Să se consulte şi numele elevilor Români citați în urmă pag. XXXII, 
) Vedi: Elladius opera citată pag. 12. | | | - 
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în era, peste 200 de elevi, de bună samă marea majoritate, dacă nu toţi, erai Români, 
Constantin af fost numărul studenților pe timpul lui Alexandru Ipsilant, când erai atâța 
cât de "E veniti numai în Academia? Mai tâte celebrităţile erndite ale Grecilor, somităţile „Profesor E a talentele lor, aice, pe pământul Românesc, seminaii semânţa pa- A € a £ 

.. dz . .îY esiotimului grecesc, cultivaii spiretele tinere desvoltându-le dorul do Patrie ! roți Proiesoriă 
Academiei erai învăţaţi în t6tă sciinţa, clasică greacă, și studiați pe a una și ouc avea 
sităţile din Occident. Nimic din ceea, ce sciința timpului producea nu 2 era strein, e b 
fesa cu devotament în Academiile din Principate. Mulţi din ei erati câte de două o oo o Ş 
mai ales în medicină și ştiinţă. Eruditul Episcop şi filolog, Chesarie al Rîmnicului, a ost e 
lev numai al scâlei din București, învățatul Episcop Damaschin, care seria tot aşa c o ooroo 
latineşie ca și grecește, studiase numai în Academia de aicea; ce să mai (ie de Fi ipeș Ă, Mu 
cărești, Brancovenești, Floreşti, Ghiculeştă Sturdzești, Golești, Balseşti, et. et carii sera A - 
ba greacă mai elegant de cât grecii, după cum. ne mărturisește renumitul Profesor din Ate 

Paparigopol ? ?). Î | Ne | 3 
eo  cademie eraii metodele occidentale în totul. Multe din manuseriptele ce ni-ati 

remas, de științi: Matematici înalte, Algebră, Greometrii, et. Filosofie, Astronomie, Istorie, Geo- grafie sunt lucrate după autorii occidentali, după, cum singuri mărturisesc. Deasemine ma- nuscriptele de Fisica, începuturi de Chimie, tot după nivelul științei occidentale erati; de acea sa și trimis în Europa pe Manasi Liade să aducă instrumentele necesare spre a face experiențe în clase elevilor. Apoi învățarea limbilor clasice era, de „sigur superidră multora din sedlele occidentale, Cea ce odininidră se dicea de cătră occidentali, respectiv de igno- ranța limbei greceşti. gratca sunt non leguntur, nai dis nici odată de sigur Profesorii Aca- demiei din Iași și Bucureşti: Azzivrad eivau CUZ Avaţiuoszovral. | | Limba greacă să studia în perfecție, prin metodul parafrasevei în limba vorbitâre, așa, că se cultiva ambele de odată, se îmbogița în expresiuni cea, vorbităre și se pricepea forte bine „cea veche. Limba latină prin traduceri, de ordinar în limba Română, dar şi prin tra- duceri în limba greacă veche, aşa că se studia în paralel limbele clasice. Limbele, francesă şi Italiană se studia, a pante, pentru care erati profesori speciali și se vorbeaii în 6re anumite Cilnie numai în ele. Elevii pe atunci eraii așa de tari în aceste patru limbi, în cât ascultati cursuri în ele, după cum dispune Hrisovul lui Ipsilant. Că Românii dar ai avut scoli solide, deși în grecește, în cei doi secoli trecuţi, ne convingem prin faptul că, fârte puţini din 6- menii noştri de pe acele timpuri ati fost prin streinătate spre a învăţa. Dacă se duceaii cei avuţă, apoi numai pentru a-și face un lux mai mult, a se perfecționa, în -cea ce învățase aicea în scâlă. Nimeni nu va admite că între Români timp de două sute de ani n'ar fi fost Smeni învăţaţi, exemplele nu ne lipsesc. Așa: Chesarie, Damaschin, Patriarhul Constantin I ct, et. et. supra metodului predărei și ascultărei lecţiilor ştim, lucru pe care-l susţine şi Elladius,că se făcea diminâţa şi după amiadă-di în re determinate. Iată! cum se exprimă Elladius, la pag.. 57: „Ilic paulo post ortum solis, în Conclave quoddam, ubi juventus illum expectat, venit, atque stando versus orientem precibus fusis considet, atque juvenibus schedas suas Draesto în mani- ! bus babentibus Drimaum  seatsam autoris eaplicat, enarvaique, quid istius. diei lectio contineat.. Deinde constructionem et significaționem verborum. et. tertio metăphrasin aliquam în simpliciori lingua annectit, « 2) Apoi după ce termina, înterpretările: şi pricepea elevul autorii clasici, înce- pea, studiile mai înalte. Așa: Dum hi id 
| 

facere conantur, is aliis alia lectiones, Rhetoricas, Logicas, Phasicas AMetaphusicas, Ithicas et. tradere consuevit, nisi aliguando în lectionibus Theologicis Episcopus locum doctoris supleat.« „În ceea ce priveşte după ce manuale 'ȘI predat studiile lor profesorii în Bucuresti ca, 
ȘI în Iaşi, unde seslele erati cu mult mai superi6re de câ; în tot orientul, de spre aceste 
cestiuni tot Elladius ne spune: In Logicis Compendium Deverendissimi D. Sugdoris lohannen- 
sis Corydallei Atheniensis et ipsan Aristotelis "Logicam docent, Fujus etiam Rhetoricam una 
cum Jlermogenis Scuphi atgue Corydallei.... Ilisce addumnt Arithmeticam Nicomachi Geraseni 

  

:) (Vedi Tom. V. pag. 578. “Iozogta 10 “ENA 2). (Elladius opul citat, pag. 57 și 58). 
Mviz08 Tevovș. 
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cum scholiis Procli Philosophi. Studia Mathematica valde desiderantur, praetev enim Euclidem 
„aique Arhimedem niki, habent, ac valde raro iis încubunt. Studia Phisica et Methaphasica, 
si experimenialia, explicat non ita negligenter tractantur, quare et Aristotelis magni sunt Fau- - 
„toves Graeci. Medica Studia în his Gymnasiis, vel Universitatulis, ut ita loquar, si Bucures- 
„dium eacipies, plane ignorantur. In 'Teologicis nihil est deest. Ilabent n. Sacras Scriptuias, : 
habent uhum alterumque Patrem, quasi commentarium supra scripturas, et praeterea ușitalis- 
simum înter îllos est sisthema. 1 heologicum oh. Damasceni, în historia Fusebium, Zonoram, 
Socraiem, ei ')| Multe manuale didactice: ni s'au pastrat, compuse. de însuși profesorii sedlelor 
din Iaşi și București, apoi multe au fost și imprimate, Gramatici, Istorii, Agronomii, Arit- 
metice etc. etc. ?). a | 

D-lă Mateiu C. Paranica ni spune că se mai învața și după următârelo manuale și cărți 
imprimate: 'Lextele autorilor Greci, „ritori, poeți, istorici ete. şi din st. Părinţi, acei ce conţi- 
neaii bucăţi însemnate pentru Gramatică, Poetică şi Retorică. In Matematici cartea Arhi- 
presviterului din Ioanina C. Balan, numită MzOnuzzză 6855 ete. In fine de pe la 1750 se studia, | 
din ştiinţele positive: Fisica lui Blenind, cursul de Matematică a lui Anbrachit, Theologia 
lui Atanasie Pariul, Geografia lui Nicifor 'Peotochi, Filosofiia după Bulgaris, în care sistemă 
se cuprindea Metafisica, Fisica, Algebra, Geometria te. Profesorul Psalida întrebuința me- 
toda lui Cant în Filosofie, și Fisica experimentală, pe la începutul seculului *). 

Trebue să știm că manualele de scâlă, eraii- aprâpe aceleași, atât în Academia de Bucu- 
„xeşti, cât și în acea din Iași. ba şi în sedlele -din Turcia, şi din tot Orientul. Indată ce un, 

profesor compunea o carte mai bună, o comunica și celor-lalți profesori şi o introduceati în 
scâle. Aşa se explică cum Se găsesc manuale de scâlă introduse prin. Orient şi care erai 
compuse de Profesorii Academiilor din Principate și vice-versa. | 

Pe la finea seculului trecut s'a introdus în selele greceşti începătâre şi metodul Alilo- 
didactic şi care curând s'a anlicat şi la limba Română. Posed un specimen de felul acesta 
imprimat în tipografia, Mitropoliei de Iaşi, la începutul seculului. 

"Să trecem acum la. starea sedlelor la, începutul seculului,. în care a studiat Naum: Pro- 
tosinghelul. - a ! | 

__ Sunt de mare importanţă şi însemnările ce ni s'a conservat, întrun manuscript 4) de la. 
finea seculul trecut, despre salariarea profesorilor pe acele timpuri, numărul precum şi veniturile 
scâlelor. In acea însempare ni se spune positiv că; existat în Muntenia scoli ţinutale, între- 
ținute de Biserică, pe lângă selele particulare ce de ordinar erati mai pe lângă tâte Biseri- 
cile, de. prin satele mai numerâse, și Ja care eraii ca dascăli, pentru învățământul începător, 
Preotul satului, sati unul din Dascălii mai renumiţi în cărturărie. Aceste însemnări ne pot 
servi ca material sigur și de mare preț în Istoria învățământului cărţei la Româiai în seco- 
lit trecuţi. Iată aceste însemnări din manuscriptul ce posed... | 

| Tot iratul cutiei scâlelor pe acest leat 1797. Ghenar. 
+ 'Taleri, ” ” 

9,310 Sânta Mitropolie cu Episcopia Argeșului însă: | 
5,110 Banit Monastirilor, cu taleri 30 a Monastirei Clocociocu, din Eparhia Argeșului. 
3,600 Banii Preoţilor, lude (6meni) 1800, pol, taleri 2, sfertul Sf. Gheorghe. 
9,310 ; | | | 

4,820 Episcopia Rîmnicului, însă: 
2,380 Banii Monastirilor. . “ ' 
2,440 Banii Preoţilor, lude 1,220 pol. taleri, 2, sfertul Sf. Gheorghe. 

4,820. o 

— 

  

D (Elladius pagina 60). - 
2) Censulţă: Revista Theologică anul al III şi al1V 1885 şi 1886, Iași, unde sunt analisate aceste cărți. 
3) Vedi Marțziov K. Ilapaviza, Exedizoua mepi. râs îv 70 “EM Eve, varaorăoivs 1âv .- 

-reauuirov 1867. "Ey Rovoravzroyzohw, pag. 203—206. | 
5) Manuscriptul acesta, mi s'a făcut present în Sf. Monastire Cernica, de cătră venerabilul călugăr, Ie- 

romonahul Epifanie. Tot el mi a mai presentat, şi câte-va resturi „din scrierile lui Naum. ,



NSXVIIL | Ia 

1,460 Episcopia Buzăului însă: | | 
500 Banii Monastirilor. 
960 Banii preoților, lude 480. pol. taleri 2, sfertul Sf. Gheorghe. 

1,460 
15,590, ” 

Cheltuelele acestei cutii a sedlelor, cum arată, pe acest leat (17) 97, 10,296. Lefile dascălilor 
elinești şi a altor dascăli de aici din: Bucureşti, după afara de prin judeţe, ce să poprese 
de la st. Mitropolie cu Episcopia Argeşului i de Episcopia Rîmnieului i Buzăi 1 alte cheltu- 
eli, de se dai, pe cum mai jos se arată, însă: | j | , 

4,850 Leafa dascălilor elineşti de la Monastirea Dâmnei Bălașa, pe un an deplin, adică 
de la Ianuarie 1-iă, leat. (17) 97 şi până la sfârşitul lui Dechembrie, leat (17) 97, impreună 
cu emeclicul (întreţinerea casă și masă), însă: 
1,800 la dascalul Lambru, pe un an, de lună pol. tal. 150. 

"1,500 la dascălul Constantin: filosof, pe lună taleri. ... 195. | 
350 la dascălul al treilea Gheorghe, de lună taleri. . 29, 20. 

1,200 Emeclicul acestor Dascăli, de lună taleri... ... 100, 
500 leafa aascălului Iosif Misiodacos, pe 10 luni, însă de la Martie şi până la sfârşitul lui 

Dechemvrie, pe lună pol. tal. 50, după porunca gospod. . 
160 leafa: dascălului Dragnea, ce învaţă copii la china (scâlă primară), pe S luni, de la Maiii” 

și până la sfârşitul lui Dechemvrie, de lună taleri 20, după porunca gospod. 
360. Leata dascălului Slovan cu ipodidascalul i cu „vatat, pe un an deplin, de lună pol. ta- leri 30. : 
60 la, Dascălul de la Zemnicea, ear pe un an; de lună taleri 5. 

525. La ucenicii din scâla elinâscă, cu poruncă gospod. însă: 
Taleri. ÎN 

120 la Manolache 'Lenedos, pe lună pol. tal. 10, un an deplin. 
200 la, patru copii ai Postel. Niculai Budeștânu, de la Martie și până la sfârșitul lui De- cemvrie, pe lună pol. tal. 20. 
105 la Grigorie sin Paharnicului Gheorghe Filipopolitu pe 7 luni, însă de la Iunie ŞI „până Ia sfârşitul lui Dechembrie, pol. tal. 15. | 10 la Serghie Andrei Meţovitul, pe' 1 luni, pol. tal. 10. 

poi. tal. 15 de lună. 

1,400 sai dat de la Sânta ! 
la socotâlă, însă: | 

500 la, dascalii elineşti, rămășiţa din leafa din trecut, leat (17) s6. 360 leafa dascălului Musicos, pe un an, de lună pol. tal. 30. 540 la 9 dascăli de prin judeţe, însă 6 din Ep 
lipsește, și trei din Eparhia Episcopiei Argeșului, pentru un an deplin,. de dascăl câte taleri 60 pe an. 

1,4100 Sai dat de la Episcopia Rîmnicului la cei tropia în samă la socotele, însă: - | 500 la dascălul Elin din Craiova pentru un sfârșitul lui Dechemvrie, leat (17) 97. - 300 la 5 dascăli din 5 judeţe, de dascăl taleri 60. | 120 la dascălul Slovean din Craiova, pe un an 210 la alt dascăl elin, la Rîmnie, sud Vâlcea, | 240 la un cirac, iar la Rîmnic, tot pe un an deplin. „1.400 Da 
670 Sai dat de la Episcopia Buzeului ] _ținut Epitropia în sama | 

250, la dascălul grecesc, 

30 la, trei copii ai cluceresei Marier Petreascăi, pe' două luni *'Noemvrie și Dechemvrie: 

mai Jos arătaţi, care bani i-a ţinut Epi- 

a acești mal jos arătați 
a socotelă, însă: 

» tot pe un an deplin ȘI X-a 
"ce ţine 'scâlă în Buztă: 

Mitropolie, la cești mai jos arătați, și ati ţinut Epitropia în samă. | 

arhia, Mitropoliei, bez cel de la Vlașca, că. 

an. deplin, de la Ghenar 1-iti şi până la. 
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180 la trei dascali din 4 judeţe pol. taleri 60; 
240 Banii ce sunt orânduiţi de se daii ajutor pe tot anul la spitalul ce sati făcut la 

Gărlaşi, sud Buzăi. | 

6'70 | 
BTL. Sai mai dat și sati făcut, cheltuială la acest mai jos arătat, însă: 

“Talerl. . 
. 

35 Imbrăcămintea unei case în sedla elinească, la, dascălul Lambru, easte un pitac la... 

150 la meremetul se6lei slovenești de la sântul Gheorghe Vechii, cu poruncă gospod. 
130 Cu pitac. gospod sati dat cheltuiala Hrisovuiui depârtamentul Epitropică, care hrisov 

sau făcut acum. o 
3 la legătorul de cărţi ce a făcut toc pentru um hrisov. 

Daii în notă însemnare de tâte documentele ce cunosc imprimate pină în present în co- 

lecţiunea D-lui "Theodor Codrescu, în Uricariii și în alte publicaţii î). | 
Aicea se termină însemnările din acest manuscript relative la scoli. Din aceste însem- 

nări resultă: că la Românii din Muntenia, după jumăcatea seculului trecut şi până la 1821 
a secolului present, și. de sigur că şi mai înainte vreme, tot așa va fi fost starea sedlelor, exis- 

tati dar scoli aprope în tâte districtele; apoi că în orașele mari şi cele Episcopale erati și 

“scoli mal superi6re—secundare; că în fine în Bucureştii erati imai multe scoli, dar cele mai 

renumite erati Academia greacă și se6la slavonă, în care se învăţa şi românește. 'acă-le 
dar gura în urma acestor dovedi, celor» ce ne atacă, fără cuvânt, că adecă aceste ţări aii fost 

fără nici o cultură în secolii trecuţi. Declar că după cât cunosc positiv asemenea aserțiuni 
ale unora sunt pure învenţiuni maliţiâse. Este adevărat că cultura era grâcă și francesă la, 

Români, dar în fine cultură era. Și apoi tot acest fapt se petrece în acele timpuri și la 

popârele din jurul nostru, ba aprâpe în 16tă Europa până la înaugurarea, principelui Naţio- 
nal. In occident se propuneait stiințele pe la Universităţi în latinește; iar în orient în gre- 
ceşte. Dacă Fanarioţii n'ar fi făcut abusuri în Administraţie şi dărăpănare în averea Statului, 

Var fi viciat moravurile; atunci sedlele ce ni le-aii adus ar fi fost de un preţ și mai valoros. 
Să trecem acum și la 'Tipografiile grecești din Epoca fanariotă existente în Principatele Ro- 
-mânilor de atunci, Moldova şi Valahia. 

> 

Hrisov din 1748 30 anuar, sub Grigorie Ghica pentru scâle. Vol. I, pag. 79. 

Din 1765 August 13 sub Grigorie Ghica pentru scola din Galaţi, pag. 271, vol. L. 

1793. In timpul Domnitorului loan Feodor. vol. |, pag. 67 

1813. Martie 25, veniturile şi ţinerea, scâlei din Iași pag. 177, vol. IV. 

1669. Extract din Hrisovul lui Radu Leon, pentru a se alunga grecii laică din Valahia, pag. 168, vol. V. 

1743. April 20. Cartea mai multor boeri cercetătore despre Rădășeni unde a, fost scolă, în care a în- 

văţat Stefan Tomşa Vodă, vol. V, pag. 261. | 

1644. Averea, gimnasiului (Academia Vasiliană din Sf. 'Trei-lerarhi) și avutul ei daf de ctitorul Vasi- 
lie Lupu Voevod, vol. VII, pag..158. - „” o 

1640. O condică ce eunprinde. documente atingătâre de scâlele din Moldova, vol. VII, pag. 45. 
1776. Hrisovul lui Grigorie Alexandru Ghica Voavod relativ la seslele din Moldova vol. VII pag. 52. 

1813. Anaforaua pentru veniturile scâlei din orașul Iaşii. cătră Domnitorul Scarlat Calimah. vol. VII 

- pag. '88. . ” | , 

> 1827. Anaforaua, boerilor pentru socotelele . pământeștilor scoli, întăriţă de Ioan Sandu Sturdza Vodă. 

vol. VII, pag. 91. 
1828. Anaforaua Epitropiei învățăturilor publice întărită de Ioan Sandu Sturdza Vodă, pentru înfiin- 

ţarea sedlelor naţionale în Monastirea, St. Trei-lerarhi, vol. VII. pag. 175. ” 

i 1836. Ghenarie 7. Anaforaua Epitropiei scâlelor pentru cumpărarea casei pentru se0la de fete din Iaşi, 

“vol. VII pag, 193; | | 

: 1841. Notice sur Vetat de linstruction publigue-en Moldavie vol. VII, pag. 223. 

1847. Tabloul sc6leloi publice în Moldova, vol. VII, pag. 234. | 

1837—38. Tablou despre starea sedlelor din principatul Moldovei. 

1844. Starea, învățământului în Moldova, vol. IX pag. 44. | 

1814 Ianuarie 19. Orarul pentru învățăturile scolei Normaliceşti de la, Biserica Gospod a st. Ierarh 

“Nicolai din Iaşi, vol X, pag. 451. | o 

1832. Statistica, învățăturilor din Moldova vol. X, pag. 325. 

1766. Hrisov privitor la secole, vol, XIV pag. 186.



Tip ografi ile, 
” 

” . - e. . - FI Mijlocul puternice prin care se susținea, și respândea culbură greacă în orient sai 1 Apor grafiile. Invăţaţii greci neputând institui tipografii în Imperiul turcesc, "provine 9 ce i ! pașalâcuri, pentru ca, intrigile Iezuiţilor și invidia Gmenilor răi bitai pe ue con a fcostor 
instituțiuni, și le destrugeaii '). Pentru aceea ail recurs în Occident Ga a o n uineipatele Românilor, ca, locuri mai în siguranță și ai înfiinţat Lipografii. Cel mat ze os și n Ă fiu bărbat a acelor timpuri a fost Dosotheiii. Patriarhul Ierusalimului, cae e au mu și a reușit a înființa Tipografii greceşti, atât în Moldova, pe lângă cea din st. Z rel- erat i, gaze era românescă, la Monastirea Cetaţuia (numai grecâscă) și în st. Sava grecescă și romăn Escă, cât și în Valahia la Bucureşti, Târgovişte și Zmagov. În urmă sait mai făcut și alte NA grafii particulare, ca în Iași numită „Tipografia Grecească și ca în Bucuresti de a Cişmea, susținută de Domnitorul Petru Mavroghene. Asupra începutului Ipografiilor la Ro- mâni mi-a conservat multe date sigure Dr. Vasilie Pop, cum știm, în scrierea. sa + „ Deser- tație despre Tipografiile româneştit., In. special despre cele grecești ni-a, lăsat iarăși multe date amărunţite Elladius în scrierea sa: Status praesens Ecclesine Graccae. După „ce expune lo- curile pe unde aii înființat şi aii imprimat cărți în Oceident învețaţii greci dice: At graeci hisce largissimis benificiis haud contenii ; Principem Moldaviae suplices adibauut, illumque pre- cibus fatigabant ut assii, ubiPrincipis Sedes est, ut pote loco remotiori 'a Turcarun invidia, Ipographia quadam graeca extructa Jliseriis- graecorum, ob communen eliionem, clemenier subvenivent; quod haud dificulter oblinuetet 3). După ce istoriseşte cărţile imprimate în acestă, Tipografie, ce era, așezată în Monastirea, Cetăţuea de lângă Iași, și a căror număr 7] găsim și în P. Bretu şi în Satha, Literate nouă grecesc, apoi ne spune că acea tipografie era, dotată și en caractere latine: Îmo videtur non solum Jraecos caracteres habuisse, verum eliam latinos, praeter enim Aphabetun, phivimae etiam sententiae. a latinis Patribus, latinis typis epresae sunt, Prodiit tamenipse Codea, qui haec omina complectitur, absque loco et anno editionis, idque forte îdeo, ne 'urcis înnotesceret. Nam Princeps Moldusiae Magni Sultani tributarius est. Sed cum haecce regio înjuriis 'Tartarorum înfestaretur, et ob subditorum în domitam feritatem, Princeps multis contractis debitis aufjugeret, în tantum hoc Typographium decrevit, ut altero anno nec umbra ejus maneret. Nam Principis sumtibus sustendabantur', socii, quare îllo delapso et hoc evanuit Praeter quod /Moldavicis litenis consistebat, quodque hodic- num Jlorel“ 3). Aceste însemnări .ne sunt de mare trebuinţă în a constata, data înființărei ti- pografiilor grecești la, Romănit din Moldova, şi care a avut loc, cum știm, după timpul Dom- nitorului Vasilie Lupu €). | 

| | 
„Ca tipografi sai Directori de tipografii în Moldova cunâscem pe Constantin Visantie în Tipografia din Cetăţuia şi cea din st, Sava, apoi pe Duca Sotirovici care a avut prerogative „Consântite prin Hrisâve Domnesti. de sub Constantin Neculai Mavrocordat, Constantin Cihan Racovitză et. pe Protoiereul Mihail Striblisehi, Macarie Ieromonahul, Gherasim Ievodiaconul et. et. Sub Mitropolitul Veniamin, Tipoprafia Mitvopolitană "ȘI câștigă, şi ea privilegiuri de la 

Domnul Alexandru Moruzi pe la 18043). 
| Să trecem acum la Tipografiile din Valahia, Tot Elludius ne cu ce ocasie Tipografiile în Valahia. Să nu uităm că în: Valahia a fost cu mult mat înainte 

eposrafie ca „litere cirilice și în care sa imprimat cărți atât slavone cât și române. Elladius 
lice: „ pem îtaque IWulachiae 'se contulerunt suppliciten obsecrantes, ut quia în Mol- 
davia magnis Periculis eaposita res haud facilitev Successtrit, huic negotio tutelam patrocini- 
umque suum benigne concedere vellet. Primus qui h 

> 

————— 

:) Vedi Monumens autentiques de la Religii . i ă 

) Piadiug Uneas au entia 8 Religion des Grecs, par le Sieur J. Aymon. ă la Haye 1,708. :) Elladius opul citat pag. 10, 
| _€) Vedi istoricul înființărei Tipografiei Rom Cuvânt împreună cătră, tâtă seminția Românâseă. 

âne în prefața cărţei Mitropolitului Varlaam, intitulată + :) Vedi Revista, Teologică, anul al IV, pag. 91 şi 92, unde sunt publicate aseminea hris6ve. 

. 

spune când sa început şi 

oc annuit Graecis, Princeps Serbanus Boă- 
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bodas (cujus imaginem Regiam plane Majestatem prae se ferentem în Monastirio splendidis- 

simo Cotuciani a se aedificato, non procul a Bucaresti mili. sepius videre . contigit) fuit, 

ut arbritror, sed allii patrem jam hujus, quod magis credibile est, Juisse constanten affirmant, 

sub cujus auspiciis, Mercada edita est, versibus politicis...1)“ Apoi tot el mai spune că pe timpul lui 

Constantin Brâncovanu arta tipografiei. în Valahia "Și ajunsese culmea perfecțiunei, având di- 

ferite caractere în deosebite limbi 2).Pentru că acest autor ne dă câte-va relaţii speciale asu- 

pra averei Domnitorului Constantin Brâncovanu și asupra ajutorurilor abundente ce acest însem- 

nat Domn dădea, în abundență din averea sa pentru desvoltarea învăţământului și încurajarea ar- 

telor frumâse, de aceea transeriii aicea întrgă pericopa ce tratâză despre el, spre a se cu- 

n6ște de toţi cetitorii: Certa enim ac largissima Stipendia Sociis, qui ut plurimum Monachi - 

sunt, ac supremo 'Tpographiae Praefecto constitiut, idgne non ex communi aerario: Nam haec 

saepe una cum mutatione Principum, plane delentur; sed certos îllis agros, vineas, sylvas, 

- oves, boves aliague ad honeste vitam sustentandam prudeutissime assignavit, et ad hae : omnia 

excolenda suo prelio a 'Tantaris famulos et ancillas emit; gui tanquam Typographiae subditi 

ad mutla secuta eis însservire posunt. Charta etiam ex Oficina grati 

mus hujus Oficinae Typographicae praefectus, „censor ei Corector, antehac fuit - Reverendissimus 

Anthemius Iberensis, ordinis S. Basilii Magni, jam ante V_atinos et quod excurrit ob summam 

în eo eruditionem, totius Walachiae Dlitropolita factus, cujus locum occupavit veverendus Do- 

minus Ignatius Phatiamus, ejusdem ordinis et. eruditiones.t Nu numai că 'Lipografiile din tim- 

pul lui Constantin Brâncovanu eraii în diferite limbi, dar încă eraii dotate și cu litere di- 

verse, așa Elladius ne raporta că Ttinerarul Dottorului Ioan Comnen, în urmă Leroteit Mi- 

tropolit al Distrei, în care sunt descrise tte bine-facerile Românilor în st. Munte Athos, era 

imprimat cu litera nonpareille antiqua. După ce numără câte-va cărţi mai” însemnate impri- 

mate în aceste 'Lipografiii apoi dice: Ut tacem jam alios libros. Malachicos, Rutenicos *Bul- 

garicos, qui quotidie în Walachia imprimuntur...*) „: i 

Resultatul acestor tipografii la Români şi a activităţei bărbaților ieșiți din se6lele greceşti a 

fost excluderea, cu desăvârșire a limbei slavone și din Stat și din Biserică. Ori-ce sar dice datorim 

"întroducerei grecismului îndepărtarea, slavismului şi desvoltarea mai grabnică a limbei naționa- 

le. Acest adevăr Pa vădut și însuși Elladius care a fost martur ocular la acâstă luptă; Ilud 

autem hic ețiam obiter natandum venit: L (50) adhinc annis în Walahia omnia officia sacra 

et ipsa Biblia aut Graeca aut Sclavonical ingua legebantur, a quo vero 'Lipographio înibi Jlo-. 

pere începit, omnia haec în linguam. IValachicam ad utilitatem -papuli translata sunt, atque 

ita leguntur?). 

Câteva însemnări asupra personelor carii aă, scris aceste cronice și în special despre 

Protosinghelul Naum hâmniceanu. i 

„a) Naum Râmniceanu | | 

Protosinghelul Naum Râmnicenu este o ramură dreptă, născută din trunchiul unui vigu- 

os arbore: Român. Este dar neauş român, fiiul Protopopului din: Rîmnic. Strămoșii lui 

sunt emigrați înainte de jnmâtatea, seculului trecut din 'Pransilvania, din un mare sat, ce 

purta numele de satul Militarilor Jivna. Să ascultiim pe însuși Naum cum își istoriseşte sin- 

gur originea sa, în puterea cării mărturisiri autentice, dispare ori ce îndoială asupra originei 

sale. Iată ce dice: „La; I&tul 1,788, începându-se răsmerița 'Pureilor cu Muscalii și cu Nem: 

ți, în dilele lui Neculai Vodă Mavrogheni, ca unul ce eram din Episcopia Rimnicului, aflân- 

du-mă et peste Olt, şi spaimă făcându-se de robie și tăere, căci Nemţii se pogorise în ju- 

dețul Gorjului cu lagărul, adecă urdia, unde se și biruise Turcii . odată și de două ori. 

  

1) Elladius, opera citată pag. Il. Di 

2) Vedi locul citat mai jos pag. 12 şi 13, 

3) Elladius opul citat. pag. 17. 

+) Vegi Elladius opul citat, pag. 20, 

s îllis suppeditatur. Supre- :
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. 
, , ip a cot 3 Dintr'acâstă, pricină mulți Boeri și Beumeni de e O i în Sites iii tre carir m e at si et împreună un Sfetagoreţ, călugur pr i în i i “04 de ani și Diacon al Mitropolii Filaret, Starețul met, (care atunel era Episcop Rimnicului). şi ca un adăpat în limba elin6scă avul per ere ne (et ezita RA i pie lucruri, între care (ca unul ce crescusem de la țiţele maicei mele în Su (6 istricti L p Ja satul Corbii de la riul Dâmnei), find-că auqisem de la părinții mei că mi se trage ne mul din militarii unui mare sat, anume: Jiuna, nu departe de Sibir, pupă ce.mi sui Ă ai pașaportul de la Sibilii, ca, să mezgenr la una din Monastirile Banatu ui, ne-ani a ătu a numitul sat al Militarilor, şi spuind eii numele părinților mei și mal virtos numele moş meii despre tată, care au fost militar; „Căci tată-meii ai fost: preot ȘI protopop în fara o- mânescă. Și ușa m'am făcut cunoscut militarilor de rudă a lor Și li-am spus: că merg a mo- nastire în Banat, pâna se va face pace între "urci şi Nemţi“ ). | “Acum eunoscându” origina acestui veteran dascăl al neamului nostru și neobosit -cul- tivator al romănismului. în ttă viaţa, sa, căi născut adică. în judeţul Muscel Ia satul Corbi, tot el ne mai spune, întrun alt manuscript, că a, Yedut lumina, diler la anul 1764, Noem- brie 27: „Ei fiind născut la leatul 1,164 Noemvrie 27, cum am găsit scris de tatăl mieii, urmez al 59 an de la Nașterea, mea 2). “Lot el continuă: ae pâtâţea ani având locuinţa în Valahia, unde. și “părinţii mei și moşii mei despre tată sunt îngropaţi... iar moșii mel după mamă au rămas în Eptapol (Sieben-biirgen) cu neamul militarilor lor, spre- pomenirea, 10r“ 3), După ce'i cunâștem origina, locul și data nașterei sale. spuse de el însăși, acum să trecem al urmări și cerceta, unde Și-aii făcut Naum educaţia și instrucția sa. Fiind-eă Naum își pri: meşte educaţia şi instrucția sa numai aicea în ţară, de aceia am, expus cât mi-ati fost cu pu- tință starea șc6lelor din epoca greacă, mar cu deosebire de la Jumetatea de pe urmă ai se- culului trecut până la 1821, pentru ca să ne putem da socotelă de felul ȘI gradul culturei 

ce aii putut câștiga Naum ea ŞI alți Români din sedlele din ţară, fapt ce trebue să. întere- 
seze pe ori ce suflet românese cultivat, iar mai în special pe cei ce se ocupă cu istoria, sc6- 
lelor la Români în diferite timpuri. | 

, Naum Protosinghelul,. așa, se sub-semneză: în cea mai mare parte din scrierile sale, și 
apoi după acest titlu adauge pe cel de Dascul; ear în una din serierile sale, asupra origi- 
nei Românilor, de 'la. 1829. Ianuarie” 10, pe care am tradus-o din grecește și am publicat-o 
în acestă scriere, se exprimă că ocupaţia sa este: 75 did aozzhuzy "Ezăyyedua, ca ave ocupația 
de profesor 1). Naum Protosinghelul Și dascălul: Jarăși singur ne spune unde ȘI-ati făcut edu- 
caţia și instrucția sa în copilărie, cum şi peripeţiile prin cari ati trecut în » ca unul ce mum învrednicit a, creşte din copilărie lângă picibrele Pre al Patriei... întrând ei în sfînta Mitropolie încă în qilele purure tropolit, de când sînt mai mult de 50 de ani, şi de prea sfinți politul, încă aflându-se Mireon, în sfinta Mitropolie, pănă luat fiind de mic în casa, Prea, sfinţiei. sale, eară îndemnarea, Prea Sfinţiei sale m'am “tuns. rasofor, va vreme trimis fiind de prea sfinţia. sa la Monastirea, Hurezi, prin cerirea Igumenului Ra- 

fail Hurezanul, Ca să prescriu o condică; acolo din întâmplarea unei bâle de morte, al doilea 
m am tuns cu cinul metaniei de mâna numitului Egumen, fără de ami schimba numele cel 
pus de Prea, sfinţia sa starețul meii Filaret, care nume pănă acum îl port. Din acâstă pricină 
dar, încă tînăr” fiind eii, orânduindu-m& Prea, sfinția sa să rămân acolo la, Monastire pănă va 
porunci Prea sfinția sa, Și după, Patru ani urmând . resmeriţa cu Nemţii în dilele Mariei sale 
Nicolai Vodă, Mavrogheni, atuncea, împreună cu alţii m'am înstreinat de la, Hurez, în ţara 

iață; „Așa și eti, 
a sfințiţilor Arhierex 

ea pomenitului Grigorie Mi- 
a sa părintele Filaret Mitro- a nu se face Episcop Rîmnicului, 

și Diacon m'am hirotonisit.. Iară după câtă 

  

1) Nanuscripţ autograf al lui. Naum din 1828: Ilpozatâta ra = 28 ibli mea. 

£ 
: [poz (5 Tpaupattiijs, în Biblioteca, mea, E 

era cod ităstă iată am săsit-o în 0 epistolă a sa trimisă unui amie al săi Duhovnicul Climent, cu care 

itbtre gţu pi CATe se aşedase în Monastirea Neamţu la, anul 1823, Iuli , i în Bibli 

mea. hutif cizazig W»o—Condica mea, de casă, i p Mmle 18 Pmvstriptul. în îinoteca 

3) Tot mânuscriptul citaţ, 1) Manuscriptul original în Biblioteca mea, 

după ce sati făcut Episcop, acolo prin 
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Nemţască, unde zăbovindu-mă cu Dascalia 7 ani și la al optulea an întoreându-mă aicea, 
nam găsit viii pe Prea sfinţia sa stareţul mei. Pe urmă dar am slujit şi Prea, sfinţiei sale. 
părintelui proin Buzeii, Costandie, prin ale căruia puneri de mâni m'am învrednicit şi daru-, 
lui preoţiei şi Protosinghel 1).% Așa era, pe acele vremuri grele, mai ales în epoca greacă, nu 
putea nimenea -din popor să ajungă ceva în viață pănă nu se lipea de un boer mare, sai 
de un Episcop ori Mitropolit, pe lângă cari 'și făcea viitorul săă, după favorul sati capaci- 
tatea .oră norocul ce avea. Naum fucându se călugăr la vrista de 15 ani, sa alipit de eruditul 
Arhierei Filaret, ce purta pe atunci titlu de Mireon, care făcându-se în urmă Episcop sa dus. 
şi Naum cu el la Rimnic. Filaret ce a fost în urmă și Mitropolit al Ungro-Vlahiei, se ştie 
că era un bărbat fârte învăţat şi a lucrat fârte mult pentru Biserica din Valahia, în: special 
sa ocupat cu imprimarea cărţilor de conţinut Bisericesc 2). Pe lângă acesta, şi-a tăcut în tine- 
rețe educaţia sa Naum şi pe lângă Egumenul de Hurez, apoi a stat în amiciţie și cu un că- 
lugăr grec; aceștia ai fost mentorii sei în viaţa și purtarea cu demnitate a podvigului. că- 
lugărese. Toţi aceştia erai 6meni de carte: și desăverșiţi în limba greacă, de la carii de bună 
samă a învățat şi Naum grecește aşa de bine, în cât o serie ca limbi asa. | a 
„Ne mai având Naum protector, după ce sa, întors din pribegie, a alergat la un altul, 

la Costandie “Episcopul de Buzeii. In o însemnare pusă de el pe două manuseripte de ale 
sale iată ce dice: „La anul 1827 Septembrie 8, în ora 3 de diminâţă a adormit în Domnul 
al doilea bătrîn al mei, Prea, sfinția: sa Chir Costandie, fost Buzeii, și s'a îmormântat în Bi- 
serica sfintului Dimitrie, de aicea din Bucureşti, care sa ridicat de Prea, sfinţia sa şi sa în- 
frumusețat cum se vede, în cât sa tăcut al doilea ctitor, pe când era Episcop de Buzei şi es- . 
te Metoh al acei sfinte Episcopii. Deci spre ţinzre de minte am însemnat aicea. Dic. al doilea 
bătrîn al mei, pentru că de cătră el .m'am hirotonisit preot şi m'am cinstit Protosinghel. Iar 
întăiul mei bătrân - a fost Prea sfinţitul Arhiepiscop a tâtă 'Ungro-Vlahia, Chir Filaret, care, 
din al Mirelor sa făcut al Rimnicului, care m'a îmbrăcat şi pe mine cu schima, de rasofor. 
Am seris la .1827, Septembrie 145).* Aceștia aii fost sprijinitorii morali, protectorii lui Naum 
Dascalul. | | | | DE 

„Nenorocire însă că afară de rangul de Protosinghel n'a mat putut reuşi a înainta întru 
nimic, șa murit Protosinghel! Să vede că, indignat în sufletul săi, privind cum alte individe 
eclesiastice, mult înferidre lui și în educaţie și mai ales în instrucţie, înaintaii în diferite sluj- 
be și mai ales în egumenate şi episcopate, iar el, el rămânea tot un simplu dascăl, de acea 
dă o jalubă câtră Divan la 1822, Iulie 27, când sa luat monastirele dise închinate. din mâna 
grecilor, 'în care se cetesc următârele: După ce numtră persânele la care. a servit, și pe cară 
noi le cunâscem acum, dice..... „Pe urmă dar am slujit şi Prea sfinţiei sale părintelui Dosi- 
teii și prea sfinţier sale Părintelui Nectarie, încă Episcop Rimnicului fiind, și Prea sfinţitului 
Proin Buzeii Costandie. Deci se cădea cu adevărat că nu eii pre sine'mi să mă arăt Stăpâ- 
nirei politicești, ci de însuşi prea sfinţiţi Arhierei, cărora le am slujit cu dreptate şi cu cre- 
dință, să fii arătat. Insă, fiind-că din vreme în vreme atâta s'aii tot schimbat .cele vechi bu- 
ne obiceiuri. ale Patriei, în cât a se vinde pe bani și tot felul de cuviința şi de laudă și de 
vrednicie și de cinste și de chivernisala. și de alegere și de dreptate. Aşa întru acest chip şi 
eii împreună cu alți fiii ai Patriei am rămas la spatele unor cumpărători ca aceștia. Acestea 
dar cu dreptate sati și numit Catahrisis: (zarz/ohoes, abuzuri), răle întrebuințări.. La acestea, 
Vaii împlinit și cuvântul înțăleptului ce dice: Pzeoo zovepâs obs vcuows Duuaiverai (Oratorul 
viclean conrupe legile). . Căci cu chipul cuviinţei lăudându-se răul, s'aii primit şi de stăpâni- 
re ca un lucru bun. Iar isvorul și începutul unora ca acestora s'aii plăsmuit mai întăi de 
Fanarioţă, carii cu dreptate saii numit farmasonă de la întăia Domnie a, lui Moruz Vodă, 
-priimind şi însuși Măria sa și începerea. de stricare: a unor Monastiri, cum este: de obşte şti- 
ut. Și cu tâte că atunci însuși D-deii aii arătat semn de năprasnă, tăind viața Banului Mo- 

1) Ko3:€ otzazăs pov—Condica mea de casă. Manuscriptul citat. o 
2) Vedi biografia acestui prelat de Prea Sfinţitul Melchisedec. Episcop al Romanului, Memoriii presentat 

Academiei Române. a | = Ă Aa 
* Ambele note sunt, scrise în grecește. In manuscriptele JI şi XI ce sunt în biblioteca mea.
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ruz, carele luasă asupra sa, acele Monastiri, însă răul sati întărit şi insori prin „ni e 

neşti. Apoi cu încetul acâstă lepră lăţindu-se aii ajuns şi la alte monăstiri, ca, si n die. 

tâte de obşte, a se da sub mână de arendași, la feluri de bresle; călugări streini, eră 29 
neguţitori, băcani şi arnăuţi. Iar rodul acestor lucruri sait făcut dârăpănare Monastirilor ș . - | 

1 iceiuri, ajungând însuși ir ă X să ască sântului: stricarea bunelor obiceiuri, ajungând însuși la Monastiri mari Domnești să slujască sf 
altar. popi încaălfaţi, cu opinci cum însuși am vălut cu ochit. Iar din alte Metşe au romas 
unele de tot fără de preoți și fâr de sfiutele slujbe, închidîndu-le arendaşii de tot, care lu- 
ceru sunt vădute până acum 1).* o Sa E 

In urma aceştei jalube, după venirea Domnului pimântean Grigorie Ghica, i sati dat 
şi lui Naum Egumenia sfinţilor Apostoli de aici din București, unde a stat .până a revenit 
Jarăși grecii la Monăstiri. În acest interval Naum se sub serie Apostolenu.. a 

Dacă nu nași îngriji de a nu trece peste marginele unei întroduceri. ași continua, es- 
. punerea situaţiei ţărei de la începutul seculului, făcută de însuși Naum şi:în acestă jalubă 

și în alte serieri de ale sale; apoi pentiu cuvântul că Naum are o scriere proprie în care 
expune nenorocirele Patriei faţă de administraţia fanariotă și streină, mă reserv a reproduce 
mal: în urmă locuri din ea. Cun6ştem dar unde și-a primit Naum educaţia sa. Dar fiind că 
era om de carte şi Român de neam, sa ales numai cu cea vădnt pe la Episcopi şi Mi- 
tropoliţii timpului. | 

„Să trecem acum a cerceta locul şi timpul unde şi-a făcut instrucţia sa Naum. Unde a 
învăţat cartea romănâscă şi grecâscă? Naum era stăpân pe limba Română, maistru ca și 
pe cea, Greacă, scrie cu uşurătate în amândouă corect, şi are un stil ales, plăcut și impunător, 
cu, singura observaţiune, că .stilul în romăneşte al seti este înfluenţat de cel grecesc; atât am 
putut observa. Apoi mar știm că el a. profesat deopotrivă atât în limba Română cât şi în cea Greacă; 
că, majoritatea manuscriptelor sale, ce le posed, în număr de 23, câte-mi sunt cunoscute 
pănă acum, sunt scrise în amândout limbele. In fine Dascălul Naum cetea şi înţelegea, şi latineşte şi franțuzește dupre cum şi nemțește. Manuscriptele lui probâză pe deplin cele dise 2, 

Pe timpul acesta a studiat și Naum în Academie și dar a învăţat şi limba francesă. 
Cât despre limba, latină nu ne putem indoi, pentru că nici odată din Academie n'a lipsit acâstă limbă. Apoi putem admite că Naum să fi profesat 7 ani în 'Lransilvania și se nu fi învăţat și el nemţeşte? | 
„Nu era dar. Naum, al nostru un om ne'nvăţat, un călugăr bigot, un dascal împrovisat şi nici măcar un rutinat ordinar; ci afirm că era dintre cărturarii timpului, om de valere, ȘI mal pre sus de tâte plin de inimă romănescă și de dor nestins în peptul sei de a'şi vedea şi el neamul lui odrăislit și inflorit în tâte. Dorea cu nesațiii să trâcă iarna grea de seculi de dea- 2 rau a aa Ni e iai PANE Mata supra erei sale, să'i luciască şi sfinta, raza a, Primă-verei, să ştie odată și Românul că e singur stepân pe masă, casă și ţara sa! In acest scop de a desmorţi simțul de naționalitate între 

  

. 

1 . - 9 a A. — . 
u AR . . . . . i . , e” y 

Anul i Sed reluare; ID) „Condica mea de casă, manuscriptul citat.. Veci Şi Biserica Orthodoxi. Română, J Lș XI » unde am publicat mai multe acte privitâre Ia istorie, decopiindu-le din acâstă condică, ii ) Dovadă, că se studia, perfect limba fruncesă, în Academia, Greacă, transcriii aicea o bucată din o pe- iţie pe pare o daii elevii Academiei Sf. Sava cătră Domn şi în care ni se spune acesta: i = Pa: , i i : 
. 
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Români strivit de streini, de a escita în cei de un sînge cu el ambiția de Romănism și Hu- 

bire de "Țară, a lucrat din tâtă inima și sufletul stii. Naum, prin scrieri şi în scâlă în tâtă 

viaţa sa timp aprâpe de 50 de ani! Era grei sub guvern strein, sub o administraţie cumpărată 

şi . sub un cler simoniac și de alt neam, ași rădica, glasul săi cine-va dintre Români spre a 

le spune cine sunt și ce drepturi au! Ea a se expune urgiei celor de la putere. Naum, 

ca şi alți câţi-va, a spus'o și prin scris și prin graiit tâtă viaţa sa: Acum înţelegem pen- 

tru ce Dascalul Naum a fost tot lăsat Ja o parte de Ierarhia vitregă. Dar să întrăm în ces- 

tiune. Unde a învăţat Naum carte? Și la acestă întrebare tot el ne răspunde întrun mod po- 

sitiv și clar. In manuseripul stii ReodiE ot; ua» cetese şi acâsta în limba Română: „Cu 

prea, plecată jalubă arăt Inălţimei tale, că încă în dilele Prea sfințitului Grigorie Mitropolitul, tatăl 

meti Protopop fiind, locuitor în sud Muscel, la satul Corbii, care este pe rîul Domnei. de unde 

în vristă de şase (6) ani m'aii adus aici în Bucureşti, și vrând să mă dea la un Duhovnic în 

sfinta Mitropolie. de când sunt 52 de ani, după ce m'a scos înaintea, Prea sfinţitului Mitropolit. şi 

“mi-a. vădut frageda, vrista mea, şi cum că nu numai nu poclii fi de vre un ajutor Duhovnicului, 

ci mai vîrtos ei am trebuinţă de ajutor, ai sfătuit pe tatăl -meii ca: sati să mă întârcă la 

mamă-mea casă mai cresc, sait să găsescă aicea un bun familist, ca să me încredinţeze în 

mâna lui şi să învăţ la scâlăx Așa ati.şi' urmat tatăl mei. Şi lăsându-mă în Bucureşti cu chel-. 

tulala sa, am învăţat carte greceşte şi româneşte, până când am ajuns în vristă de 12 ani, 

şi atunci m'aii luat în casă Prea sfinția, sa Părintele Filaret Mitropolitul, încă Mireon, fiind şedător 

în Sfânta Mitropolie“. După cum dar ni spune Naum, el terminase învățământul începător la 

vrîstă de 12 ani, îu: Bucureşti la sc6la de la st. Gheorghe Vechiii, şapoi a fost luat de eru.: 

ditul Filaret, copil în casa sa. După ce a trecut la Episcopia Rîmnicului Filaret, atunci fa- 

ce și pe Naum călugăr la etatea de 15 ani, în care timp de sigur că Naum învăţăsă și carte 

grecâscă și românâscă de la patronul săi Filaret. De la 1779, data călugăriei sale şi pănă la, 

1788 sa ocupat dar cu cartea la Episcopie şi la Monastirea Horezu, unde era un călugăr grec. 

învăţat. "Tot în' acest: timp Naum a fost deprins în gustul de a culege docomente naţionale, 

şi a le pricepe valsrea lor, ventru că, după obiceiul ce exista în vechime prin monastirile Ro- 

mâneşti, părinții Spirituali dădeaii, ca pentru ascultare fiilor lor, spre ai priva de ispite, să 

decopieze diferite cărţi de conţinut monachal. Acestui bun obiceiu datorim noi tote manus- 

criptele românești, grecești și slavone, cum și multor condici de docomente cari se găsesc 

prin monastirile din țară. Aceste's şi cele mal vechi monumente limbistice cunoscute pănă as- 

tă-qi. Lui Naum i sa impus de a serie o condică, de sigur docomentelele Monastirei Hu- 

rezu. La 1788 însă. din cauza, rezbelului întricoșat și ruinător, între Purai, Ruşi și Nemţi, 

fuge Naum peste Carpaţi, unde șa, câștigat întreţinerea prin dăscălie, timp de 7 ani şi unde a 

învăţat de sigur şi limba Germană. Știa dar pe la 1738 cevu carte Naum, căci alt-fel cum ar 

fi putut fi profesor şi încă de limba Girecă î< Austria... | 

Revenind în ţară la 1795, şi vădând timpurile liniștite şi că sc6la din st. . Sava, Aca-: 

demia Domnăscă, are pe cel mai renumiți erudiţi ai timpului, zbora ca albina Primă-vara pentru 

a se nutri el mal întăiii din mierea primelor flori, ajergă după carte, cum alergă cel însetat 

după apă să bea, se duce săşi nutriască sufletul săi flămând de ştiinţa timpului. Era Domn 

atunci Alexandru Constantin Moruzi Voevod, sub care Academia a fost prevădută cu cei mai 

eminenți profesori greci ai timpului. Acești piofesori ai Academiei, ai preparat în timp de 

un secul aprâpe, prin desvoltarea, simțului naţional, generaţiunea greacă, menită de a, se lupta 

pentru Independența Patriei lor— Grecia. 'T6tă instrucţia superi6ră, încă din timpul lui Branco- 

vanu, ba, şi mai înainte, mai ales în Valahia, se făcea cum știm numai în limba elină, în care bar- 

baţii cei mai docţi al Gyecilor debitati care mai de care în desvoltarea şi aprinderea, senti- 

mentelor naţionale între elevii Academiei, carii eraii în majoritate greci ori grecisaţi. Ș'apoi 

să nu ne mirăm pentru ce năvăleaii învaţaţii greci în țările Romănilor, respunsul este scurt 

şi positiv: Pentru că aci la noi găsaii și adăpost, și siguranţă și libertate de ajunsă pentru 

aşi exprima pe față și larg cugetările lor; cea ce le lipsaii în Imperiul Otoman, pentru că țările 

nâstre îşi conservasă prin Tratatele de Capitulaţie un număr de prerogative de independență 

față cu popârele din Turcia; pe când acelea era pașalâcuri, subjugate cu sabia; iar pentru 

conservareu acestor prerogative Sati luptaț mulți și dintre Donmnitorii Fanarioţi. Căcl aiurea
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-n'ar fi putut nici domni, nici a se îmbogăţi şi nici unde a se refugia la eu e angă acestea 

po aparu, erai i, frte bine ii pa “die “de Dre Alexandru “Ipsilant: „Este însemnat 
Catalogul 6menilor însemnați din secobul trecut, dice desp Alexi Volane a oriniluiă si semnat : ătatea și milostenia sa şi între alte bunuri ce aii făcut în Va ahia, a o și A a sala ar şi stipendii anuale scolarilor seraci ca la, două-deci de pungi.) aceste beneficii şi alte daruri, plus siguranța, îi at ăgeau pe tote capacităţile grece în țările R om nilor. Chiar Domnii Fanarioţi aveati interes. și politic și naţional de a area aloca capacităţi e literare greceşti. Aicea se ferbea petra cea scumpă, idea renaștereă G'recilor, inda ă « upă fa de a : Constantinopolului. Intre cei mat excelenți în epoca nâstră cunâştem pe Lam ade, Constantin Ioan filosof, Vardalah, Ghenadie Duca, ect. Ş Ş a romi. Iată însuși cuvintele lui Naum pe care le adiesază Domnitorului Mopazi în engomiu ce face și în care descrie starea de înflorire a, Academiei din București ». epro duc tex- tul şi în limba elenă spre a se convinge ori cine cât de ghibaciu. era în condetă, i au Si cât de stăpân era pe limba greacă, pe care o scrie ca pe a sa proprie: Peouzi o mi sade ol Tv vaprauătu norauoi Tăs vopias. II6dzv dfhoy; Kori zdy oidzooov [îov 703 =729999)21070') 
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Tois GAiyots EbyapioTowuevos Exrw evTw/îs vai fowyosk (05. »Curg de pretutindinen riurile de haruri „ale înţelepciunei, de unde se vede acâsta? Prin zelul înţelept a păzitei de D-qeti Inălţimei Vâstre a economisit D-deii bărbaţi vrednici, 6ment de știință, pe prea învățații die Lambru Fo- tiade și Constantin Loan, ambii. fala -loaninei, pe carii tâtă Valahia în recunâște ca profe- sori coritei ai ședlei Universitare de aicea din București, înfrumuseţând'o cu grațiile Muselor și răspândind lumina ce plăcută a instrucţiunei, ca un alt sâre, tuturor cu bună-voinţă, că- vora am fost și ei student începător, de și nu sunt demna me nun, de nu abusiv. ca as- cultător, în scurt timp. Mulţumesc lui D-dei că mă numesc și ast-fel, ştiind că cel ce se mulțămeşte cu puțin va fi fericit şi mulțămit«, Din acestă pericopă se constată că Protosinghelul Nauni din București, de unde sa nutrit cu laptele deli la supt de la acel patrioţi, bărbați erudiți și valoroşi, carii de şi propaga patriotismul şi 
naționalismul în grecește şi pentru greci, totuși se folosenii cu abondenţă de la ei și studenții 
Români. carii în urmă prin zeflexiunele lor proprii resfrângeaii ideile profesorilor greci, des- 
pre patriotism şi naţionalitate, Ia, poporul lor Român, ce zacea împilat sub - jugul f.nariotic, 
sub povdra înfluinței met limbi de alt neam și exploataţi de streină ! Unul dintre studenţii Români a, acelor timpuri, ce a profitat de învăţămintele profesori- 

„lor Academiei în felul acesta, a fost și Naum. A ştiut să se folosască de ideile ce le asculta 
la acele celebrităţi, a trage profit din lecţiile ce audia și a le aplica la poporul Român. Pentru 
a mă justifica că interpret drept cugetările și gândirile lui Naum în acestă, cestiune, dai ur- 
măt6rea, însemnare a Protosinghelului, | pusă de el pe unul din Manuscriptele sale No. VIII întitu- 
lat: pozat Yexu.u.aziztis, Acestă, însemnare, ori notă, Naum. se preface că a transeris?o dint”o 
altă carte, în realitate însă ea este scrisă şi concepută de însuși Naum şi numai de tema: 
timpului o dă anonim. Nota, este scrisă înainte de 1812. I.tă-o: Obșteasca Tânguire. „Cum 
că țara Romănâscă pururea înota, în necontenite nevoi, precum ne adevereză și istoria eY; dar 
pina ce au început să vină Domnţ Fanarioţi eram maj mult bine în Simbatriotismos. Iară 
2 

” 

a urmat şi cursul Academiei cios și plăcut al naționalismului și pe care 
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după ce. aii încâput Domniile din fanarioți, cu tâte mijlâcele lor cele politiceşti, prin faptele 
lor cele diavoleşti, încetul cu incetul ne-ati supt cu totul vrerilor lor. Ni-ati împopulat neca- 
zului, ni-au slăbit braţul armelor, ni-ati răcit dragostea Patriei. Și cu un cuvânt cu totul ne-. 
ai adus mai iii de cât pă norâdele cele din Africa și America. Prea vechii strămoşii noş- 
tri prin biruinţe nouă ne-ati câștigat slobozenia, iar noi ȘI. părinţii noştri am adus ţara la 
cea mai ră stare și tirănie! Și 'acâstă tiranie de se. va, suferi mai mult, vai de ticăloşia ţărel! 
Că numai acum în curgerea vremel de șase ani tiranul Caragea nu sai arătat mai puţin în- 
tru neamul omenesc... de cât acel tiran al Sicheliei. 'Firania acestuia ati dărăpănat poporul 
cel prost. Mândria lui şi pompa familiei lui, prin afront fârte scăduse cuviinţa boerilor celor 
mari, și alte multe mijlâce au întins prin sfetnici. Dumnealui Postelnicul Vlahuţi, . ginerile 
Măriei sale și cu D-lui Logofătul. Belu, căruia. îi suntem daători toţi patrioții săi mulțămim, 
scărșnind din dinţi când ne vom întălni pă pod, -fiind-că prin sfaturile D-lor sale, Măria sa 
a pipăit durerile norodului şi ş'aii siguripsit viaţa din primejdie, lăsând schiptru şi fugind 
dia la 'miedul mare, după ce abea cu sufletul ne-ai lăsat, încă şi cel mai mic lucru ati 
luat. Ah! Dachie, Dachie! fil tăi plâng şi. suspină, ca, un pom ce îngrădirg nare, cine trece 
pre cale rumpe și tă lasă jale! Fraţi Boeri Simbatrioţi! Lubiţi-vă de acum înainte, fiţi îm- 
preună! însoţiţi să punem în lucrare folosurile. Patriei ce lipseşte! să fugă pisma, unul asupra 
altuia. Ci de acum: înainte să ne iubim precum mai înainte am fosti). Vedeţi dar cât de 
patetic descrie el starea de umilinţă a ţărei. care a produs-o numai mâna, răpitâre a streinu- 

„Iul și machiavelismul politie al fanarioţilor! Dar să revenim iar și la instrucția lui Naum. 
Ceea .ce este: de interes istoric pentru noi în desvoltarea şi cultivarea nâstră a Românilor, 

este faptul surprinqetor, că de câte oră -se săverzește o lucrare bine făcătâre în una, din 'Țările 
vecine Române, o găsim :că are eho, ba adese o întimpinăm în întregimea ei și în ceia-l-altă 
provincie Română. Așa se întâmplă și: cu cestiunea sedlelor. Am constatat că în Muntenia 
eraii scoli districtuale şi secundare, apoi Academie; tot așa și în Moldova. Am vădut că în- 
treţinerea, sedlelor era prin contribuțiuni pusă asupra, Monastirilor și a, preoţilor, tot așa esact 
şi în Moldova. Su i II 

Știm dar acum pozitiv că Naum a învăţat carte numai în Țară, apoi că era un bun cărturar, 
cum dovedesc manuseriptele sale cunoscute pănă astă-di, în număr de 23. - i 

Spun cu fală și mândrie că în pieptul lui Naum cât a profesat, peste o jumătate de se- 
col, de la 1788—1839, s'a nutrit, desvoltat și cultivat Xubirea de 'Țară, sentimentul de ro- 
mănuism. și că/l profesa și prin inscris și zar ales prin lecţiile lui în selă,faţă de ucenicii lui iubiți. 
Olimpul Gree — cu Zeii și Musele lui — seculi întregi șaii găsit adăpost în Academiile Ro- 
mâne din București și Iași. Pana scriitorilor prosaici ca și a poeţilor se cultiva, cu mult suc- 
ces în aceste scoli. Resturile pănă la 2,000 manuseripte Greceşti cemi sunt cunoscute pănă 
acum și care's urme vii a activităţei literare-a acestor scoli, afară de câte se vorfi pierdut, 

„ni, probeză cu îndestulure cam dat cu largeţă tâtă ospitalitatea representanților muselor ele- 
hice seculi întregi. a | | ” 

"Cu tâte acestea .ora sunase. de redeșteptare naţională și-în Orient, și ori ce resistență să 
mai face. de a 'se mai ţine un întreg popor în sclavie de la 1821 îne6ce, de cătră 6speţii no- 

„ştrii politici și literați, ei trebuiu fatalminte să plece!: Deprins Naum al nostru în cartea, gre- 
ciască, crescut în moravurile și sub influența fanarioţilor în tinerețea sa, apare la început 
ca aprig apărător al lor, deși combate în unele din scrierile sale :abuzurile -Domnilor șa bo- 
erilor cum și destrabălarea nedescrisă de rea a administraţiei 'Țărei. . ” Mă 

Cu tâte acestea o reacţie cu necesitate trebuea să se întâmple și în sufletul lui Naum, ca Ro- 
mân. Avea ochiu pătrundător ca, toţi cărturarii, vedea cum în țara, lui el este deconsiderat, deşi . 
avea, şi el meritele sale;. cum în tâte funcţiile bisericeşti, în egumenate grase pe atunci, pe 
la Mit6şe nu se numeaii de cât agreaţi şi favoriţi streini: Bulgari, Sîrbi şi Greci; Români însă 
nu. Ce se mai die despre Episcopate și Mitvopoliate! Nici. nu se gândea la aseminea, grade 
Xerarhice Naum, numai pentru că era Român. Putea el îndura atâta umilință din partea strei-! 
nilor? Putea înădușt în peptul săii convingerea că și casa și masa și țara aparţine de drept numai 

  

) Consultă manuseriptul citat şi în care sunt, multe note de felul acesta,
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mai. Când vine însă la desmormântarea, 
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Rominilor, şi că numi prin uneltiri vielene, prin sp onagiii, calomnii și prădări Românii aţă 
ajunși ca desmoşteniți de moştenirea, lor Suie saseii e cătri L£ 5 

ici ă i de masă nică avere: ! AR , 
ii Ce greceşti ai contzibuit, ca ori-ce învăţătură, la desvoltarea, minţii îi cultiva, 
vea sentimentului naţional în Naum, Domnia însă fanariotă cu abuzuri e a po ele e Iad 

ministraţia bisericâscă și civilă streină,. țărei, plină de it ne rep atea ar aia nem cat al 
rea, ati prefăcut cu. totul pe Naum în cugetările sale; lau făcu un ta aș da a ci ful. 
streinismului, mai ales din causa jafurilor de la 1821. De la acest timp au etu a și IL 
geră, cât pâte condeiul seii. contra streinismului, și a nedreptăţilor compatrioțilo sel. De a 
acest timp pănă la mârtea sa 1839, cum vom vedea, s ati dedat a demonstra originea neimu 
lut Romănesc, se pune în contact cu Petru Maior și cu Molnar ), alergă la osii ătrân 
şi strînge hris6ve și docomente, serie apărând naționalitatea Românilor :), ajunge a convin- 
gerea că suntem Daco-Români, respunde atacurilor streinilor ce loveati Originea Românilor îi 
probează că, ţările Românilor numai ale lor sunt, şi a lor trebue să fie. In fine serie Ozonicu 
săi pe basa documentelor ce adunase în țară, care începe de la 1764 şi continua până a 
1810. Naum, după cum constat din condicile de colecţii. de Documente ce ni-ati : remăs, și 
care prin o norocită întâmplare ati cădut în mâna vrednicului barbat român, D-lur Dimitrie 
A. Swuuiza, şi pe care acesta le aii oferit Academiei Române și astă-di se pot consulta de ori 
e om de ştiinţă, Naum die, avea intenţiunea de ași continua Cronicul săi până unde se ter- 
mină colecţia Documentelor 1821. Dar se vede că împrejurări neprevedute de el, ȘI neştiute de 
no, l-aii împedicat de la acestă lucrare. După cât am putut pătrunde în. activitatea, literară a, 
lui Naum, m& pronunț că Cronicul este scris înainte de 1815, și cu scop La, scris în grecește, 
pentru a putea fi cunoscut tuturor. La începutul seculului limba comună a Omenilor noștri 
de Stat civili și bisericeşti era cea gregcă. Din titlul de dedicație adresat Domnitorului Loan 
Alexandru Constantin Moruzi Voevod să pâte conchide cu t6tă probabilitatea că ȘI scrierea sa: 
„Despre Originea Românilor“ a, începuto în timpul Domniei acestuia și că a terminat'o în 
timpul Domnitorului Ioan Mihail Constantin Suţu Voevod, pentru că lui îi adresază ultima 
Epitonemă. Așa dar acâsta lucrare este anteriâră Oronicului săă. De bună samă a trebuit Naum 
mai întăii să spună cine sunt locuitori acestor ţări, da ce origină şi apoi să serie Cronicul 
despre ei. Pe timpul acesta în capetele 6menilor cărturari și politică se fierbea piatră scum- 
pă, în urma Revoluții francese şi care a avut mate influență asupra Românilor, acela de a'şi afirma naționalitatea, lucru ce deja, era început mai de demult de cătră Români din 'Transil- vania prin Clain, Petru Maior, Şincai, ete. Așa dar între Oronicul săi şi tratatul despre 0- rigina Românilor există o legătură. | 

“De sigur că Naum imitând pe Şincai w'a voit a scrie o simplă expunere de evenimente şi date privitâre la Istoria Românilor, care ar fi putut fi lovite ca, neautentice, ca disele sale; de aceea el adună cu punere şi neobosire mai întăiit documente, pe ' unele le transcrie, pe altele le posede în original, și numai după ce 'și adună materialul trebuitor începe a clădi pe temelii sigure. edificiul sei. Ori ce dice Naum în Cronicul săi justifică pe deplin, după tâtă, critica, istorică obiectivă, aducând documente. La tot pasul în Cronicul săi se întimpină interpuse chiar documente, în întregul lor Hris6vele, documentele, hârtiile oficiale, relaţiile diplomatice, tGte sunt grupate în trei mart și volumin6se condici și care pârtă No. 822, 323 șI 298, existente în Biblioteca, Academiei Române. Așa dar Cronicul lui Naum. Rimniceanu este lucrat după tâtă rig6rea științei, fără frase „pomp6se și de prisos, ci un izvod concis, pro- bat și cu totul obiectiv. Reflexiuni nu face, de sigur din causa, împrejurărilor în care trăia. Tot cam acest metod ţine și în lucrarea sa literară: n Despre Origina Românilor. Pe ici colea se bazază pe autorii Bisantini și Latini, ce ai tratat despre Români, dar îi citează nu- simțului Român, escitarea și aprinderea simțului na,- . 7 Cor cae ai pa Epiiei E - 
țional, Naum uită citi călugăr, lasă la oparte ideile de umanitarism, se aprinde, se electrisază 

  

1) Vei manuseript No.. VIII, și XIV, şi Biserica Ortodoxă. anul al XII şi XII, - 2) Vedi tratatul săi „Despre Origina, ănilor“ seri igur + itit şi de: i şi 
de Romini Las 435 » gina Rom inilor scris în grecește, desigur pentru a fi citiţ Şi de greci Şi 
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prin cuvinte alese și prin citate din faptele glori6se din trecutul neamului nostru pe ori ce 
Român, susține că mai este încă, după atâtea cumplită, și îndelungate dureri şi suferință, o pică- 
tură de sînge original în corpul lui. Indeamnă pe Români aşi aminti faptele măreţe ale stră- 
bunilor lor, face atenţi pe boerii țării la cea ce ati ajuns sub streinism şi la ceea, ce ai fost 
în trecut, face analisa ranei de care sufăr Românii--desbinarea, ura, împărăcherile între cei 
de un neam sămănate de streini, șii conjură la unire, la fraţie și la iubirea de Patrie! In 

acest tratat Naum este sublim şi ca limbă și ca idee şi ca expunere. Limba greacă pe care 
o întrebuințază în acestă scriere este o limbă corectă, curată, împozantă și apropiată de lim- - 

ba clasică. Naum nu se astâmpără, nu se teme, nu fuge când încep preparările pentru Zave- 
:ă. "Prebue să ştim că el era călugăr nu numai cu numele ci şi cu realitatea, de fapt el a trăit: în 

mijlocul societăţei, că toți călugării grecești, ce făceaii pe dascălii, s'a făcut însă jertfă, neamu- 

lui săi pentru ai învăţa, carte. De aceea îl întălnim în spre ajunul Zaverei lucrând neadormit 

“pentru romanism. Serie poesii forte aspre contra abuzurilor şi destrănarilor eteriştilor, ce se 
formaii în miliție sub dealul Mitropoliei, deserie evenemintele ce ati precedat Ereria, și apoi fa- 

ce un tablou înfierător a acestei scene tragice, ce sa întâmplat şi care a causat atâtea nenorociri 

ne mai pomenite în aceste ţări 1). 'POtă elita societăţei  Romănești erati întroduși în secretele 

Eterisi, de acea boeri țărei la 1819, April, când Mitropolitul grec al Ungro-vlahiei Nectarie 

se retrage *), cer în unanimitate de la Domnitorul Șuţu de ale întări de Mitropolit: țărei pe 

Dionisie Lupu, ce era, Arhiereu cu titlul de Sevastias. Domnitorul atunci vrând nevuiând, faţă 

de tot Divanul, confirmă de Mitropolit al Ungro-Vlahiei pe Dionisie Lupu, dar are îngriji- 

ve de ai lua o declaraţie: că va fi credincios al săi. Daii publicităţei aceste acte împortante 

pentru a fi cunoscute de tâtă lumea Românească. 

Inscvisul ce a dat Domnitorului Mitropolitul Român, Dionisie Lupu. > p 

Prin presentul înscris tăgăduitor sub-semnatul declar: devenind Mitropolit al Ungro-V la- 

hiei promit a păzi ezact următârele : | | 

[. “Unire şi concordiă cu Prea Inaltul: Domnu, în ori ce afacere de utilitate publică. 

II. Desăvârşită, abţinere de ori ce partid și de întrigi ; pe care de. câte ori le voi afla că 

se pun în lucrare şi se fac de alți, să fiii dator a le face cunoscute Prea Inălțatului Domn, 

spre preîntâmpinarea şi încetarea răului. A Mi 

“IL. Abţinere de ori-ce complot şi conspiraţiune în contra, persânei Prea Inălţatului Domn, 

și în special în contra Consulatului rusesc; și de câte ok vol afla aseminea conspirațiune, nu 

numai să urese pe aceia cari iaii parte la una ca, acâsta, dar și săi împedie în tâte chipu-. 

rile şi săi fac cunoscuţi ambelor părți, spre încetarea zadarnicetor turburări şi confusiuni. 

IV. Grija neadormită pentru buna stare a Bisericei din România, pentru buna-cuviinţă 

și instrucțiune a clerului ei și pentru o administrațiune lăudată și frumâsă a Mitropoliei. 

XV, Cea niai mare băgare de sâmă, de.a nu chirotoni la preoţie .Smeni nevrednici. 

VI. Ingrijirea, celor ce contribuese la învăţătura și pregătirea, candidaţilor de preoție, 

precum se6lele şi altele. 
VII. Prevedevea părintâscă pentru catihizarea fie-cărui creștin prin Dubovnici virtuoși, 

şi pentru instruirea ortodoxă şi folositâre a întregului popor prin predicatori. - 
9 . . , îs au N 

Aceste şapte capitule, şi ori ce alt lucru datoresce cătră Dumnedeit și către Gmeni un le- 

minte și după Evangelie, mă tăgăduesc a le pădi cu exactitate pănă la ulti- 
rarh, care este cu £ i ; S € ! 

ma suflare, devenind Mitropolit al Ungro-Vlachier. Și spre dovadă și garanţia făgaduinței 

mele, mă subseriii cu propria mea mână, 
. 

"(Originalul în grecește). 

is Dionisie făgăduese,. “ Sevastis Dionisie lăg j | | „819, Aprilie în 8 

5), Vedi: Biserica, Orthodoxă, anul al XII şi XIII în care sunt publicate corespondențele între un Mol: 

dovan şi un Muntean, idem evenimentele de la 1821. La fine voi da, publiciţăței şi poesiile lui asupra Eteriei. 

ă 2), Acesta, după afirmarea luj Naum, a ars vechile documente ale Mitropoliei din Ungro-vlahia, prin care 

se recunoscea, acestei țări dreptul de a avea Mitropolii din neamul Românesc, cu scopul dea nu se mai pu: 

tea împuta cu dovedi răpirea acestui drept de la pământeni, e



„cursul meă atât la cele comun 

„consulul general de aci 

L 
Y . 

i pusă for ă, prin care lege Dionisie Lupu Rezoluţia Domniscă pusă pe anaforaoa Divanului, prin care se alege i D 

„Mitropolit. 

Io Alexandru Nicolae Puju i gospodar Zemli Vlascoe. 

De vreme ce D-lor Cinstiţii și credincioșii boiazi veliți ai Domniei Mele, dupe paretisul 
a Prea Sfinţiei Sule Părintelui Proim Mitropolit, Liv Nectarie, ai găsit cu ca e e a primi 
Scaunul Sfintei Mitropolii Prea Sfinția Sa Părintele Sevastis, Kir Dionisie, ca unu ce es e di 
tru Arhierei pământeni, primind dar şi Domnia Mea chibzuirea, şi alegerea me or bă în 
tărim acâstă obştâscă anafora, aşezând Mitropolit la Scaunul Sfintei Mitropolii a Ungro-Vla- 
chiei pe Prea Sfinţia Sa mai sus numitul Arhiereii Sir Dionisie. tDupă original) 

(LL. 8) | Vel Logofel. 
1319, Mai 4, 

 Anaforaua Divanului. 

Prea Inălţate Domne! 

Dupe luminata poruncă, ce prin pitac ni s'a dat, adunându-ne la un loc, am vădut cea 
dupe cuviință dată paretisis a Prea Sfinţiei Sale Părintelui Proin Mitropolit al Ungro-Vlachiei, 
ir Nectarie, şi dupe a Măriei “Tale cu blândeţe înduplecare, am priimit cu osârdie cererea 
Prea Sfinţiei Sale silindu-ne a/l ajutora spre mângâiarea Prea Sfinţiei Sale și mărturisind că 
din tinereţe a slujit Disericei acestei Patrii, suntem datori de al ușura în aceste din urmă, qile 
ale vieţei Prea Sfinţiei Sale; de aceea chibzuindu-ne în urmă, dupe a Măriei “Tale luminată 
poruncă și pentru mulți dintai cinulur bisericesc, socotindu-ne și cercetând am găsit mai 
vrednic spre a primi Sfânta Mitropolie şi dupe bisericescul şi dupe politicescul' cuvânt pe 
Prea Sfinţia Sa Părintele Sevastis, Kir Dionisie, ce este pământean; Ci dar înt”o glăsuire și 
cu mulțămită arătând cu toţii Măriei “Tale obştesea alegere printr'acâsta, plecată a nâstră a- nafora, ne rugăm cu plecăciune de a se așeza Prea Sfinţi Sa de Inălţimea Ta în Scaunul - Sfintei Mitropolii şi a ne' bucura inimele nâstre prin a Măriei 'Tale Prea blândă ca împreună cu prea Sfinţia Sa, să fim rugători pentru scumpă viaţa și cea de zicire a Măriei Tale fie de la Dumnedeii mulți și fericiți. 

priimire, 

a pururea fe- 

(După original) Ag 1819, Mat 1. Semnaţi membrii Divanului. 

Promisiunile date în faţa Țărei de Dionisie, ca Alitropolit al Ungro- Vlahiei. 
Ei sub-semnatul Mitropolit al Ungro-vluchici: promit în numele Pre de 6re ce providenţa divină a bine-voit a-mi încredința mie smer compatrioților mei Români, voii păzi după cuviinţă tâte aceste datorii, câte se cer de la păs- torul, care nu desminte numele săt. Și anume cât despre cele Bisericeşti, voiii depune tâtă ostenâla pentru îmbunatăţirea orînduelelor Dhumnedeeşti ale Bisericilor înființând scolă de te- ologie, de enciclopedie_și de musica, în limba țărei, ca să depărtez, întru cât se pâte, întu- nerecul ignoranței de la cler, cure din nepăsare a ajuns acum până la dispreţ. Voiii condu- ce poporul cu mijlâcele posibile la, îndreptarea moravurilor și la calea mântuirei după dum- nedeeștile poruncă. Mă voiii ocupa cu activitate Și atenţiune să cerocetez cu im sarţialtate ne- înțelegerile turmei mele cuventătâre, şi tâte cele-lalte, care mă privesc, le viu urma fără pată. ară cât despre cele politiceşiti, întru cât Mitropolitul țărei are influență, voiii da, con- 

un pastor, fâcându-mă tor deuna tota In toi cepe, particulare ! i zel patriotic și cu € ăldura de 
al puternicei Rusi, TBscelenţia sa Domnule il fe care sune ției sale abusurile vătămătâr le i nd or fe ne ai ide 

e vătâmătore ale patriei, cerând protecţiune ȘI îndrep- 

a sfintei "Treimi că, 
itului cârma păstoriască a 

voii anunţa, Escelen 
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tare, unindu-mă tot-d6una cu ideile, zelul şi buna-voinţa Escelenţei sale pentru âjutorul 
comunităţii, pe care: Va simţit- ţara, din momentul ce Bscelenţia sa a sosit aci. Voiii păstra 
fără nici o împutare şi cu statornicie respectul și recunoştinţa ce se cuvine Împărăției sale 
prea evlavi6să și fârte chreştineşti a Rusiei, pentru protecțiunea prin care apără şi mântu- 
eşte poporul cel. sărac de aci. Către acesta am și aplecare sufletescă, acestea mi le dictâză 
şi amorul inăscut către Patrie. Și sper, cu ajutorul lui Dumnedeii, în realitate să împlinesc 

„tâte. cele de mai sus, tară nică o imputare și cu statornieie. i 
. 1820 

(Originalul grecește) 

f, Al Ungro-vlahiei Dionisie. 

Resoluţia Domnitorului pusă pe anaforaua Jitropolitului și a - Episcopilor Ungro- 
vlahieă, prin care declară abusurile de simonie urmate până atunci de cătră streini 

cu hirotoniele preoților, și cer cu stăruință stărpirea lor și înființarea de scule 
| Bisericești— Seminar. 

Jo loan Alexandru Nicolae Suţu Gospodar zemli Vlascoe. 

Cu adevărat Prea Sfinţia Sa Părintele Mitropolit de când-s'a aședat în Arhierescul Scaun 
a acestei Pravoslavnici ţeri, în multe chipuri “și a argtat Dumnedeiasca rivnă ce hrănesce cătră 
cuvântătârea a lui Christos turmă, iar mai vîrtos-prin acestă anafora, ce puse înaintea Dom-: 
niei mele, dete de față câtă caldur6să dorință are de a aduce în starea cea canonisită de 

. Sfinţii Apostoli și de Sfintele Sobâre acest mare dar al preoţiei, spre a se sfinți melul și cu- 
vântul lui Dumnedeii de mâni vrednice şi mai curăţite, cu mijlocul ce arată Prea Sfinţitul. 

împreună cu Prea Sfinţiele-lor Părinţii Episcopi, cerșind a se da şi Domnesca, nâstră hotă- 
rîre, ca, să r&mâe canon nestrimutat şi celor din urmă Păstori ai staulului acestni(a). Cu multă 

bucurie am lăudat Domnia mea acestă Dumnedeâscă rîvnă a Prea Sfinţiei Sale, şi voind a 

se face cunoscută la tâtă cinstita obştea Boerâscă, punem în vederea D-vâstră cinstiţilor și 

Dboeră veliți al divanului Domniei mele, hailea şi mazil!), acestă anafora, ca mai cu dinadin- 

sul făcând şi D-vâstră obştâscă chibzuire asupra celor arătate sati câte sar mai găsi a adaogă, 

să, daţi Domniei mele întrega plirotorie și prin iscăliturile D-vostre ca şi Domnia mea să le 

aședăm și să le întărim. 
| 1820 Iulie 19 

(L. 8.) Vel Logofet.' 

_ Anaforaua Mitropolitului și a Lipiscopilor. 

"Prea Imălţate Domne! 

 Printwacâstă, smerită anafora arăt Inălţimei Tale, ca încă de la 16tul.1$19, când din mila 

lui. Dumnedeii și cu buna-voire a Măriei 'Tale m'am ridicat în scaunul Sfinte: Mitropolii a, 

Ungro-Vlahiei, cea mai temeinică și de trebuinţă începere a întrebuințărei păstoreştei mele 

datorii am sosotit a fi (precum şi este cu adevărat), ca să nu pui mânele pe capul celui 

întâmplător om și să-l ridic la marea treptă a preoţiei, următor fiind atât așegărilor. celor 

întăi primitori de acest mare dar (de) Apostoli și Ucenici ai Mântuitoriului Nostru Iisus Hristos, 

si următârilor lor, soborniceşti Sf. Canâne a purtătorilor de Dumnedeii părinți cu acest mare 

dar al: Duhului Sfânt, carele de la 'Tazăl atot ţiitorul este și prin Fiiul se .dă la Gmeni să 

fie în dar, după cum însuși graiul Rescumparatorului neamului omenesc „în dar aţi luat în 

dar să daţi, far nu cumpărat prin bani; căci atunci indrăsnesc a dice şi ei tot aceleași 

cuvinte ce a glăsuit şi fericitul acela, Patriarh al 'Țarigradului 'Tarasie cătră cei de atunci, 

macar de. şi să tea preoția cu numele, dar cu: lucrul mistue cuvântul, că se cumperă adecă 

  

")-In activitate şi. neactivitate.



TAL 

cu bani, fiind-că Duhul Sfânt (omenește grăesc) nu este supus Axhieriel ci Ahieria Sfântului 
Duh, și Arhiereul este chemitor Duhului Sfânt, iar nu lucrător, căci lucrătorul i să or oru 
este însuși același ca un Dumnedeti adevărat ce se purcede din Dunmedeii ac overa „50 
sfințește, iar nu sfințește Arhiereul. De aceea, când acest dar al Sfântu i uh ce în dar 3 a da 
de la Arhipăstorul Christos la Sfinţii Apostoli, şi de la dânșii alilodiado .0s (succesiv) a toți Ar- 
hiereii, nu se va da, în dar, atunci şi cel „ce chirotonisește şi cel ce se chirotoniseşte, nu DU 
mai ca'și perde darul, ci anatimi se dă, şi spre perdare îi este cumpărarea, precum sa dis 
de fericitul Verhovnie Petru lui Simon Vrăjitorul. Către acestea, alegerea unul osebit om ca 
acesta, carele pentru trebuința și neputinţa, norodului pravoslavnie ȘI lea asuprăși o povari 
grea ca acâsta a preoţiei, nevoe urmeză a se face de cătră cei ce aii trebuinţă și să fie in- 
deletnicit nu numai întru îmbunătățirile ce se dice de fericitul Pavel, ci și dăstoinie a putea, 
ridica neputinţele părţei aciea de norod care l-ai ales, cu învețătura și cu Iucrarea, Ş 

Așa dar eu găsind aședată de mai nainte a, înalțărei mele în scaunul Mitropoliei sc6la 
rumânâscă, pe ori carele a venit spre acâstă cerere a preoţiei, l-am Orânduit a se îndeletnici 
la acea scâlă cu tâte ştiinţele cele trebuinerâse, spre implinirea datoriilor sale, și aducându-mi 
înscrisă mărturie de la scoler, adică Arhidascalul a acei scâle că este dăstoinie da dobândi dorinţa, atunci fiind vrednic şi cu cefa-laltă curățenie, îmi pun însumi ei mânele pe capul lui, și dati darul în dar. precum aședarea Sfinților Apostoli și canânele soborniceşti poruncesc, care acestă sfântă urmare şi lucrare făcând-o cunoscută şi iubitorilor de Dumnedeii fraţilor în Hristos Episcopi a acestei de Dumnedei păzite ţeri a Măriei “ale, am luat respuns în scris „că și Frăția lor. sunt într'o cugetare cu smerenia meu și că vor fi următori și Frăția lor îni- tru tote şi întocmai celor mai sus dise sfinte aședări. Dar fiind că și noi ne aflăm, precum şi cek-lalți Gmeni, neputincioşi şi supuși morţii, ca nu care cumva cei din urma nâstră Fraţi. Arhierei să calce acestă prenoire a lucrărei numitelor may sus sfinte aședără asupra modelei chirotoniilor, rugăm bunătatea, Măriei tale, precum ai întărit și alte multe de obşte folositâre bunătăţei ale acestei Patrir, să bine-voeşti a întări şi acestă preinoire a nâstră la pricina chiro- toniilor, și prin luminat Hrisovul Măriei Tale, întru care să se cuprindă atât aceste mal sus dise, ce am pus înaintea vederei Măriei Tale, cât şi altele folosite câte de către Inalta Măriei Tale înţelepciune se vor mai găsi cu cale, spre mai temeinică întărire și urmare scopului ce este pus înainte, atât în cursul vremei n6stre, cât şi după noi în veci, ȘI pentru acâsta vel avea Maria "Ta cea mai mare plată de la Arhiepăstorul Hristos și pomenirea, cu laud, pururea. 

1820 Iulie 18, (după 'original) 
Al Ungro-Vlâhiei Dionisie. Al Rimnicu Galaction. Iosif al Argesului. Al Buzeuluy Gherasim. 

  

Intevogatorul luat Jitropolituhuă Dionisie pentru nevenirea sa imediat la scaunul sc, când a fost chemat de Domn. | 
7p „. ! Ş . | . . . «. RI A 

- 

Jacrivul luat Mitropolitului Dionisie, după ce s'a întors de la Bras șov în țara cu ocasiunea evenimentelor din anul 1827. ! 
„Intrebare. Fiind-că ești numit unul dintre isvoditorii reseslei turburătorilor liniste obatesti la Itul 1821, ai ceva a respunde în potrivă ? 

aa Respuns. Chiar turburătoniy Ti ! „ , , 
uns. Chiar turbuxătorii lineștei obşteşti cu purtările lor cele impotriva mea ai dat încă, 

de atunel cel ma bun vespuns spre îndreptarea mea, la întrebarea ce-mi facă, ajunge să ştii 
a și ! i și a tu șI mulți din cei de sub comanda lor a căutat să-mi răpue viaţa, acestea 
Ste “ n pietre e strigi poți să nu le știi, sai poţi crede că am fost în sfatul lor (2) . me,. dar la intrarer ilor iceşti ai r Î iția 

) , ea ostilor otomanicești de ce n'ai remas în poliţia orașului 
București, de und i “nai i i i i 

ști, e mai namte erai cupr $ . . > y : 

poliţie: “ Cuprins și oprit de norod ca să nu faci pas atară din 
nă ? - . . . R. Incă mat "nainte de pornirea ostirilor Im D&răte ti apu "i de Me a i 1 

pi 

, casei VL *, 

le norodului turburătorii lui, îi ] Ș < e Ie plse din m 

i IILoE Impăr I âne- a unui voia să mă asvârlă ca pe o minge în Tismana, far 

  

 



LIII 

altul în Câmpu-lung și ajunsem a mă purta când de o ceată de tâlhari, când de alta. In 
mânele lor eram când ati intrat ostirile în Bucureşti, apoi cum puteam să scap? Și după ce 
am scăpat însoţit de Gmenii unei părţi, care fâgădui-se să mă dea jertfă celei lalte, cum pu- 
team să-mi abat drumul către oştirile Impărăteşti şi fără de primejduire şi a mea și a altora, 
atunci nu rămânea să fac alta fără numai ceea ce am făcut, am mers adică sub pada ce 'mi 
se orânduise, ca spre Îpsilant până la un loc, apoi ca unul ce cunoscusem cugetările cele 
vele ale tâlharilor şi sârta ce mi se gătise lângă Ipsilant, atât mie cât și Episcopului Arge- 
șiu și D-lui logofătul Alecu Filipescu, abia la Breda am putut scăpa de sub pada unei părți 

şi îndată am cădut în mânele celei l-alte, 'eare prindându-mă a vrut să mă trimiţă la Ipsi- 
lant împreună cu călătorii mei. Din v(ghjiarele sub comendiriului al părei celei. lalte va scăpat, 
după Dumnedeiă, îndrăsnela ce am pus împotriva Ducăi; aşa dar ştiind Poliţia Bucureştilor 
mântuită de arderea ce cugetase în potriva ei amândouă părţile turburătâre şi apărată de 
oştirile Impă&răteşti, am socotit că este vremea să caut de mântuirea mea la Brașov, neputând 
fără primejdie de către tâlhari să mă întore la București. 

Î. Dar mai la urmă după ciocnirea tâlharilor de ce n'ai eşit? 
| R. Era numai gata să es, când-a sosit vestea plecarei ambasadorului: Rusescu din Ța- 

rigrad, după o acest tel de audire a trebuit să rămâi. a i 
l. Mai la urmă, şi mai vârtos în aşedarea Domnici cum de n'ai eșit? 
R. Bâla şi prelungirea ei, care în alăturata copie al respunsului ce am dat către Dom- 

nitor, sunt destolnice să mă& îndrepteze, însă măcar îndată ce nam fost depărtat din prejma, 

Bucureştilor, am fost îngrijit de am rânduit un Arhiereii, ca în locu-mi, pentru cele bisericeşti 

în Eparhie, dar. după cea dintăiu chemare ce mi s'a fost fâcut de Domn, fură zăbavă am fost 

numit cu deplină putere pe Episcopul Buzeului Gherazim să luerede câte a-și fi putut lucra 
şi ei singur. . | 

I, După câștigarea sinătăței de ce n'ai eșit? 
R. Cum puteam eși mai mult, când îndată ce am putut a mă impicioroga șia me găti 

să es, Domnul a numit pre altul în locul meii, preste hotărirea canânelor bisericeşti și obi- 

ceiurile politiceşti ale Patriei, (dar 6re nu sar cuveni?) să facă 6re care intrebare de nu sar 

fi. întâmplat potienire cu pricina primejdi6selor rane la pici6re și eșam, 6re acea, înscris de la 
„biserica, cea mare pentru aședarea, altuia ar fi rămas fără lucrare oră nu? Căci la "Țarigrad 
încă nu era, cunoscută eșirea sau neeșirea mea afară din Braşov; apoi acel ecdosis pentru 
ce trebuința se fusese luat de Măria Sa Vodă, încă aflându-se acolo, acestea însă în urmă 

'" aflându-le eii am făcut altă tâlmăcire, că Măria, sa sub altă socotâlă a numit pe altul, urmând 

lui Manole Vodă Roset de la hesboiul Iâtul 769, când reposatul Grigorie Mitropolit era r&- 

mas la Petrupoli și apoi viind de acolo, cel ce se numise în locu-i puindu-se afară și a luat 

Incrul reposatul Grigorie, după ce însă am venit aici m'am încredințat că am avut numai 

păreri, iară nebăgarea de semă a canânelor bisericeşti să socotesce legiuire. | 

, , (După o copie înparte scrisă de mâna Mitropolitului însășr.) 

Naum “se lipsește de Dionisie ca român, îi comunică serierile lui și în timpul Eteriei chiar 
poesiele lui asupra nemerniciei armate eteriste, formate din toți :zarvagii, bragagii și alvița- 
rii din Bucureşti. Mitropolitul în fine ne mai putând sta în Capitală, fiindu'i ameninţată vi- 
aţa trece cu boerii în Brașov, când' aduce la sine între alte obiecte și trei saci de docu- 
mente, din acele ce mai scăpase din foc şi jaf, întâmplat în București!). | 

Naum însă nu se duce, persista, rămâne în ţară spre a videa cu ochii tâte. Numai când 

1). Posed un inventariii legalisat de autoritatea magistratorială din Brașov în care se specifică ce ai 
adus cu sine Mitropolitul Ungro-Vlahiei în Austria. De sigur că acele documente şi lucruri s'aii pierdut. Mai 
posed: şi o corespondență, a Mitropolitului Dionisie Lupu cu Consulul Austriei din București, prin care Mitro- 

-politul se plânge că Consulul nu s'a, îngrijit, după cum i-a promis, de a scăpa odorele şi. mai ales Hri- 
sâvele şi documentele Mitropoliei de jaful şi focul Eteriştilor, la care plângere a Mitropolitului Consulul se 
desvinovățește că nu a, avut atâtea, încăperi spre a le asigura. Prin urmare scim că multe acte de asemenea, 
şi Hrisove s'aii ars atunci, Câtă perdere ! | o
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nai 
. . - ati început meseriile pretinşilor soldaţi eterişti a trece tot sub foc ȘI sabie s'a retras spre 

munte. În fine trece și acâstă cumplită nenorocire de deasupra țărei, se numește Domn pe 
mâutean și Romănii se reîntore pe la vetrele lor. Mitropolitul Dionisie nu mal revine în Sea 
un, cu tâte protestele sale !), ci se alege în locul săii neuitatul prelat Român Grigorie, ear Di- onisie se retrage la monastirea din Deal. Naum crede că acum va avea un rol mai mare ca Romăn între Români, dă jalube pe la Domn și Mitropolit, arată starea. reală a țărei și A dă socotințele sale despre modul cum ar trebui procedat pentru înbunătățirea lucrurilor ») Cu acâstă ocasie, când Egumenii greci prin Hrisov împărătesc sunt scoși din Egumenate şi înlocuiți cu Egumeni Români, cere și el a i-se da o Monastire şi este numit Egumen la Monastirea sț, Apostoli din Bucureşti, unde stă până la 1827, când iarăși revin grecii ca Egumeni. De la, acest timp şi până.la 1832 când se retrage pentru liniște la Monastirea Cer. nica, Naum se ocupă cu dăscalia publică și privată. Ajuns la o vrâstă înaintată și ne mal putând dascăli, dă Biblioteca sa unui nepot al săi şi el se retrage, obosit de munca dilej, la Monastirea Cernica. Acolo pentru ascultare, ca om învăţat, şi ca unul ce trebuea tratat mai bine de cât călugării simpli. 1 se impune numai indatorirea de a face ascultarea perpetuă— traducerea din grecește în Romăneşte a, Istoriei Bisericeștă, în trei. volume, la ceea ce Naum se supune cu răbdarea, de adevărat călugăr. “Totul ce este material în lume trece, se schim- bă, se priface. Acâstă, sârtă 7] ajunge și pe Naum Protosinghelul' și simţindu-și sfârşitul vieței Pământești, pe când încă nu terminase traducerea celor trei volume a, Istoriei Bisericeşti, cere a fi îmbrăcat în marele cin de sehimonah, când i se schimbă Şi numele din Naum în Nichita. Iată cuvintele sale: „De acesta ȘI eii ştiind încă din anul trecut 1834, în urmă&târea lună Noembrie 25, prin iubit6rea de D-deii bună rîvnă şi blagoslovenie a sfinției sale prea cinstitului și prea cuviosu- lui Arhimandrit şi stareţ al acestei obşte-jitii a Cernicăi. Chir Calinic, mie duhovniceseul părinte, întâmplându-mă şi ei nevrednicul aicea, (acum al doilea an, înt'acâstă sfântă, ob;tejitie, într'a- eri făgăduinți spre cercare, de n'oră puteu adecă, ca se petrec până în sfîrșit înti'acâstă sfântă objtejitie şi să mă şi săvirşese cu primirea marelui cin îngeresc), spre âscultare și închip de rucodelie, pănă la al-treilea an al ispitirei mele, dându-mi-se Biseric&sea, Istorie grecâscă, cea, scrisă de Meletie Mitropolitul Atinelor, însă tălmăcită în limba cea, prâstă grecescă, st o tăl- măcese în limba nstră cea, romănescă, spre folosul Patriei și al tuturor blagocistivilor iu- bitori de cetire; de atunci de la numitul soroc, cu ajutorul lui Dumnedei îndată m'am apu- cat de acâstă tălmăcire , ,.., 8) a 

Prescriitorul izvâdelor sai a oripinalelor de traducere ale lui Naum ni-aii conservat încă în O notă data exactă a morţei lui Naum, pe care notă:a pus'o spre finele volumului al III a Istoriei Bisericești, lată ȘI acestă notă :: | | N 

Cătră cel ce vor cati aceste ireă tomuri ale Bisericeştiă Istomir. „Tată o prea cinstiți cititori, că cu ajutorul milostivului D-deui ati luat sfirsit de pres- 
criere și acest al [I[ tom al Bisericeştei Istorii al prea înțeleptului Meletie Mitropolitul Athine- 
nelor, care s'a tâlmăcit de pe grecie aicea în sfânta Monastire Cernica de cuviosul Naum 
Ieromonah Protosinghelul, carele viind cu tâlmărirea pănă la vâcul al AVI, Cap. 12, bo!- 
năvindu-se aui trecut către Domnul, numindu-s6 întru primirea sfântului marelui cin al Schim- 
nicii Nichita Ieroschimonah. Și r&mâind nesfîrșit de tâlmăcire acest tom, “l-am isprăvit depe 
alt 6re care tom scris tot de mână, tălmăcit de Preasfinţitul Mitropolit al Moldovei, Chir Ve- 

„niamin, de la l&tul 1829, dupre al cărui izvod am asezat si scara, atât la acest al treilea 
tom, cât și la cel dintăiu, la care nu se pusese de răposatul tălmăcitor. cc - 

Deci plecat rog dragostea, vostră, câţi veţi ceti aceste prea minunate Cărți, întru care 
o 

1) Posed şi protextele Mitropolitului Dionisie adresate C Justifică pentru nevenirea sa în țară că ar fi fos da uni politice este înlăturas dela turma sa, cum spun şi j N , actele de , 3), Aceste acte sunţ decopiate de Naum în "condei sa: lo i blicat în Biserica Orthodoxă anul al XILși XIII, - 38 clmazs pev, şi parte din ele le am pu- 3). Manuscriptul No, XIII 
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nu puţin folos veţi afla, să treceţi cu vederea, greşalele câte și eii ca un om volu fi greșit, 
rugându-vă Domnului, ca trecând noeanul acestei vieți să dobâgdim bunătăţile cele vecinice, 
în Christos lisus Domnul nostru. Amin. 4 71839, Fevruarie. 
„Naum era mijlocii! lu statură, slab la corp, ochi vioi și iute la mers—nervos?). 

Acestea despre viaţa lui Naum. Fi 

   

  

Acum să.trecem a examina, pe baza manuseripteloy sale, ce idei avea Naum asupra, 
sedlelor şi a învățământului, asupra ştiinţilor, carei era gfeupaţia sa de predilecție. 

Asupra învățământului pe timpul săi între anii 1795—1832, Naum ca dascăl era con- 
vina că renaşterei naţionale trebue săi precedă devotarea intelectuală la un popor; apoi că 

organul principal al acestei lucrări este sc6la naţională. De aceea Naum îşi propune a serie 

nouă metâde pentru învățătura, cărței, mai întăi la, se6lele: începătore, și combate metâdele 

vechi din învă&ţimânt. 'Voind a dovedi mai întâlă importanţa. dascălilor în Stat dice: ......- | 

„De la dascăli şi de la filosoti fait din copilărie înţelepciunea și învăţătura, Impăraţii, Dom- 

niă, -păstorii oilor celor cuvântătâre, boiarii, judecătorii, logofeţii, fiii celor de bun neam, cei 

ce locuesc cetăţile și oraşele Patriei, clericii Bisericei și toţi preoţii lui Dumnedeii ;- Prin care 

ar putea şi cel deobște norod, cât iaste cu putință, a se povăţui (prin carte) la cunoştinţa dato- 

riei lor, şi aşa pedepsindu-se (învăţându-să) şi mai buni făcându-se, să se abată de la râii și să facă 

bine&.... Apoi deepre lipsa de cărți didactice şi metodice dice:.... „Deci învățătura și în- 

țelepciunea, şi știința dându-se de dascăli, dascălii aii trebuință de cărţile cele de nevoe şi 

de chivernisâla, viețeii. ..,. Ew că cartea să o învețe ucenicul în limba țărei adauga, bazân- 

du-se pe un text al sf. Apostol Pavel: „La învățături streine şi de multe feluri se nu vă mu- 

taţi, că bine iaste cu darul se întăriți inima, iar nu cu mâncările, întru care nu s'aii folosit 

cei ce ati umblat într'ensele“. După.ce arată diferitele vriste ale elevului şi de ce este capa- 

pil elevul, ce ştiinţă trebue să i se predea în diferite vriste și că cel mai curând să înceapă la, eta- 

tea de 7 ani, „se cade copi a începe cunGșterea slovelor și a celor l-alte învăţaturi copilărești“, 

după ce se plânge de ignoranţa clerului, dice : up Căci en adevărat lucri? vrednic de întristare 

si de lacrimi iaste a videa pre cei mai mulți ai nemului nostru, și mai vîrtos pre cei ce se 
? . . pe - .. A A * 

socotesc lumina celor de obște, die udecă, pre bărbaţii. sfântuluiVAltar, îatru atâta neînvă- 

țătură, în cât şi cele mai mici ale acestui meșteșug a nu le ști; Dosomiile, sorâcele și cu 

mult mai vîrtos semnele soroacelor. Deci arătat este dintiacesta căt acest fel de neînvăţaţi, 

nici cunose cele ce cetesc, nici înţeleg câte orbește și ca nişte papagali respund din cele 

scrise. Și dacă lumina este acest fel, întunerecul cu cât mai vîrtos? Au dis și 6re-curele cu 

îndreptare de cuvânt, asemenea cu lucrătorii viei : „Niminea, nu ne-ati tocmit pre noii. Căci 

dupre aseminea, chip şi aceștia pot să răspundă: Nimenea nu ne-a învăţat pre noi. Căci cum 

voi şti acestea neînvăţându-le, și cum vor învăţa nefiind acest-fel de cârţi la noi? lar în po- 

trivă și patria pote să tânjască respundând: Ce folos îmi este de atâtea „grele Venituri şi 

tru dascăli nu puţin? In vreme când fiii Patriei atâta de 
cheltueli pentru binele Patriei și pent 

| 

de departe sânt de trebuinci6sa învățătură“. După ce tot pe acest ton își desvoltă teza sa, revine 

la metode şi dice: ... „lar despre alta, că fără dascăli și fără meşteşugul gramaticer asemi- 

nea sunt cu toți &menii cei nepedepsiţii. Iar dia pricina acestui fel de nepedesiri nică dăscă- 

lia. se judecă, nici lenevirea dascălilor. Căci mărturisesc atâta mulţime de cărți ale celor noi, 

cea neîncetată alor nevoință; ci precum se vede cea adevărată pricină este nemeșteșugul ŞI nes- 

tatnrnicia înv&ţăturilor copilăreşti a “noilor începători. Din cari unii adecă metachirisesc fi- 

lada papei lui Zoe; alţii acelor mai 'nainte de noi, şi alţii altele de multe feliuri ale celor 

din vremea nâstră. Deci dintru acesta și dascălii și învăţătura dascălilor în feliuri de chipuri 

Deci vrednic lucru este de luare aminte, lângă altele și cele ce voim să 
încurcată se vede. ) de 1 | tele + le ce v 

dicem: Căci mai ?nainte de 'noi, adică: mai nainte de tâte voind a iscusi copiii mici. la ce- 
. ” A ex» = ._. . . Ă A L aa Pa tături : , A 
tire (bine aii așezat noilor începători o cale de învăţătu ) adică Bucouna, Octoihul cel mic 

  

, i s'aii dat de .cătră Superiorul Monastirei Cernica, Arhimandritul Ioil și de cătră 

1) Aceste, notițe n care l-aii cunoscuf; lucrând în literatură de la 1835 pănă la mârtea 
Ierom. Isidor, bibliotecarul Monastirei, l-aii cu 1 1 i 

sa 1839 Aprope de mortea sa s'a făcut schivnie şi sa înmormântat în Cernica.
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și. Psaltivea. lar cunoștința cea mai cu scumpătate a slovilor și meșteșugul for la începutul Gr maticei lui /ascar ai legluit. Iar dascălii cei din vremea nâstră, cu rivnă bună adie: 
unind -se, însă fără cuviinci6sa mai 'nainte pregătire a noilor începători la meșteșugul în- Desen ă la î l lui Lascar lepădându-le, ca cum adică ar fi mai 

vățaturei ; unii adecă cele de a inceputul lui Las “A pd ile . sezat fârte în scurt. pâte presus de privirea gramaticescă, la adoua parte a gramaticei | c-ai a “ zei e slot ale "că după trecerca, de îndestulați ani, ucenicii să filosofescă pentru cele ouă zoo NA ae Flinilor, având pildă și pe. cele de la începutul cărţei a patra a lui azi Tari alţi a ăş l e făcând întrare la gramatică, pre un Chir Vasilie al Popei Iftimie şi a lui Lascar mal ea ea- mănuntul tâlcuindu-le, le-ai dat ucenilor să. Iar alții mai iscusiţi la, minte, alte chipuri cu mintea: aflând; cu socotâlă adică se lese Octoihul și Psaltirea, ca cum adică în desert ar chel- tui vremea, și în locul acestora să se îndeletnicâscă copiii la limba acâsta. Unii adică la cea de multe feluri învățătură a lui Chir Papa Zice, iar alții la, alte osebite carţulii din noii scrise, între . care şi la cele tâlcuite. din alte limbi, „In cât atâtea a f căile invăţăturei câte nu lesne numărate găsim cele scrise și cele tâlmăcite “cărţi dupre, nemţie. ... SI Pentru acea s0- coteala, acestei iubiri de ostendlă priveşte spre așezarea unei singure căi, a învățăturilor noi- lor incepători, fii ai Patriei nâstre Dachiel 2), , , a , Aceste citate și multe alte texte din manuscriptele sale ni dovedesc că Naum cugeta, și încă cugeta Romănește asupra metodei cei mail nimerite, pe care trebue so introducă cu toți profesorii în sedlele începătâre, pentru că ajunsese lucrul de se băteaii metodele în cap una cu alta; în acest scop Naum luereză metodie 3 carțulii pentru incepttori şi invită Di- Vanul și pe profesorii timpului -a i le adopta ca cărți de învăţământ primar. Ca carte de lectură a compus în stihuri, pentru copiii începători, iar spre a fi mal atractivă scrierea, sa o în- tituleză: Xgieroifsra Tristhoithia= Bunele-obiceiurY. Cartea, este volumin6să de 160 de pagine și este concepută în două limbi : greacă și română. In limba grecă este în poesie elegant. rimată și înt'o îimbă al6să, tar în cea română în poesie albă. S'ar putea numi acâsta carte ȘI Bonton, pentru că i6tă conţine regule de observat în societate.. Citez căte-va, stihuri în Romăneşte din ea spre a ni face o idee: de conţinutul er: ....Când cu altul vei vorbi să nui freci mânile tale, împleticind una cu alta. Nici mâna, ta la picior să nu o pui când vei vorbi, nici împrăștiat se cauţi; ci adică ochii tăi drept se caute la acela. căruia tu îi vorbeşti ; nu însă atâta de întins, în cât vreme să nui dai nici să pâtă scuipa jos. Și acâsta a fi“ murdar, lenevindu-ţi trupul teii, iarăși urieios tă faci la cei vorbitori cu tine; nici însă pod6ba ta să nu fie mue- rească, Deci și ale tale mâini să nu le -obicinueşti adese se îndrepteze sa căciula sati işlicul, sai părul saii hainele, sati și însuși brâul tăi. Aseminea ochiul tăi se nu facă iscodire ca muerile la haine, şi nici adică se întrebi cum adică vin pă tine, că este lucru dă prostime. Ingrijește unghiile să le tai când este vreme şi să nu te leneveşti, ca, se nu te arăţi murdar, 
Aseminea, dinții tăr îngrijeşte ca săi curăți, fălcele să nu le unfli, insuflândule tu nebunește și . 

“limba ta se nu o scoţi, precum. câinii fac acesta. Şi nică însuși baba ta adesa s'o netezeati. 
Mustaţa nw'ți răsuci des cu degetele taie..... De aceste regule cuprinde tâtă cartea 2), Pentru ca cărțile sale să fie adoptate în regulă de toți dasealii, le ati dedicat parte Patri- 
arhului Ecumenic, iar parte, ca acesta Christoithia, Mitropolitului Grigorie al Ungrovalahiei. 
lată dedicaţia de la cărţile didactice: 1'53 TĂY dzapyhv 169 xăzwoy 429, pe dans evhafeizs 7907 
zip Ti) ră va îvoup Nouon Tov Xpiarod Ezzinaiz, ob p.6voy eis Boruy ai Văooy, did uai Eal- 

a » si 60, ua pozitiv vi ră xuTăs Aoyădwy, Aoztiv Îi i cv zo70toy 
9 VahaATos 760 mototomalatoy Trepte ouâvov eis ră moâăroy, Deureaov zl Tpiroy S-rohetov, Bow u&oTa zcis E Pace > Tproiis, Tis pb 08 Y9x9ncoutvins 2y zots Exovivorg Bios, veri ză TiTaoTov 
io 15 Vpappezeiis, zâv fura Pouny ouozăoa ui poz)âuevos. To Și i Tăstos Tis oozoviag Tao 

Ngtorri cusTaliya zăo zei 
ov EptUpeua Tis 

2 um = aa af 7 a - o 
, 

S avage ds cois Ilpwotoneioors XpiYâuevov, di râs MeyăA ns zxAnoine zoă 
3 2 2 

. . 3 u . . .' . . . . 

i si i ş Opo55Eore 3). In dedicaţia, “cătră Mitropolitul Grigorie se justifică 
pentru ce ati seris grecește și nu vomănește și încă în stihuri cartea. Xp:oroifza. Tată ce dice : 
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1). Noât o-atazne - pow-—Condica mea de casă, prefața, la I-a carte de scdlă a sa, 
2) Nproreiiljera Niz zou,. 1, Buna-obicinumţă nouă, pag. 43 și 44, :) Manuseriptul No. VII: polo mpâzav, 36 Rpoțanilzo e - 
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«+. pImdrăsneală, dintr'acâsta luând ca un adevarat fiii al cei de obşte Patrii a nostre Dachiei, 

ca, și et, ce se va putea, orez ce dar Patriei să aduc spre semn de mulțămita mea, de cre- 

dinţă nefăţarnică şi de curată dragoste, (Precum şi de D-lui Blagorodnicul boer, Pan Scarlat 

Gradișteanu, vel Dvornie, mam îndemnat), cugetând că elineasca carte ce se dice Xetorojj- 

Be, mai întăiti adică 'spre a mea bună iscusință folosește; iar al doilea şi spre cel de obște 

folos al noilor începători ucenici. Cercetând cu :scumpătate . şi înţelegerea, şi rânduiala cu- 

vEntului, şi ca una ce mi saii părut și întunecată și nedeslușită acestă carte în chipul cel - 

elinese, mai vârtos pentru cel frageţi tineri, tălmicindu-o și prefăcându-o, o an scris în sti- 

" huri de obşte număralnice, dupre pilda moliftei ce se începe așa: Din buze spurcate, şi din 

necurată limbă..... în cea de obște limbă a elinilor din vremea nâstră a Dachilor. Iar întru 

a nâstră a Dachilor. die, nu dupre obiceiul cărţilor nâstre celor bisericești, nici dupre obi- 

celul logofeţilor Patriei, ci dupre cea vie râspundere a limbei nostre, cum 'obicinuim mai 

vârtos aicea la Bucureşti. Și acâsta pentru pricina, care ajutând D.deii, în deosebită carte a 

mea arătată o voii face, nu după multă vreme, cum nădăjduese“. Iar asupra felului stihuri- 

lor în romăneşte își dă cuvântul seii pentru ce le a compus așa: „.-„ De acea şi eii (am scris) acestă, 

Xproreidza „.„.pentru folosul celor iubitori de elinie patrioți ai noştri Dachi; iar întru a n6s- 

“tră cea Drachicească pentru cei ce nu ştiti grecește. Și iar dupre putinţă m'am silit în cât şi 

în limba, nâstră se putem face astfel de stihuri. Și ca se potrivesc aceleași cuvinte într'amân-. 

două limbele, nici cum n'am căutat rânduiala oxiilor, dupre alte pilde de acest fel de sti- 

huri elinești, fără numai numărul silavilor și armonia bunei răspândiri într'amândouă lim- 

bele întocmai. Ca prin acesta, tinerii ce cetese, mai cu lesnire să se îndulcească în cuvinte 

şi împreună și luarea, aminte a lor se o atragă la priceperea inţălegerilor, ca nu fâr de rod 

se rămâe“ 1). . . | , e a | 

“ Indignat în sufletul săii de atacurile și înjuriile ce streinii aruncati asupra neamului nostru 

romănese ; sătul peste cap de a privi nedreptăţile Guvernatorilor şi jafurile Administratorilor, 

toți streini, vădendu-i precupeţînd ca la mesat și avere şi cinste și guven și guvernaţi, ca pe 

animale, mai vEdend că îndrăsndla lor merge până a nega Romănilor şi origina lor, indigaat 

şi în desperare, încă de la începutul seculului strigă, justificându-se de ce serie în grecește 

acâstă carte. - d IE a 

-„De”multe ori de la cei de alt neam audind cuvinte defăimătâre, care și prin tipar Greşi-cariă 

ati îndrăsnit în protiva nâstră, (cum este pâte și vouă tuturor ştiut în ce fel de ipolipsis (res- 

pect) unii ca aceștia numele de Vlah și Român ţin. De şi mincin6se fiind ia noi numele a- 

cestea, cum întraltă carte a mea acâsta uratată voit face). Din adins acâstă a mea iubire de 

osten€lă, am seris'o deasupra: Christomathie în Valahia Dachiei, că întru cele ce ne vorbesc 

pre noi de răi, să se afle că şi noi pe dânşii aseminea de noi sunt defăimaţi. Pentru ce ? 

Căci cu cel cuvios cuvios vei fi, iproci. Și într'alt loc: Că de m'ar fi ocărit vrăjmașul ași fi răbdat, 

fiind-că însuși Mântuitorul nostru ati dis: Iară voi frați sinteţi..... Și care faceri de bine de 

la Patria nâstră mau luat? și ea de la acest fel de nemulțămitori şi batjocoritori de neamul 

nostru ce? Când până de curând tote bogăţiele Patriei nâstre în mâna lor aii fost. Deci despre 

unil ca aceştia cu dreptate şi proorocul obidindu-se dice : „lar tu omule cel întocmai la su- 

fet et. et*. Insă noi și așa fiind ei nică odată „răul lor nu voim..... Măcar de acu înainte 

pe acest fel de batjocoritori 1 vom cunâşte și cu răi obiceiit și nepedepsiţi. De carii şi Pa- 

tuia nâstră o trebuinţă de ei nu are, măcar în rânduiala filosoficâscă de ar fi cine-va din ei. Că 

nimenea nu este filosof, care wati învățat aceasta: Cunoștete pe sinefăi et. et. | 

De ce anume ştiinți era profesor Naum? Și la acestă întrebare respundem cu totă si- 

guranţa, basârdu-ne pe manuscriptele ce ni-aii rămas de la, el. Să ştie că în tâte seâlele gre- 

cești să studia aceleși obiecte și era, o educaţie enciclopedică, după gradul de progres ştiin- 

țifie al timpului. Cel ce era profesor  cunoscea dar tote științele enciclopedice, în special 

însă literatura greacă. Mai ştim cu siguranţă că Profesorii din Academiile de Bucureşti și 

Jaşi erati bărbaţi dotați cu t6tă ştiinţa Oceidentului, pentru că nu erai admişi în. profesură, 

de cât dupi ce “și finea, studiile și în Occident, la una din Universităţi și 'și făcea o repu- 
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tație de erudit. Mai toţi bărbaţii renumiţi în învăţătură, în Orient veneaii în ţările Romănilor 

ca profesori. pentru că aicea eraii şi mal bine plătiţi și aveaii și putinţă de a profesa liber 

ideile lor, şi apoi mai știm că erati şi agenţi secreţi ai revindicărei naţionale! De la, aceștia 

Nauni ai învăţat carte și în urmă sait perfecționat prin. ocupații particulare. El preda în 

clasele începătâre tâte obiectele: Gramatica, Aritmetica, Religie, Istorie şi Geografie et. Manus- 

criptele de Gramatică ce ne.aii rămas dela el sunt cinct la număr. Una este serisă la începutul se- 
culului. "Lote însă sunt scrise în grecește şi romăneşte. Știința însă ce a prins rădăcini în inima 
şi sufletul lui Naum, pentru cuvintele ce am spus.mai sus, a fost: Studiul /storiei Naţionale. 
Naum ascultând pe profesorii greci din Academie, carii înălța pană la cer gloria strămoșilor lor, 
bazîndu-se pe faptele istorice şi literatura lor, observând că în n6mul nostru lipseşte Istoria 
Pauriei, apoi el însuși având. ocazi6 încă pe când era la Hurez tânăr, călugăr de 15 ani, de 
a prescrie condici întregi dă-acte şi documente naţionale, sa aprins de dragoste şi zel către 
acest studiu, atât de necesar pentru noi, fiind că era convins că ocara ce se arunca Romă- 
nilor de străini, că n'a Istorie şi nici un trecut glorios, ba încă unii li nega şi origina şi la 
ocazii prin expresii sareastice şi ironii își rîdeui de nâmul nostru, de sigur că pentru aceste cu- 
vinte şi altele de felul lor, s'a hotărît Naum a se deda la studiul Istorie Patriez. Manuseriptele 
cele mai de însemnătate ale lui Naum sunt cele ce cuprind material de Istorie Naţionala. 

Pentru ca Românii se aprecieze în conștiință meritele literare ce ave Naum Rimnicdnu 
dati aicea și un. Catalog a manuscriptetor sale. 

No. Anul : Conţinutul. 
SI > A . us A . A . Su od. e. vu . de 1. 1805 .... - Eisayoyi — Intrare, saii întroducere în Gramatică saii stilistică și litera- 

tură ușâră. Apoi cuprinde și câte va cuvinte ruseşti, un fel de lexicon 
din 1808, scrisă cartea în grecește și româneşte, formatul. 80, 

2. 1808 . . . - Exerciţii de fuse elenice şi însemnări, Greceşte, 80, 
3. 1809... Terpăoriga voSebizi za Adoiânrov, și alte însemnări. Greceşte, 80. 
4 1814 ,.. Însemnări. extrase din sf. Părinţi, regule asupra Gramaticei siecești, și 

romănești. Apoi din Chrisant. In fine corespondențe, 40. | 
5. 1818... Imsemnări şi Catalge de ale elevilor, apoi. extrase din diferiți seriitori, 

| „ discursuri cătră, elevi şi de ale acestora cătră el, 40, grecește. N Pi 4 s .. . » LA y ; 6. 1819... »/oheto A. 80, Gveceşte, pericope de cetire, rugăciuni, grecește, 1. 1819... Xyoneiov B. 80, Greceşte. 
2 cometa 22 re o : x S. 1520 .. [pozat ls Ypapuartriis, grecește și romăneşte, corespondenţi, 40 za mp2 srp “+ : . . - . Pa e Boots ctzazos uoy — Condica, mea de casă. Material variat, istoric, grama- 0 tie, transcrieri de docomente, corespundenți ete. grecește și romănește, folio. „1828... Extrase în romăneşte din Alfa-vita; Regulile verburilor, greceşte Şi 10- | mănește, Note, folio. A 11. 182 5 trase di ărinți s26 ... Două Yolume în grecește, extrase din sf. Părinți, I6n Chrisostom, din dis- 19. 1828 cursurile sale și din interpretători, grecește 40, | . 2 Extrageri di ărinți, Sem =ariowy Si qi ; : 

i 19598 trageri din sf. Părinţi, >epă saripov, Și din Sin6dele Ecumenice, 40, . DU ne Apistonseiz, Buna-obicinuinţă, 2 tomuri în stihuri ereceste si rom 0 14... 1885 .:.. Note î polo ton Sreceşte şi româneşte 8, „e Note, însemnări şi câte-va scrieri în contra Gramaticei lui G Golescu 5. 1800: cuventul introduotiv în Ist. Bisericâscă a, lui Meletie, grecește şi românește so. . „ «e Intreita respundere, cătră cele înprotiva adevărului ne . evărului ă 
Ă cesta. 8, p ae , necompleectă, în gre- 

„ 1887... st. Bisericâscă i i î i 
, ericâscă, a lui Meletie, tradusă în Cernica la 1835 în 3. vol, (lip- AI Bioiczuai seşte un volum), folio. Iată titlul cărţei : | - i A isericeștei Istorii Tom. I, II, și III. 

cum intracest chip prescris după însusi js ! s după însuși isvodul cel tălmăci 5 erăci T . : a Ă i 
Naum protosinghelul, proin Apostolen din Bucuresti care le Neo după grăcie de cuviosul .... e . , 3 Cc “aL « € î A stejitie Cernica, din blagoslovenia cuviosului ărintelui 1 (leit aicea în sfânta Ob- | p ui nostru Chir Calinie Arhimandritul, 

$ 
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înainte stătătorul şi starețul acestei de Dumnedeii păzite Obstejitii. In dilele prea înălțatului 
Domn a tâtă ţara Românâscă Alexandru Dimitrie Ghica Voevod, întru însuși acelaşi mo- 
nastire Cernica. Ă i i 
„11.  Pară dată  Emowwmun. Despre Origina Românilor, grecește 40. 
18. Mai multe fragmente din scrierile sale, neterminate!). 

JManuscripte la Academia Română, tot ale lui Naum, hăvăzite de D-nul Dimitrie A. 
o Sturdza. 

19. Un volum folio. Coprinde acte şi docomente relative la Țară, de la 1693 — pănă la, 1828, 
peste 226 file. In acest volum este din noti transcris mai corect Cronicul săi, acesta însemnă, 
căi mai posterior acest volum celui ce urmâză. Manuseriptul pârtă No. 323 sunt şi câte-va 
documente scrise de altă mână. . | 
20. Alt volum folio, No. 322 Coprinde acte naţionale, de la 1764—1822, conţine, 339 file. 

Acest volum este mai mare și de bună sâmă că cuprinde acte şi documente mai multe, 
apoi istoria Cronologică este întreţesută de documânte și pe multe locuri corectate, pe care 
apoi a transcris'o în volumul anterior, de aceea, la finele volumului se ceteşte: 

„Acest scris de are ceva bun întrînsul priimiţil, ear de este greșit ertaţi pe scriitor şi . 
îndreptaţi spre folos, căci estimea mea, sînteţi voi, şi eu parte a estimer Vâstre“, In ambele 
se cuprinde și Cronicul stii, 1764—1810. . 
21. Actele relative la Zaveră şi cuprinde 476 file, No. 2582). 

> 

Naum era și poet, avea o imaginaţiune puternică şi energică, un condeiti pitoresc, cu 
care. desemna și colora sujetele sale cu epitetele cele mai împresionătâre. El acseris mai multe 
poesii în grecește şi o carte întregă Xororonfe şi în o limbă corectă, aleasă și elegantă; cum 
am vădut. In romăneşte cunose vr'o 20 de bucăţi de poezii prin manuscriptele sale, și care 
nu's fără valâre, mai ales că's scrise înainte şi dupâ 1821. Sunt fârte importante acele ce 
cuprind sujete de ale Zaverei. A imitat în unele pe liga Fereii, iar în altele șa vărsat veni-. 
nul seii contra streinilor jefuitori. Ceea, ce este Beldiman în Zragedia sa, descriind în mod 
ironic vetejia: eteriștilor în Moldova, tot aşa și Naum în Muntenia. Pentru a se convinge 

ori-cine de val6rea lui Naum ca poet şi ce sentimente avea pentru romănism, am publicat 
aicea, tâte poesiele sale privitâre la Zavera din 1821, mai vîrtos și pentru cuvântul că încă 
n'a fost publicate până acum, după cât cunosc et. După conţinutul, forma şi limba acestor 
poesii se pote uşor pronunța ori-ce Romăn câtă valre are Naum pentru epoca sa și care 
până acum a stat necunoscut pentru mulţi dintre Romini. Cu multă probabilitate susțin că 
aceste poesii sunt ale lui Naum însăși, pentru că posed şi o copie corectată de el. Poesiile le-am 
transcris din manuscriptul Academiei Române, No. 253. Iată aceste poesii: 

    

1. Tănguirea Țărei Valahiei asupra | Și de este răsplătire I-am primit părinteşte, 
jafului și dărăpănărei ce i-au făcut | Spălaţimi al mei venin. Pă ftimând, gol, însetat 

străinii tâlhari greci. Nu mi-aii mai rămas putere, Și ei acum tălhăreşte 

a Nică unde să năzuesc, . De tot m'aii dărăpănat;! 
O! Maică, sfântă dreptate M'aii pătruns a mea durere Lam ajutat cu mijloce 
Grăbeşte de unde eşti, Şi cunose că mă topesc, | In tot chipul d'ajutor, 

Vedi a mea strâmbătate, Eii fără fățărnicie LL Socotindui fii de pace, 

Celor răi să răsplăteștă. - Pe streini l-am priimit, Iar nu hoți răsvrătitori, 
“ Cerurilor dimălţime Făr'ai ști de vrajmași mie, Izgoniţă fiind de sâlă, 

Rogu-vă să vă plecaţi, Ca p'a mei fi i-am îubit. D'alor țară pribegiţi, 

Ș'a răutăței mulţime Am vrut să fii hrănitore Ai aflat la mine milă, 

De-asupra, mea ridicaţi. La, nemernici şi fugari, . Ca șa mei fii prea lubiți. 
Arătaţi milostivire ! Şi maică îngrijitore, | Și mai mult de cât se pote 
La al meii cumplit suspin, Par'ai şti că sînt talhari. T-am îmbrățișat pe toţi. 

  

1) Aceste manuscripte sunt în” Biblioteca mea. 
=) Mai posed încă, două resturi 'de cărți, a cărora titlu nul cunosc,
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Le-am făcut scăpări la tote, 

Neștiindu-i că sunt hoti. 

Le-am fost mumă cu dorire 

Cestor varvari blestemați, 

Nu le-am făcut deosebire 
De-al mei fii adevărați. 
N'am ştiut că vreodată 

“Mi sar face vândători, 
N'am ştiut c'oi. finşelată 
Șimi vor fi omoritori. 
Toţă în loc de mulțămită 
Prin taină ai uneltit, 
Să mă vadă prăpădită, 

- După ce l-am fost cinstit, 
A mă rîni păn' la mârte 
Asupri'mi aii cugetat, 
Mai slăbit cu totul forte, 
Nădejde n'am de scapat. 

„Ca niște lupi pe o turmă 
P'ai mei fii i-ati prăştiat 
Gonindu'i din urmă 'n urmă, 
De mine j-aii departat, 

Toţi năvalnici cu urgie 
Asupră'mi aii fost porniţi, 

Ai mei fii cu vrăjmăşie 
Sînt de dînşii risipiţi. 
S'aii silit ca se desparte - 
Mamă, tata, de fecior, - 
Ai înstreinat departe, 
Chiar pt frate de-asa, sor, 
Aii batjocorit fecidre, 
Și femei între bărbaţi, 
Aii necinstit ori ce stare, 
Lăsându-i goi, despoiaţi. 
Ati prădat Biserică sfinte, 
De nimic s'aii spăimântat, 
Ai necinstit în cuvinte | 
Pre cerescul Imparat. 
Lăcaşul lui cel pr6 mare, 
Varvarii lait desvălit, 
Cu o simeţie tare 
Aceștia aii nelegiuit. 

11, Blestem asupra nemulțămi-, 
torilor, 

Domne, sfinte îndurate, 
Dreptule Judecător, 
Vedi-mi a mea strâmbătate 
Și le fii r&splătitor, 
Drept a lor nemulțămire 
Dă-le scârbe și amar, 
Dă-le dreptă răsplătire, 
Că m'aii prădat în zadar, 
Mânia ta se-i urmeze 
Veri pe ce locuri “vor sta, 
Frică dă-le să se temă, 
Și frunza, când s'o mişca, 
Preveghind să bage samă 
Chiar de vânt când 'va, sufla, 
Fie-le calea, pustie   

Ca se umble rătăciţă, 
Arată a ta mânie 
Șunde vor fi pribegiti. 
Dreapta, ta le îăsplătească, 
Cestor nemulțămitori, 
Urgia ta-i osîndescă, 
Ca pă nişte hulitori. 
Braţul tăi vie să-i ardă 
Cu focuri ilectriceşti, 
Pomenirea lor s'o piardă 
Din gurile omeneşti. 
Curse'n calea lor le pune 
Să cadă'n pierdare toți, 
Nu mai vadă dile bune 
Nemulțămitorii hoţi. 
Câţi vor pribegi în lume 
Fie de neamuri huliţi, 

* Unde-ar merge a lor nume 
Să fie. batjocoriţi. 
Oi măcar unde vor merge 
Urmeze-li din r&ii r&ii, 
Ocara lor nu o șterge, 
Ajungă'i blestemul Tăii. 
Dă-le spaimă dei uimeșşte, 
Să umble din loc în loc, 
Pururea călatoreşte 

-In drumuri făr' de soroe, 
Unblen peşteri fără hrană 
Fără apă însetaţi, | 
Cugetul le fie rană, - 
Insuși ei fiind mustraţi. 
Pașii lor le poticneşte, 
Să n'ai-bă unde scăpa, 
Adunarea, lor zdrobeşte, 
Ori unde să vor afla, 
Să nu potă să/și găsască 
„Loc, să fie odihniți, 
Pururea să rătăcească, 
Și să fie năcăjiți. 
Nu găsască să mai șadă 
Cătuşi de puţintel loc, 
Cerul să nul pâtă vadă, 
Și să plouă pre ei foc. 
Pământul vii săi înghiţă, 
Ca p'Aviron şi Dathan, 
Să se stingă alor viță 
Fie-le tote duşman. 
Gropa lor hiarele fie 
La răspintini şi prin munţi, 
Doboară-i a ta mânie, 
Preste poduri și subt punți. 
Frică spaimă săi găsască | 

„Ca se umble toță uimiță, 
Morți grozave să'i zdrobească 
Unde vor fi rătăciţi, 
Trupurile lor rămâe 
Stîrvuri gâle pre pământ 
N'aibă, parte de tămâe, 
Nici de morte cu mormînţ. 
Dă-le lor spaimă cumplită, 
Să, nu'şi potă găsi loc, 
Fie-le viața sfârşită, 

;   

Mortea, un minut soroc. 
Vie preste ei putere, 
Grâze şi biruitor, 
Şi preste alor avere 
Alţii fie stătători. 
Casele lor să le fie 
Pururea, în vec pustii, 
Să m'aibă clironomie, 
Nici ai lor prea iubiţi fii, 
Ale lor mueri rămâe 
Văduve făr'ajutor 
N'aibă cin' să le mângâe 
La, nevoi, necaz şi dor. 
Di a, lor episcopie 
Altor a o stăpâni, 
Fie supt epitropie 
Vecinic pănă ce vor fi. 

II]. Rugăciunea Patriei. 

Dumnedeule prea sfinte 
Cel ce tote le priveşti, 
Aduţi de mine aminte, 
Nu'nvecă să mă pedepseșşti. 
Vedi necazurile mele 

“Că s'aii forte înmulţit, 
Dureri, scârbe, nevoi grele, 
Cu totul m'aii covărşit. 
Vedi a me dărăpănare, 
Sînt aprope ca să pier, 
Nu mă lăsa la, pierdare, 
Ajutor la tine cer. 
Caută, din ceriii la mine, 
Și'mi vedi. focul cel aprins, 
Intorcete şi cu bine 
Că mai cu totul sînt stins. 
Eram slobodă grădină 
Veri la cin'ar fi venit, 
Cu tot felul de rod plină, 
Făr' a fi nimeni poprit. 
Acum am ajuns în stare 
Mai de tot să mă sfărşesc, 
Plâng, suspin fără'ncetare, 
Den din qi mai râi slăbese. 
Pănă când d'ata mânie 
Să petrec tot în ohtaţ? 
Intorceţi a, ta, urgie, 
Vedi că, m'am dărăpanat. 
O tălhărească, pornire, 
D'odată m'aii prididit 
A mea, tâtă moştenire 
Porte r&ii- s'aii risipit, 
Frică, spaimă de odată 
Preste mine aii venit, 
Ai mei fii, norod mult glâtă, 
Pribegiți m'aii năpustit, 
Toţi s'au răspândit departe, 
Prea ticăloşii mei. fii, 
Sate şi 6raşe's sparte 
Ai remas gâle pustii. 
Arată, milosţivire. 
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Șimi ridică acest nor, 

Ai mei fii, a ta zidire 
Vedi necazurile lor. 
Nu mai pociu avea răbdare, 
Ai videa, instreinaţi, 
Arată a, ta'ndurare 
Ca, săi văd iar adunaţi. 
Pănă când să fiii scârbită, 
Şi jalnică d'ai mei fii? 
Pănă când voiii fi mâhnită, 
Suferind ticăloșii ? 
Eii eram cea, răsfăţată, 
Cu tot felul d'adunări, 
Eii eram cea desmerdată 
In primblări și desfătări. 
Șacum pod6ba mea totă | 
Mi s'aii stins de pre pământ, 
Nu gândesc că vre odată 
Ce am fost să, qic că sînt, 
Casele cele frumâse 
Prea iubiţilor mei fii, 
Când să le văd luminâse 
Di'ntuneric şi pustiiu? 
Ei me bucuram odată 
De ai mei fii nâptea 'mblând 
Și acum sînt întristată 
Nâptea de câini tot urlând, 
Ale mele uliţi tote 
Pururea în veselii, 
Acum să tânguesc forte 
Vădându-se la, pustiiii. 
Uliţile acum plânge 
De sângiuri ce s'aii vărsat, 
Nu mai pot înghiţi sânge, 
Fie chiar şi vinovat. 
Tineri, bătrâni, prunci, fecădre, 
Plâng, suspin fără soroc, 
Intârce a ta'ndurare 
Potoleşte acest foc. 

IV. Sfătuirea Patriei catră fii sei. 

Și pre voi vă rog fii forte 
D'acum 'nainte să fiţi, 
Intrun cuvânt păn' la mrte, 
La olaltă şi uniţi. 
Vă sfătuese părinteşte 
Chipul care săl urmaţi, 
Trăind cu toţii frăţeşte, 
Nume bun ca se vă daţi. 
Cea d'acum împrejur stare 
Singuri voi o judecaţi, 
Fără nici o îndreptare 
Vă cunâşteţi vinovaţi. 
N'aţi îngrijit pentru mine 
Nici decum să mă cinstiţi, 
Caţi cunoscut al mei bine 
Numele să mi-l măriţi. 
V'aţi dat toţi la lenevire, 
Catigorii şi primblări, 
Nu aţi avut îngrijire   

D'ale mele mădulări,. 
Ci în parte fieş-care 
Pentru sine s'aii silit, 
De cel mic acel mai mare 
Nici decum mai îngrijit. 
Nu era între voi cine 
Pilda bună ca se dea, 
Cel mai mare întru mine 
Cel mai mic îl r&zvrătea, 
Să, 'nalţase 'n voi mândria, 
Păn' la puntul cel de sus, 
Se lăţise lăcomia, 
Cât nu e cuvânt de spus. 
Toţi căduţi la, desmerdare 
Nu'mgrijaţi dal meii folos, 
Nu simțaţi că sînt în stare 
Pentru voi să port ponos. 
Denvaţaţi puţină carte 
Creştere de leac n'avetă, 
De la voi era departe 
Folosul, câţi vă căzneaţi. 
Supuşi toţi la desfrănare, 
Numai poitele vănaţi, . . 
De la mic pănă la mare 
In nelegiuiri umblați. 
Vă prihăneaţi fecioria, 
Fără cuget de pacat, 
Necinsteaţi casătoria, 
Lucrul cel mai lăudat, 
Toţi eşiţi din datorie 
Vitaseţi pre Dumnedeii. 
Iata'acum mi-a venit mie 
Pentru voi acest foc greii. 
Uitaseţi p'al vostru frate, 
Căruia eraţi datori, 
Şi cinsteaţi cât nu se pote 
Pă streini lingușşitori. 
Vedeţi acum la ce stare 
Nemernicul m'aii adus, 
La ce rea dărăpănare 
Pentru voi ei m'aii supus, 
Fără, nici o judecată 
Voi cu ei v'aţi însoțit, 
Acum vedeţi că de odată, 
Mai de tot m'aii pustiit. 
Nu m socoteaţi de mumă, 

- Să'mi fiți fii şi voi toţi îraţ, 
V5 numeaţi fii drept o glumă, 
Iar nu. fii adevăraţi. 
Nici limba mea ce vă crește 
Voi nici cum n'o învăţaţi, 
“Datoria ce fireşte 
Vi se cade s'o urmaţi. 
N'aveaţi. între voi unire, 
Unul paltul să iubiți, 
Eraţi plini de pizmuire | 
Și de patimi stăpâniți. 
Dintr'avâstră rea urmare 
Astăqi cere amari dureri, 
Astădi sunt lacâstă stare, 
Babă fără de puteri. 
Dar cu acesțea cu tote   

TRI 

Ei pă voi tot vă doresc, 
Mumă vă sunt, nu se pâte 
Trebue să vă iubesc. 
Și voi sfaturile mele 
Prebue să le urmaţi, 
Nu vă pară, dojeni grele, 
Ci vă rog să v&ndreptaţi. 
Cea de-acum pildă vă. fie, 
Oglindă ca se priviţi, 
Ştiţi a vostră datorie, 
Cum p'o mumă s'o cinstiți. 
Vedeţi alte maici 'din lume 
Fiii lor cum le cinstesc 
Şi voi cu acele nume 
Siliţi ca să mă slăvesc. 

V. Pentru Eteriștii crai greci, 

Când va Dumnedeii s'aducă 
Unui neam osîndă multă, 
Indată îi şi arată 
Răsplătirea sa în faptă. 
Precum aii şi arâtat 
Principului Ipsilant, 
Carele cu îndărjire 
Se pornise cu oştire, | 
Pentru ca, să'şi desrobească 
Patria, ţara grecescă, 
Ce să află sub robire 
Al Turcilor stăpânire. 
Dicând cacum aii venit, 
Acum şi al lor sferșit 
A fi și ei subt robire 
L'a Grecilor stăpânire. v 
Și aşa, se ridicară 
Și 'npreună se'nhăitară 
Grecii şi calicii toţi, 
Opincarii, Ungurenii 
Iobagiii şi Oltenii, 
Neamuri multe adunate, 
Prebegiţi din altă parte, 
Leimongii şi bragagii, 
Arnauţii şi Seimiţii, 

- Slugile de la Boeri, 
Țigani, meşteri, cujniceri, 
Copii de la, cojocari, 
Și slugi dă pă la brutari. 
Popi, călugări rasoforă, 
Cu nume de mavrofori, 
Mai în scurt câţă oraime 
Aii fost risipiţi în lume 
Și câți calici ficăloşi, - 
Nevoiași şi păduchioşi, 
Toţi aceştia venise, 
Cu Ipsilant se unise. 
Se făcuse o oştire 
Regulată de peire. 
Și era la un cuvânt 
Legaţi toţi subt jurămînt, 
Puind semne feş-care 
Spre mai bună neredințare 
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Că vor ţinea în dreptate 
Cocarde cu semn de morte. 
Vă rog fraţilor barbaţi 
Cu d'adinsul s'ascultaţi, 
S'auţiţi a lor pornire 
Si regulata oştire, 
Care lumea di'nceput 
Nu cred se fi pomenit, 

„Aşa oştire tocmită, 
Și la tote potrivită. 
In tagma de mavrofori 
Era şi câţă-va boeri, 
Insă numai fii de greci, 
Că sunt la minţi mai deştepţi, 
Far dascălii cei greceşti 
Ce era în Bucureşti 
Terchea, Berchea, scurgea 6le, 
Grămada două parale, 
Şapte opt la o para, 
Daceea nu 'ntreba, 
Ce cu a lor procopsâlă, 
Ce era din sfânta .0lă, 
Când începea, să'ţi arate, 
Ale lor vitejeşti fapte, 
N'avea pace Odiseus 
Nică vitâzul Arhileus. 
Iar 'ecă-l-altă calicime 
Arnăuţii şi crăimea,: 
Prin cârcime şi crămi de vie 
Striga toți elevhterie. 
Socotiţi dar cinstiţi fraţi 
Ce viteji şi regulaţi, 
Se jurase spre lucrare 
Ș'a ţărei dărăpănare, 
Mică şi mari se tânguia 
Și grozav îi blesteina, 
Vădând aşa nedreptăţi 
Ce făceaii vrăjmaşii hoţi, 
Cu a lor elevhterie 
Trăgând lumea 'm sărăcie. 
Pă mic mareaii despueat 
Şi cu zeghi i-ai îmbrăcat. 
P& boeri i-ai desbrăcat, 
P& negustori i-ai prădat. 
Și din haine de mătase 
Ajunsese de 'nbrăcase 
Anteree rumăneşti, 
De mergea, în Bucureşti, 
De era înbrăcat bine 
Cu giubele anterie. 
Cu care cum se 'n tălnea, 
Ii lua, câte ceva. 
Ai lui Tudor cu zavera, 
Ii desbrăca de giubele, 
Grecii cu elevtherie 
Desbrăca de anterie, 
Ș'apot tot pentru dreptate 
Lua ce mai găsea tote. 
Cuconele mai pt tote 
Le lăsară desbrăcate, 
Căci că unde le găsea   

Le bătea le jupuea, 
Din şaluri, zinihi, Samur 
Punea tote împrejur, 
Și desculțe prin norde 
Le ascundea, la câte-o clae 
Din saltele, plapumi scumpe 
Se'mvălea-cu pături rupte, 

Din rochii, seurteici, boccele 
Punea zacâte pă. ele. 
Și din tulpanuri cu fir 
Se 'mbrobodea cu peşchir, 
Din pantofi strâmţi, cizmulițe, 
Umbla prin noroi desculțe, 
Din case mari înălțate 
Prin peşteri dărăpânate, 
D'a Grecilor vitejie 
S'aii să dicem mişelie, 
Arătându'și fieşi-care 
Vitejia la luare. 

—Aduse-se 'n stare prostă, 
Totă, starea, boerâscă, 
Din cisme, meși şi papuci 
Ajunse-se cu opinci. 
Toţi striga cu un cuvânt 
Nimeni să n'aibă avut, 
A lor să fie averea 
Că s'aii sculat cu Zavera 
Și Zavera, lor a, fost 
Cu pornire fără rost, 
Numai să ne jefuiască 
Țara, să o prăpădescă, 
Fără să se socotescă, 
Că ce fac o se găsâscă, 
Ci numai c'o neghiobie 
Ne-aii adus la sărăcie 
Și pă toţi ne-aii răspândit, 
Luându-ne ce-am avut, 

Ai răsipit, aii luat 
Acel tiran Ipsilant, 
Dinpreună cu calicii, 
Tâlharii şi măscăricii, 
Că atât era, pizmaşi . 
S'asupra ţărei vrăjmaşi, 
In cât de ar fi putut 
Să nu lase nici pământ, 
Boi şi vaci, ei aă luaţ: 
Buţile cu vin ai spart, 
Cai şi arme n'aii lăsat 
Grâii, porumb, l'a măturat, 
Cu cuvânt, de zahirele, 
Păcea, negoțuri cu ele, 
Tote 'n Braşov le-aii trecut 
Pe bani gata le-ai vîndut, 
Staţi acum şi judecaţi 
Pentru ce ai fost scula i, 
Numai pentru jefuit 
P5 mâncări și pă băut, 
Că săracii vai de el 
N'avea, nici cămăși pă ei 
Și cu cât ne jefuise 
Cu atâta ei calicise,   

„Şi acest jaf a ţinut 
Peste trei luni şi mai mult, 
Fără a mai judeca, 
Și pă ţigani despuia, . 
Pănă şi căldări lua, 
Săpi, topore, nu 'ntreba. 
Perne, saltele din casă 
Bune, rele, nu lăsase, 
Iar cerșafuri şi perdele 
Se lega la cap cu ele, 
Ce găsea lua, vindea, 
Totă diua bea juca, 
Și striga prin cârci 
Elevtherie s'aveţi! 
Incărcaţi vă duceţi toți 
Ce aşteptaţi voi de la hoţi? - 
Ziafeturi şi primblări, 
Băutură şi mâncări. 
Calesee, butce le-a, despuiat, 
„Hier unde găsim luim 
Să legăm la putineiit 
Și la tunuri de ulei“. 
Mai ascultați mișelie: 
Pt sânta Mitropolie 
Aii pus de aii desvălit 
Din plumb glânţe aii făcut. 
Icone aii despoiat 
Și argintul laii luat 
Și tot pă bani laii vândut, 

Ca, să aibă de băut. 
Cum să rabde D-qeii 
Acest nem fudul şi râii? 
V'a lua dracul pă toţi 
Că nu sunt creştini, ci hoţi, 
Ş'aii să pătimescă forte 
Dup'ale lor rele fapte. 

Căci chiar Ipsilaut sărmanul, 
Principul şi generarul, 
De multă muncă ce avea 
Câte-o litră de spirt bea. 
Șacela, de diminâță, 
Ca, să/l curețe de grâţă; 
Şi să pâtă 'mtocmi bine, 
Oştirea cum se cuvine, 
Să, potă a, străşnici 
Mai bine a, jefui. 

“ Diiia ce- glonţe făcea 
Totă nâptea le-arunea. 
Arnauţii din beţie 
Se ținea, în semeţie, 
Ori-ce vrea singuri făcea, . 
Nimeni nu le poruncea. 
TOtă, diia, bea, la vin, 
Umbla îndărjiţi pă drum, 
Mueri, fete aducea, 
De față, batjocorea. 
Care din mueri nu vrea, 
Copiii le împuşca. 
Lumea, striga, suspina, 
Ipsilant habar n'avea! 
Neputând se'i infrâneze, 

imuri beţă 
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Că'ntăi voe le dădese, - - 
Ba, d'ar fi şi cugetat 
In urmă săi facă zapt, 
Se temea, şi el mai tare 
Să nuwși aducă, pierqare. 
De acea îi lăsase - 
Și el după ei urmase, 

Fiind chiar şi el în vină 
La Mănăstiri făcând silă, 
Căci că tote le-ai prădat 
Sumă de bani le-aii luat, 
Pornindu se fără minte - 
La, lăcașurile sfinte. 
După ce aii isprăvit 
Și nai mai găsit nimic, 
In loc de cetăţi turceşti 
Lua case boereştă. 
Lua, case şi oraşe, 
Oi şi miei şi vite grase. 
Din Ploeşti pănăn Pitești 
Ca, prin niște ţări turcești, 
Se primbla, cu alai mare, 
Și striga în gura mare: 
Veniţi Turci daca drăzniți, 
Că noi sîntem îndărjiți, 
Veniţi să facem rezboi 
Saii că venim noi. la voi. 
Pentru că noi ne-am jurat - 
Să întrăm în Țarigrad. 
După ce dar ai simţit. 
Cum că Turcii aii sosit, 

„In loc s'o ia spre Ruşciuc 
Aii sucit, spre Câmpu-lung, 
Ș'aşa degrab izbândiră 
Și grozav se folosiră. 
Că în loc de Țarigrad . 
S'aleseră cu Bezdead, 
La Cozia şi Căineni 
S'ascunseră, subt Bușteni. 
Iar mai în sus despre Vamă, 
Nu pociii se mai daii de samă. 
Trupuri (morţi) de mavrofori 
Și popi d'acei rasofori, 
Staii toţi vitejaşte i 
Pă văi şi pă coste, 
Tot bucăţi tăeţi 
Dă piei despueţi. 
Micălose dste 
Bine stai pă coste 

„ Parcă te gândeşti 
„Acum să, jefuești. 

Când puneaţi cocarde, 
Și semnul de morte, 
Gândeaţi 'să, vă fie 
Ca, o jucărie, 
Șapoi vă porneaţi 
Lumea, dăspoiaţi. 
Aveaţi vitejie 
Și andragathie 
Ca, se desbrăcaţi 
Pă cine'ntălneați,   

Vai! Zavera, vostră 
Stă la Bran pă costă, 
Și câți vaţi pitit 
De v'aţi mistuit, 
In loc de Zavero 
Strigaţi: Bemti Vero. 
Iată aţi găsit 
Loc de moştenit, 
Patrida, cea, mare 
Din deal păni'nvale, 
Iar de nu vă'ncape 
Aveţi şi vârtâpe, 
Iată-vă veleatul, | 
Slăviţă 'Țarigradul, 

VE îferiți de vale 
Să nu daţi în mare! 

VI. Pentru Țara Românească. 

Ca o grădină părăginită 
Intocmai este asemuită, 
A n6stră ţară prea ticălosă, 
In prostă stare şimtunecosă. 
Că'nprejur este neîngrădită 
Șim tote părţile răzvrătită, 

Ploe nu cade s'o răcorească, 
Nici s6re bate s'o încalzască, 
Ci o usucă umbra păgână - 
Și aii adus'o praf şi ţărînă, 
Omizi mulțime pă pome ciupeşte 
Și moșorâe pă jos scobeşte. 
Ori ce jigănii vin fără frică 
Şi cum lil voea rupe și strică. 
Cioce şi grauri mereii ciupeşte 
Din flore şi pome ce mai găseşte. 
Copaci mulțime, bușteni se vede 
Tote uscate şi nimic verde. 
Burueni proste și ghimpi mulţi creşte, 
Iar flori şi pome nu mai rodește! 
O! jale multă! Triște amară! 
Subt care zace a nâstră ţară. 
Pănă când Domus astă prăpaste 
Pă noi se fie, şi grea năpaste? 
Iartă-ne Dâmne de ori ce vină 
Șiți fie milă data grădină! - 
Pământ prea bun i-ai dat fireşte, 

„ Flori şi ori-ce pome când vrei rodeşte, 
Da,! fie, mai are o rădăcină, 
Dar cufundată este în tină, 
P'acâstă bună grădină, alege 
Un stăpân vrednic d'andstră lege, 
Cu pază bună s'o îngrădească 
Hiarele tote să le zgornească 
Omizi, şărpi, brâşte şi moșiroe 
Şi se o curăţe de gunde. 
De neştiinţă şi de mândrie, 
Burueni să rumpă, să, nu mai fie, 
Gimpii zavistiei din grădină 
Pe toți să'i scoță, din rădăcină. 
Al fericirei dă pă noi sore, 
Ploe dă, milă și dă -recâre, 

  
„Nu putem fi deșteptaţi, 
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Ale Unire flori sem florească 
Ș'a fericirei pom se rodească. 
Ithica, încă aici se zbore, 
Cu daruri multe să ne'npresdre, 
Dafinul nostru ce acum s'arată, 
O rădăcină, prostă uscată, 
Să înverdască fără zăbavă, 
Ca, din vechime, să crească'n slavă, 
Paseri frumose, un glas prea dulce 
De veselie în cer se urce, 
Sfânta Troiță se o slăvească, . 
Ce legea nâstră cea, creştinâscă 
0 va aduce în fericire, 
Cu aşa mare milostivire, 

VII, 

(Starea umilită a Țărei) 

Români ticăloşi şi vrednici 
Pănă, când_aşa, nemernici, 

Să trăiţi, şi chinuiţi? 
Nu vă deșteptați odată? 
Vai de voi! o se pieriţi! 
Ni simțiți_ce-0trivită 
Și de tot nesuferită 
E robirea peste voi? 
Stăpânire vrajmaşască, 
Având gând să vă topească, 
Vă încarcă cu nevoi. - 
Lumea, câi este de mare 
Și mulțime de țări are, 
Nu se află nicăire 
A mai fi o stăpânire 
Cu atâta obedire, 
Nevoi multe și peiri, 

Nici un neam nu ştim să fie 
„Zăcând în ticăloşie 
Și pedepsă ca şi noi. 
Bătuţi, jăfuiță în ţară, 
Cunchisori şi cu ocară, 
Cufundaţi toţi în nevoi. 
De muncim cu qi cu n6pte 
Și cu câte chipuri tote, 
Ce să'ntîmpinăm întăiu ? 
Copiii murind de fome, 
(0! milă făți de noi Dâmne!) 
Sau birul, star-ar pustii? 
Și dam fi numai cu aste, 
Dar şi gl6be şi năpaste 
Nică odată nu lipsesc, 
Ci să ţin dă noi într'una 
De ne frige tot-dâuna, 
Și amar ne pedepsesc. 
Ori în ce parte de lume 
Neamurile sînt cu nume, 
Și ştim tote cum trăesc, 
Iar atâta, obidire 
Jafuri şi năpăstuire; 
Nicăeri nu mai găsese, 
Numai noi supuşi peirei, 
Căci din somnul amăgirei
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Remânen tot în robie, 
Necaz și ticăloșie 
Și de tot neajutați. | 
D'am fi şi acum cu minte 
Cum am fost mai din nainte, 
Am fi de mult izbăviţi 
Dintr'acestă obidire 
Jafuri şi năpăstuire, 
Dar sîntem toţi ameţiţi,- 
Nu cunâștem ce pricină 
Este de mai mare vină 
Ne face ticăloşiţi. 
Și de ce în astă ţară 
Totă starea este amară 
Și toţi sînt nemângăioşi, 
Starea cea bisericâscă 
După cum șa boerescă;: 
Ș'acelor mai mică slujbaşi. 
Cu zavistii daii năvală, 
Unii p'alţi dă înşâiă 
Ca nişte turbaţi vrăjmași. 
Și în urmă toţi s'alege 
Jăfuiţi, dar nu'nțelege | 
Acest răi cum e născut, 
Ci mulți dic nenorocire | 
Şalţii strig năpăstuire 
Vr'un boer că le-aii făcut, - 
lar bieții creştini, țăranii 
Necăjiţi mai rii sărmanii 
De bir greii şi de podvezi 
Șalte încă multe rele 
Și năpăstuiri prea grele 
Pretutindenea, le vei. 

” Inchegaţi cu toți de frică, 
Nu pricep cine le strică, 
Ci gândind să amăgesc, 
Sai Domnul că n'are milă, 
Saii Ispravnicii în silă 
Și Zapciii că-i silese, 
Fraţi _creştini_toți_să_m'asculţe, 
Peştele_din 1 cap să'npute.. 
Luaţi sema Să ves 
D'unde izvoraşte râul, 
Săriți să secăm părăul 
Că mai rii o să cădem. 
D'am rămas numai c'o vacă, 
Birul tot mereii ne sâcă, 
Gata, sîntem a, peri 
Și copiii în robie 
In urmă o să ne fie, 
De n'om şti a ne feri. 
Nimeni n'aibă bănuele, 
Gândind caste biruri grele 
Care ne-aii lăsat săraci, 
Că le strânge vr'o Domnie, 
Ci Poarta star-ar pustie 
Cu părdalnicul harac. 
Ast' înveninat bălaur 
Și nesiiturat de aur, 
Să sileşte a, ne'nghiţi 
Cu feluri de vicleșuguri   

Şi cu poleite juguri 
Să perim făr da simți. 
Iar de globe şi peire, 
Jafuri şi năpăstuire, 
Ce ne fac cei dregători, 
Niminea, folos nu are 
De la mic și pân' la mare. 
Ci ca niște lipitori, o 
Cei mai mici ne.sug de sânge, 
Dar şi ei pă loc să stinge 
De către ai lor mai mari, 
Ce cumpără de nevoie 
Puterea să ne despoie 
Cum ai secera când ari. 
Și apoi ca un burete 
Mare șațâţat de sete, 
Domnia, sârbe pă toţi. 
Intr'adins în noi îl moaie 
Pugânii să ne despoaie 
Ca. niște vicleni și hoţ, 
Cătră, dânşii îl întrece 
Și îndată iar îl storce 
Și aşa ori ce răi păţim, 
Tot gândim că ne măngâie 
Creștină, având Domnie, 

“|: Iar peirea nu simţim. 
Ci s'avem încredințare 
Că Domnia, şi mai mare 
Durere şi de cât toţi 
Sufere când ne despoaie, 
Dar urmeză fără voe 
Poruncile de la hoți. 
De sarată şi cu silă, 
Dar de noi tot îi e milă 
Ca de creştini na creştin, 

„Și cât pâte ne ajută 
Cu mult dor la noi se uită, 
Şi prin taină cu suspin, 
Creştini, dice când să'ncepeţi 
Amăgirea, să pricepeţă. 
Creştineştilor vrăjmași ? 
Și că ei sînt fără, vină, 

Trimis ca pentr'o grădină, 
Răii să fac ca un ostaş. 
Fraţi creştini, săriți ferbinte - 
Puneţi crucea, înainte, . 
La vrăjmaşi să năvălim 
Saii balaurul să piară 
Și să scape astă țară, 
Sai toţi să ne amărîm. 
De loc să n'aveţi sfială 
Nică să fiți la, îndoială 
Că n'om puţea, birui, 
Ci la Dumnedei credință, 
Și în lupte. cu silinţă, 
Putem a ne mântui, 
Cum am fost mai dinainte 
Vrednic neam de lăudat, 
Și cu câtă vitejie 
Arătând la bătălie . 

„Pe vrăjmaşi an cufundaţ, . .     

„Că tara nâstră odată, 
"Era forte lăudătă; 

Graii_ având_român de neam, 

Purtând stemă legiuită 
Căre ui era iubită, 
Că în cap noi i-o puneam. 
Oblăduia ca un tată 
Cu dorire arătată, 
Şi de bir nejăfuiți. 
Să silea cu îngrijire 
A ne pune 'm fericire 
Ca p'ai sti fii prea iubiți. 
Iar când vre un vrăjmaş mare 
Ne făcea vr'o supărare, 
Ca un părinte cu dor, 
Craiul mergând înainte, 
“Și cu fârte dulci cuvinte 
Să făcea învăţător. 
Și cu ajutorul crucii 
Toţi vrăjmaşii şi nălucii 
Biruiţi şi ocărâţă, 
Pierea ne având ce face 
Și noi rămânem în pace 
Ca, biruitori slăviți. 
Mircea Vodă mai nainte 
Inţeleptul și cu minte, 
După cum aii audit 
Turcii cu putere mare 
Și 'mțelept Sultan că are 
P& vitezul Baiazet, 
De voe cu el să, 'nclină 
Ca prieten i să 'nchină 
Și 'mtre dânşii să, toemese 
Cu trei mii bani de aramă 
Țara pă an a-i da sumă 

De plocon prietenesc. 

* Dar apoi păgâni m urmă, 
Supărându-l numai 'curmă, 
Porneşte ca un vrăjmaş 
Cu mulțime de oştire 
De răsboiii având gătire 
Și nenumărați ostaşi, 
Şi pe câmpul Ialomiţiă. 
Ajungând nelegiuiţii 
Să” gătea, ca, lupi turbați 
Ca, să taie şi să arqă 
Neamul românesc să piară, 
Dar ai noştri ca bărbaţi, 
Viteji fără indoială, 
Daii asupră-le năvală 
De-i ucide ca pe câini. 
Și aşa, tare îi „bate, 
In cât cua treia parte 
Care le-aii scăpat din mâini, 
P& Sultan ca, lighi6nă, 
Ai noştri luând pe gână, 
I'Andrianopol îi due, 
Până acolo tot tăindui 
Şi de tot așa stingândui, 
Scapă ţara iar din jug. 

: Laiot Vodă Jarăși face - 

 



Cu păgânii altă pace, 
Dar nici asta n'aii păzit, 
Sultan Mehmet, necuratul 
Care aii luat Tarigradul 
Și Europ'aii îngrozit. 
Turbat fiind de mândrie 
Pi Craiii aii chemat să, vie 
Să se închine lui întăi, 
Șa, ne face vrând ocară, 

Indrăsneşte ca să ceară, 
Și cincă sute de: copii. 
lar vitezul Craii s "aprinde 
P5 trimișii lui îl prinde 
Şi 'ndată i-ail înţepat. 
Apoi trecând cu ostașii 
Dunărea bate ostașii 
De "i lasară firă cap. 
Iar Sadin Paşa Vitezul 
Să 'şi reverse vrând necadul 
Și să ne piarqă pă toți, 
Să 'ndârjăşte ca. o fiară, 
Trece Dunărea; în țară, 
Cu ai săi tâlhari şi. hoţi 
Având sumă de oştire 
Jafuri face şi peire, 
Socotind a izbândi. 
N'aii nădăjduit să vie 
“Peste el ticăloşie 
Și că însuși va, peri. 
Dar îndată luând veste 
Ca vulturul năvăleşte, 
Laiot Vodă peste ei, 
Indată pe toţi îi stinge 
Vărsând pîrae de „sânge 
Şi-i ucide ca pe ei. . 
Tar în urmă o minure! 
Patru mii în ţepuşi pune 
Şi pe Paşa, în mijloc, 
Imbrăcat în haine roşii, 
Aşaii lasă ticăloşii 
Pentru bătae de joc. 
Ci Sultanul luând ştire 
Vine cu mare oştire 
De o sută, cinci-decă mii. 
Sosind însă, şade, vede 

Pe Sadin Paşa, nu crede; 

El începe mai întăi 
La, ochi bine de se şterge 
Ș'apoi aprope merge, . 

Ce să vadă vai de el? 
Pe iubitul săi cunâște 
Cu țepuşa, printre coste 
Și umflat ca un purcel. . 

Atunci pă loc 'se îngrijeşte,. 
Dar de jale hotărăşte 
Să nu lase pui de om, . 

"Ci să ardă, ci să frigă- 
Nemul românesc 'să stingă 
Făcând ţara ca Sodoma. 
Iar creştinescul Părinte 

“Din cer dă Craiului minte 

  

- Vrednicii avem diii fue 

  

Șadunând voinicii săi 
P& ordie dă năvală 
Și le face 'mvălmășală 
Tăindu-i ca vai de ei. 
Biruindui aci bine, | 
Tot, mereii de ei se ţine 
ȘI I'Andrianopol dar 
Astă dată mai ajunge, 

Dar Sultanul mare fuge, 
Obosit ca un măgar. 

Și aşa, cu astă faptă 
Țara să mai face odată, 
Vrednică de lăudat. - 
Căci aj noştri ai biruit 
P& Sultanul cel vestit 
Și de sînge l-aii scăldat 
Mihai Vodă cel vitez 
Cu Sinan Paşa 'n obraz 
Și opt-qeci de mii de turcă 
P5 Neajlov se întâlneşte 
Biruind îi îngrozeşte, 
Și îi taie ca, pe curci, 
P& Cohărman Paşa taie 
“Mihai Vodă în bătae 
Singur chiar cu mâna lui, 
Și 'm astă isbândă mare 
Opt mii Români numai are, 
Tăind ăind păgâni ca, la pui. 

Şalţi € Crai tot cu vitejie 
Pizea ţara de robie, 
Dar apol câte puţin 
Păgânii cu amăgire 
Ne ai supus făr'avea, ştire 
Și acum robi lor ne fin. . 
Noi nu_suntem_n6muri_proste, 
Ci şacuma să cunşte 
Că” sîntem dăă vechi Romani. 

  

Până când dar în peire 
Şi robi să fim la dușmani? 
St&pânirile vecine 
Nemţi,, Muscali fiind creștine 
Tot dâun'aii cugeta, 
Arătându-se cu milă, 
Au făcut Turcilor silă,. 
Și ţara aii ajutat; 
Şi acum putem alege 
Cei ce sânt tot diutr'o 'lege. 
Ș'o biserică cu noi, . 
Ale face rugăciune 
De astă amărăciune 
Să ne scape de nevoi, 
Dându-ne ş'ajutorință: 
La ce om avea trebuinţă. 
Negreşit aşa putem . 
Să sgonim din astă, ţară 
Stăpânirea cea amară, 

“Pedicele să râsipim. 
De atâţea ani păgânii 
Vrând a prăpădi creştinii 

  

Să tragem clopote n ţară,   
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Cu arme 'mtăi s'aii luptat. 
Dar vădând că sântem vrednici 
Și din di 'm Qi mai puternici, 
Intralt chip s'aii deşteptat, 
Și de atunci cu vicleşuguri 
Și spurcate meşteşuguri 
Câte puţin ne-ai supus. 
Intăi ne-a orbit vederea, 
Apoi ne-aii legat puterea, 
Iar acuma Și-ail prepus 
Pe noi cu biruri şi jafuri 

- A ne usuca ca (p5) prafuri, 
Fără însă să simțim | 
De la, cine ni să trage | 
Și în ce grâp'o să ne bage, 

Belelele care păţim. 

VIII, 

(Sfâtuirea Patriei cătră fii). 

Fraţi creştini“ acum e vreme 
De-păpâniă a TU ne ne teriie 
Sării, săriți_să scăpăm, 
ȘI puind crucea, 'mainte 
Toţi“ cu ast-fel de” cuvinte. 
Să făcen un jurămânţ: 
o puternice împărâte, 
Dumnedeii ce ai făcut tote 
Și în cer şi pre pământ, 
Neamul românesc ascultă 
Care cu durere multă 
Și cu lacrămi înfocaţi, 

Te rugăm _s'ajuți_R Românii 
Ca să i prăpădești_p păgânii, 

Ajută să 'nălțăm cruce 
Pe păgâni ca să-i apuce 
Cutremur și răi sfârșit, 
Ne ajuti, şi a merge 
Peste cei fără de lege, 
Ai zdrobi desăvârșit, 

Vrăjmaşii cei _ne'npăcaţi. 

"Darul tăi pe noi să fie 
Să ne scape din robie, 
De răii să ne izbăvim, 
Să putem apoi în pace 

„ Jertfă creștinescă a face 
Și numele să-Ţi slivim. 
Nămul jurământ: îţi face 
Între noi să avem pace 
Și ca fraţi să ne pornim, 
Să ne batem păn'la mârte 
Din robie a ne scâte 
P& duşmani să-i zgonim. 

Frați cu astă hotărâre 
Putem avea, fericire, 
Cu toții dar s'alergăn, 

Mare mic să ias'afară, 
Și cu toţii să plecăm, 

Crucea să, punem 'nainte 
” Bi ge .
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ări i ăţei râioşi | Ca un neam cinstit în lume Dumnedeii având părinte. Ca nişte căţei râioși,. Ca un neam cinstit în 
ică de cum nu fiți fricoşi Scăpând așa de acele . | şi cu bun 1 

ŞI vedea anal Dgmanii - iruri, jafuri ș'alte rele. Putem trăi fericiţi. Şiţi vedea, apoi duşmanii | Biruri, jafuri șalte | | | 
Pugind şi urlând_sărmanii Nepetrecând amăriţi, 

? Fate e 
ESL 

b). Constantin Daponte, numit Chesarie în călugărie. 

Viaţa şi peripeţiile prin care a trecut Constantin Daponte sunt cunoscute de ori ce Smeni 
literați şi dar mă voiii mărgini numai asupra unora din întâmplările vieţei sale, care aii e- gătură cu scrierele ce a lăsat privitâre la Români !). Ra i E 
” Constantin Daponte s'a născut la 17 13 sait 1714 din părinți creștini și cu renume între 
concetăţeni, Ștefan şi Magdalina, în insula Scopelo. Probabil că familia, Dapontes să-şi derive 
denumirea, din limba italiană, prin urmare ar fi greacă, italianizată, Părintele săi a fost Con- 
sul al Veneţianilor, dar murind curând lasă dece copii, șapte băeţi și trei fete. SN 

Constantin Daponte a învățat ședla, începătâre în Scopelo, şi care șeolă și o Mănăstire de 
acolo erai de ale familiei lor; apoi spre a'şi căpăta o instrucție mai întinsă părintele săit îl tri- 
mite în Constantinopol. La 30 Ianuarie 1731, în etate de 17 ani, este recomendat de tatăl sâti 
lui Constantin Ventura, interpretul flotei Otomane, şi Patriarhului Christant Notara, dar a- cesta, încetasără atunci din viaţă. | | 

Dl. Emile Legrand se exprimă ast-fel asupra causei venirei lui C. Daponte în Valahia: „En revanche, îl se rendit chez Ventura, qui, non content de Iacoueillir avec la plus grande bienveillance, lui donna un logement dans sa propre maison et lui proposa le choix entre deux ou trois caritrres. Dâsireux de poursuivre ses &udes si henreusement commenedes dans son pays natal, et connaisant de râputation les sâcoles câlobres dont les hospodars philhellones et les princes phanariotes avaient; dot6 les provinces roumaines Dapontes supplia son puissant protecteur de lui procurer les moyens d'aller en Valachie. On Jouissait dans ce pays dune demi-libert6, dont s'empressaient de profiter les jeunes gens qui voulaient se livrer îi des Gtudes que lu politique ombrageuse de la Porte se plaisait alors î, entraver dans la capitale de lempire. ). Ventura 7] recomandă în acest scop lui Constantin Racoviţă şi acesta părin- telui stu Mihail Racoviţă, atunci Domnitor în Valahia, și Daponte plecă, la, București pe la finele anului 1731. - | 
Curând însă Racoviţă este mazilit Și înlocuit cu Constantin M ponte 'și descrie singur viaţa sa, cum a studiat eu banii daţi de la Mănăstirea Sf. Gheorghe din București, unde-șI avea și locuinţa; apoi venind Grigorie Ghica în Valahia, Daponte este invitat de Constantin Vodă, ce] avuse sub protecţia, sa, în V! alahia, prin Serafim, Arhidiacon al Dristrei, de a se duce în Moldova ca să-i fie Secretar ȘI. cu scop de ai se propune spre a se însura, 3, Curând înse să reîntârse din Moldova, în Valahia la 1735, în ajunul resbelului între Turci, Ruși și Nemţi, şi pe care el îl descrie în calitate de Secretar al Domnitorului, având la în- demănă tâte informaţiile dilnie. Cu tâte ocupațiile sale de Secretar el își urma și cursul la A- cademii, atât când a, fost în Moldova, când și după ce s'a reîntors în Valahia, 4). In 1741 Constantin Mavrocordat este numit Jarăşi în Moldova și Daponte "1 urmâză ca Secretar al săi. Daponte avea o predisposiţie pentru versificare așa de mare, în cât era în stare a vorbi 

avrocordat. De aicea Da- 

  

1). Consultă, asupra, vieţei sale pe DL. N: Sia, Naoehimuzi Piohoţa na „501— i - dopul Calimah, Viaţa lui Daponte, publicată, în Convorbirele Literare, ideia 2 5, urile Legile Denial 
Daces, vol. III. Notice Bio-bibliographique pag. IX—LXXXIV, idem Zavira “Ernytaay O: a2pov 388-—393 

2) Vedi vol. III, pag. XIV. Notice Bio-Bibliographique par Emile Legrand, Paris 1888! «6 398- „__9). Consultă, Kizos Xapizov,: editat în 1883, de Gavriil Sofoel ” 
crie Daponte singur t6tă viaţa sa; idem Emile Legrand, opul citaţ pag. XV. 

faana VW V, i N [mar .da2 S .- . : 

nepaca aut Ie Dpapicai cap. IL vers 5—8. 'Eozobâaoa x es To oxohsio tă prozoviay, vai de WZOp0D9ce 

eii, şi în care scriere în versuri își des-
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în poesie şi scrie în poesie tot așa de uşor ca şi în prosă, acesta o dovedesc scrierile sale, - 
care's mai t6te concepute în poesie. 1). Daponte era glumeţ- și chiar curtesan, compunea poesii 
de tot felul; aşa după ce a, seris ocasional un număr de poesii, după ce versifică faptele cele 
mai însemnate din Istoria Vechiului și Noului Testament, după ce pronunţa nepreparat ă 
Vinproviste, după ordin, poesii înaintea lui Constantin Mavrocordat, care 'se amusa audindul, 
apoi.a mai scris resboiul dintre Turci, Ruși şi Nemţi tot în poesie și publicat tot de Dl. 
Emile Legrund. Ei. am întălnit și poesii amorâse autogrâfe, şi care se conservă întrun manus--- 
cript original în Biblioteca Universităţei de Iași. Cea, ce m'a împresionat mai mult a, fost că a- 
lăturea cu descrierea vieţelor unor sfinţi mai noi, martirisați de Turci, apoi are concepute și acele 
poesii tot acolo. Acâsta, însemnă că Daponte nu era un om profund şi de tot serios, ci că după îm- 
prejurări natura, sa, îi permitea ușor a trece de la scene tragice şi seri6se la lucruri glumeţe și' 
plăcute, ba chiar și la pasiuni. Cât am cetit din scrierile lui m'am convins că era dotat cu 
o fantasie mare şi cu o ușurătate rară în ași exprima ideile, mai ales în poesie, dar că nu era 
dotat şi cu o judecată logică rigurâsă, de acea pentru el tote lucrurile și faptele sunt tot a- 
tât de sigure; nu se îndoeşte de nimică, primeşte chiar și lucruri superstiţise ca lucruri a.- 
devărate şi ca probate ştiinţifie.. Acâsta mai însamnă că Daponte mai era și om. vesel și că 
uşor trecea, de la lucruri seri6se la glume. Daponte pentru activitatea sa, pentru trecerea ce avea 
la Domnitori şi pentru faptele sale, a fost calomniat de trădător de cătră inimici, de acea marele 
Vizir 'Teriachi Hasan Pașa poruncește Domnitorului de ai trimite pe Daponte din Iași la Cons- 
tantinopol. Din causa acâsta prin sprijinul Domnitorului se refugiază în Crimea la Hanui 
Selim Gherei, unde este primit şi ospătat fârte bine; dar totuşi se duce cu Hanul în Constan-. 
tinopol, sperând că Vizirul va fi uitat de el, însă vădut de inimici este trădat și aruncat 
în temnița Muhzur-aga la 29 Mart 1747. Cât a stat în închisâre a scris necontenit și după 
ce s'a eliberat, pentru care a plătit sume de bani, s'a reîntors în Moldova, unde la, 1749 Noem- 
vrie în 12, se însură cu o tânără Mari6ra, şi: de la care a avut o fiică. Curând însă, la 1751. 
m6re soţia ca și fiica și atunci întristat pleacă, la Constantinopol, şi de acolo se duce la insula 
Piperi. Aicea la anul 1753, după ce întimpinase şi bravase atâtea nenorociri ce i se presentă 
în calea vieţei sale, să decisă a îmbrăca haina neagră a călugăriei în diua de 26 Octomvrie, 
la Sf. Dimitrie, numindu-se Chesarie. EL a stat mai mult timp în acestă singuratică insulă lu- 
crând singur cu mânile sale legumele de care avea nevoe spre a se nutri. De -aicea, trece la 
Scopelo, dar incognito şi trăeşte ca simplu monah la Monastirea zidită de familia sa, de 
unde pentru cuvinte necunoscute lesă și se duce în Sfîntul Munte Athos. Aicea percurge mai 
multe Monăstiră și se stabileşte la Xiropotam. Câta stat în Xiropotam în Scopelo și în Piperi, 
adică de la 1751 pănă la 1757, Daponte tot n'a lăsat condeiul, ci continuu a seris. Fiind-că 
Monastirea Xiropotomul, care este cea întăia de la Dafne, limanul Sfîntului Munte, situată 
pe culmea unuia din munți, era în ruină din causa lipsei de mijlâce, s'aii sfătuit cei-lalți călugări 
a, trimite pe Cesarie Daponte pentru a cere milă în acest scop prin Principatele Românilor. EI a, 
esitat de o cam-dată de a primi acâstă îndatorire, pentru că nu-i venea pre bine a se presenta 
ca simplu monah la acei cel cunoştea ca; Secretar al Domnitorului și ca om cu renume mare. 
EI a înventat un pretext că adică numai așa sar putea duce, dacă i-ar da sfintul lemn ce are 
Monăstirea, presupunând că nu i sar învoi a-l râdica din Monăstire. Călugării însă îi acordă 
cerirea şi la 22 Maiă 1757 împreună cu alți doi călugări, părăsește -Xiropotamul şi percurge 
cerând milă în diferite localităţi din Peninsula Balcanică şi apol intră în Principate pe la Şiştov. 
In Bucureşti a, fost primit cu mare pompă ca cunoscut și ospătat în-Monast. Serendari, de unde. 

„apoi trece în Moldova 'şi se așază în Monast. Cetăţuia. Atunci se întâmplă în Moldova şi: o in- 
cursiune a Tatarilor şi el susţine că prin presenta, sfîntului lemn a făcut de s'aii retras Tatarii din 
ţară. Mitropolitul ţărei Moldovei Iacob ÎI, cum și Domnitorul, îi dati înscris vole a cere milă în 
țară spre a se restaura, Monăstirea Xiropotamul 2). Incarcat de daruri și de bani din Mol- 
dova revine la Bucureşti, de unde după ce adună iarăşi sume mari, daruri domnești, se duce 

1). Vedi capitul II a opului citat, pag. 7—18. a 
| 2). Vei aceste documente publicate în Biserica Orthodoxă, pe care le-am decopiat din greceşte şi tra- 
dus în româneşte după manuscriptul intitulat: Ilvevuaztzi rpazeta, care autograf se află în Biblieteca Mu- 
zeului nostru din Bucureşti, ! e a
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în Constantinopol. La 1164 părăseşte Constantinopolul, mal mb dpi i prin Chios 

Smirna ete. In fine la 1765 reintra în Monăstirea Niropotamul. u banii z a aţi d la 2184 
Daponte se restaurează Monăstirea așa cum este pănă astă-di, și el înceteză din viaţă la , 

în 4 El Monăstire am mai găsit în Biblioteca ci un însemnat număr de autografe, 

-cu deosebire de conţinut bisericesc, între altele și o notă de câți bani a aduna pa ru pHLon: 
tire din Principatele Românilor, a adunat 32,000 (Trei-qecă și două de mii) lei. 

Să nu uităm că Cesarie Daponte ştia Româneşte. | j Români Ș |. 

Aprâpe tot materialul istoric seris de Cesarie Daponte ne privește pe Mir pe se o 
încă și multe din epistolele lui sunt adresate la barbaţi politici Români sati la persone ce 
avut o î-semnătate în societatea n6stră din seculul trecut, şi pe unele din ele le-a pub icat 
Dl. Emile Legrand în vol. [IL în care deserie viaţa lui Daponte :). Deja cunâștem că 1 . 
Emile Legrand a publicat serierea în versuri a lui Daponte, intitulată: Aaaa Fonuepises- 
Ephâmerides Daces—saii Cronicul resboiului de patru ani 17 36—1139, seris tot în poesie. ). 

Acestă” publicaţie datorită eruditului profesor francez Emile Legrand, pâte fi consultată, 
acum cu cel mai mare profit de ori-ce istorie Român. | | a 

Apoi Dl. C. N. Satha, cunoscut de Europa pentru cercetările sale medievale, privitore la 
istoria Orientului și pe care le-a publicat în opera sa: Meozowzi Boian, în volumul al 
treilea a împrimat pentru întăia 6ră atât Cronicul cât ȘI Catalogul Omenilor celor maj însen- 
naţi din seculul trecut. 5). După DI. C. Satha, publicaţia, sorierilor lui Cesarie Daponte a. fă- 
cut'o după originalele însuşi a lui Daponte. Eii cercetând diferitele manuscripte greceşti existente 
prin Bibliotecele din România, am dat mai întăiu peste o copie a Cronicului lui Cesarie Ia- 
ponte, iar în urmă în Biblioteca Seminarului Veniamin din Iași am aflat chiar autograful 
lui Cesarie- Daponte: Catalogul istoric a 6menilor celor mai însemnați din seculul trecut. M'am 
servit dar în publicaţia acâsta, în cea ce priveşte Cronicul lui Cesarie Daponte de copia mea, 
apoi procurându'mi şi publicaţiele D-lui C. Satha nu puţin m'am ajutat în discifrarea textu- 
lui copiei mele, care pe alocurea era cu lipse, pe care le-am îndeplinit după textul publicat 
de Dl. C. Satha în opera sa, volumul al III-lea. 

“Cât despre Catalogul 6menilor mai însemnați din seculul trecut, nu m'am servit decât de au- 
tograful însăși a, lui Cesarie Daponte. Dl. Emile Legrand susţine că şi Dl. Constantin Satha 
a publicat în volumulal treilea al Bibliotecei sale msdiavale, Catalogul lui Cesarie Daponte 
tot după un manuseript autograf, iată cum se exprimă: Rarăhoyos izzoouâs dibhoyos ete... Publ:6 par Constantin Sathas (Vapră le manuserit autographe de Dapontes, conservâ î, PEcole grecque de la Panagia î Pera), dans sa Bibliotheca, graeca medii aevi, tom. III (Venise 1872, s%) pag. (1—200. M. Constantin Erbiceanu, professeur de Theologie ă VUniversite de Bucarest, me fait savoir (lettre du 25 Decembre 18817) qu'il possăde un autre manuseri Catalogue historique. Acum urmâză să dovedesc dacă ei în adevăr posed un manuscript au- tograt din Catalogul istorie a lui Cesarie Daponte. Iată probele ce aduc în favârea autenticităței autografului ce posed. 1). Facsimilul reprodus de DI. Emile Legrand despre scrierea lui Da- pontes în volumul [ Ephemârides Daces, este o icână exactă a scrierei din Catalogul ce posed, așa că nu rămâne nici o urmă de îndoială, asupra identicităţei scrierilor. 2). Hârtia cum şi! mărimea pe care o reproduce facsimilul este aceași în totul cu a Catalogului mei, ba şi mă- vmea paginei. 9). Dacă şi Dl. Satha a avut un autograf cânda publicat Catalogul lui Cesarie Daponte, atunci. după textul publicat de Domnia, sa, acea autografă a, fost probabil chiar: prima concepţiune a lui Cesarie Daponte, pentru că în multe locuri textul publicat este schimbat și eliptic, pe când textul ce posed et este în totul complect și corect, ceea ce sar putea ad- 

  

  

t autographe du 

  

1). Vedi Ephemârides Daces publies, traduites et annotâes par Emile Legrand, două vol | | volum și traducerea, francesă al doilea, volum, şi în fine vi , Epistolele lut şt mer (EXtul geo un 
că, aţa lui Daponte, Epistolele lui Şi un index analiţi asupra acestei scrieri, co formâză, al treilea, volum. Pari i j i e d Vel opul citat pag, 1—88, azis, Studiu început la, 1880 şi terminat la 1888. „ Vedi: Me 7 Bâhoriun, "Ea (a E. N: Sa , Dite Ion: SSatovri Oort "Eztoracia K. N: Edo, vol. I—VI. 1872-—1877 publicate în deose- 
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mite căi ultima, transeriere pe curat a Catalogului. 4). Autograful meii se întinde mai mult 

de cât acel pretins a D-lui O. Satha, cuprinde și mai multe pers6ne. şi mai ales profesori 

de a-i Academiilor de Iaşi și Bucureşti, carii lipsesc în publicaţia D-lui O. Satha. Ast-fel sus- 

ţin că Catalogul istoric ce posed este necontestat autograf a lui Cesarie Daponte, și că dacă mai 

este şi o altăautografă, apoi atunci trebue să ! ă admitem că însuşi Daponte a scris mal de multe 

ori aceeaşi carte, sati că după ce Jucra o scriere în urmă o transeria definitiv, aşa numai sar, 

putea explica existenţa, a două saii multe autografe ale aceluiași autor. Motivul ce ma în- 

demnat a, traduce în româneşte acestă seriere a lui Daponte şi ai publica, şi textul, a fost 

că în publicaţia D-lui Satha sa lăsat multe din textele Catalogului sub cuvânt că nar avea. 

nici un înteres istorie pentru poporul grec, pe când pentru noi Românii tocmai acele texte. 

omise în publicare sunt de cea mai mare valâre, pentru că zugrăvese minunat starea de lin- 

gușire şi de decadenţă a societăţei n6stre sub Fanarioţi din seculul trecut. | 

  

-c). Necula! Chiparisa. 

A scris resbelul ce.a avut Domnitorul Moldovei Ioan Mihail Racovitză Voevod la 1116. 

cu Nemţii. "Praducerea și publicarea acestui fragment istoric am f Acuto după o copie scrisă de 

-mâna unui Român, pentru care am dat preste multe erori ortografice, și nu este mai veche de cât 

de la finele seculului trecut. Am regretat mult că n'a fost publicat ceva mai înainte acest fragment. 

de DL Emile Legrand în opera sa “EXĂnzoy "Exuzzohăgwv— Epistolaire Grec, pentru că textul 

“imprimat de D-sa este mult mai exact și traducerea sar fi putut face și mai corectă. Ei deja 

împrimasem acest fragment când a apărat Epistolarul D-lui Emile Legrand. D-nul Alexandru 

Suţu, profesor la Liceul din Iași, om competent în limba greacă, a tradus în românește ŞI. 

publicat deja după textul D-lui Emile Legrand, în arhiva Societăţei științifice şi literare-din- 

lasă, acest fragment, dar nu m!am' putut folosi nici de acâstă lucrare, fiind. posteridră.., 

-Gine a fost scriitorul acestui fragment și de ce neam? “Asupra acestor cestiuni nu pot res- 

punde pentru moment, fiind-că îmi lipsesc, datele positive, atâta pot dice cu probabilitate; 

“că Nicolai Chiparisa a fost grec de neam şi anume din Arcadia, că era, un confident al Ma- 

-velui Postelnie, Constantin Vizantie și cunoscut Domnitorului Mihail Racovitză. Se pâte ad- 

mite că Neculai Chiparisa a fost şi profesor în Academia de laşi,-şi pâte și elev acei. A- 

cademii pentru că f-am întâlnit subserierea, pe resturile de manuscripte- ce: ni sait conservat. 

în Mitropolia Moldovei, și care sunt de ale acelei ședle. ” 

037 No i. 

4). Profesorul Teodor.. 

De la acesta, ne-a rămas mai multe șerieri mici, epigrame, discursuri şi O scriere asupra 

-vieţei lui Ioan Petru Mavrogheni. 'Leodor a fost profesor în Academia Sf. Sava din Bucu- 

: - : . v . e * „Ne, papi mea ra pup să (A . Ti A 

szeşti. In o broșură intitulată: - Suvonziză zeptânis 7âv Îpwotav zatoplouTruov 700 Ynhorăzo, 

EU0Eâz0TĂTOY "TE 47 T90Tat0YY 0 "Av(jivzov “îu.Gv, za “Hiyeuovos Ilăons "Owyazo0-Bhayias, Rvetoy Kugto» 
7 FIN . » a 5 y . ! . : 

Je» NexoMkoy Tlerpoy Mabgoyivn Bosfcâz, împrimată în Bucureşti la tipografia, de la Cişmea,: în 

1189, la pagina 28 și 29 cetese următârea titulatură pusă asupra unor epigrame: 'ExwypauuaTa 
ce - Se o 7 - a A pu . . Pa a 

-200 "EN opun TAToY Kwpioy Ozwdwșoy nozkhov zis xară zăv ov Să5bav - Aevriaiis EMS 

oy0)-1s îjpoocdeneiă. ze 101 dvagâpa bs mp6 1055 ăatăiuovs, uToă “ovia, naTpida ze vai brnzâ0vs. Epigrame 

„de ale prea învățatului Domnului "Teodor, profesor şe6lei elenice domneşti din Sf. Sava, ieroe- 

legii și alte diferite, ca cătră pururea amintiți lui părinți patrie și supuși 1). In Nece Anurză 

  

1). Acâstă, broșură mi s'a făcut dar de Dl. Ghedeon în Constantinopol anul trecut,
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e | 3 igi | i Tr p ă fost profesor Şi în 
Dodovia de D S a di si trag originea din T'ra ezunda, ca a ( 

A mia d Sai a ta it i “7 : Sep brie în București şi s'a înmormântat la,. 
Academia de Iași și că a murit la 17 95 eptem I 1 ȘU, Ș « < 3 ? . - a. . ” a re. i : i , iul sei și în care se spune că era un 
Biserica Sf. Sava. EI ne-aii conservat și epitimbiu Ş a I | 
putat filolog. al timpului. 3) - 

i . n „ ” . , Di ste însemnări știm dar că profesorul 'Peodor era din Lrapezunda, pentru acea, 1 dicea i ezundiul, că a fost profesor mai întăi în Academia de Iași și apoi la cea. 
i ', «d « 

i l A E aL i ştim că er doct şi: în special filolog. In tinerețele sale a fost mai 
din Bucureşti. Mai știm că era un om doct ș Sp FE s. 1 ara clara ode 08 mut întălu profesor al doilea, și numai cu timpul, prin studii speciale și-a căpats literat și filolog. Să nu ne mirăm ca'l întălnim cea profesor în ambele icademil pentru că “ - , 

- ? - e i * . 
- 

este fapt constatat că de câte ori se schimba același Domnitor dinti”un Principat la cela-lalt, ceea-ce era adesa, Domnitorii aduceau după sine şi. pe Gmenii lor „devotați ŞI pe învăţaţi, lucru de alt-fel natural. Așa sa întâmplat și cu Teodor 'Trapezundiul. In manuseriptul seii mal este şi un engomiu tot asupra vieţel lui Petru Mavrogheni, dar- nu cuprinde nimic de însemnat, pentru acea nul am: mai publicat. Manuscriptul nu pare a fi autograf, dar subsorierea de la urmă este a, su, ceea ce însamnă că scris după disa lui de vre-un discipul al săti, și că el la cetit ȘI subscris. Se văd pe Ici colea și corecturi de mâna, : See aa ms pres a lui, prin urmare pârtă tâtă, probabilitatea autenticităței celor dise. "raducerea, este făcută de fratele meii Gheorghie Erbicenu. 
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e). Petru Depasta Peloponisranu. 
Tradus, de G. Lrbicenu, profesor la Seminartul Veniamin. 

Petru Depasta, este autorul unui manuscript, ce aparţine bibliotecei Muzeului N ațional din: Bucureşti, și în care se tratâză cu laude viaţa lui Constantin Mavrocordat Voevod. Seriitorul nu nar€ză întrega viaţă a acestui Domn, 'ci începând cu nașterea lui la 1711, înaintește des- criind domniatele lui alternative în Valahia, și Moldova pănă Ja anul 1761. Iar acesta, pentru: că scrierea sa nu este o simplă istorisire de evenimente întâmplate în acest înterval, ci o operă, 
literară, artistic lucrată, Depasta ne întroduce: în viaţa lui Const. Mavrocordat ca înti'o dramă, 
în care peripeţiele vieţei omenești, bune şi răle, complicându-se și înodându-se din ce în ce: 
mai mult, întrun mod când fatal, când providenţial divin, o termină, întrun chip fericit, prin: 
reinstalarea, norocită pe tronul Valahiei la 1761, după multe suferință precedente, care pre- 
schimbate cu variate «restimpuri de fericire, formâză nodul: peripeţielor vieţei: unui principe 
fanariot. . 

| Acesta, dupre mine, a fost motivul pentru ce Depasta nu termin mortea sa, care fu nefirâscă, provenită din lovirea, cu sabi 1169 în resboiul de la Galaţi. De alt-feliu Depast 1161 pănă cătrăfinele anului trecut 1,770, când a şi murit în Bucureşti şi s'a înmormântat în lăun- 
trul bisericei Mitropoliei. In manuscriptul No. 2269 ecsistent în Biblioteca, Seminarului central din 

ucurești, 11770, și care mânuseript este pomelnicul Mitropoliei Ungro-Vlahiei seris pe timpul 
Mitropolitului Dosoteiti la 1809, să citeşte următârea, notă : „Alăturea la păretele despre miaqă, di, 
la ferâsta din mijloc (este) mormântul luj Pâtre Dăpastă doftorul, Petre Canela“ etc. Prin ur. 
mare doftorul Depasta a trăit încă mult timp după, Domnitorul Constantin Mavrocordat..: 

espre Petru Depasta, se maj aminteşte și în scrierea, lui Daponte Azarzai "Eonuegides, că Me- 

. 
. 

. 
. 

LE a) . 

miș Paşa a învitat pe Domnitorul Mavrocordat pe la 1739 în luna lui Octombre în S, să-i 
trimetă un medic, iar Domnitorul îi trimite: pe Petru Depasta care era medicul seti. 2) Sg. 
mal face amintire despre Depasta, tot de Daponte în Catalogul istorie, în Epistola a VIII, ce-i 
adresază; lui Daponte profesorul săii Gheorghie şi în care se scuzază că nu i-a respuns cu- 

ă viața lui Mavrocordat cu a la cap de cătră un ofiţer rus ]a.. a să constată că a trăit în întervalul de la. 

). Vegi Satha, opul citat pag. 414, E Aa *). Vedi Ephmârides Daces vol. II, pag. 372, par Emile Legrad. 
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x6nd pentru că era; ocupat cu afaceri, împreună cu Doctorul Depasta.: 1) Iată tot ce să ştie 
positiv pănă acum despre doctorul Depasta. Apoi fiind-că manuscriptul seii nu pârtă nici o 
dată, şi este scris în Veneţia, eii unul nu cunosc alta din viața, acestui scriitor, afară de da- 
tele citate, de cât că a fost medic şi filosof la Curtea lui Constantin Mavrocordat; că tot- 
dtuna Va însoţit în norociri şi nenorociri, în domniate și exiluri, și că tot „traiul săi îl da- 
“toreşte şi viața sa o pune sub auspiciele lui Mavrocordat.. Curios este încă că chiar Daponte, 
carele înşiră în Catalogul săi mulți alți Greci mai puţin importanți, pănă la anul 1784, 
şi pre carii îi caracterisază în câte-va, rânduri, dupre însemnătatea lor, nu dice nimic despre 
Depasta, deşi este contempuran cu dânsul şil cunâşte, cum se vede și din o relaţiune ce ne 
-dă despre dascalul seii Gheorghie, carele fiind bolnhv se lecuia cu boerul doctor Senior Depasta, 
între anii 1156—1758. | 

Stilul scrierex. Depasta, dupre cum pâte vedea lectorul şi numai din acest opuscul, este un 
hărbat învăţat și versat în tâtă literatura. Grâcă. Scrierea sa—viaţa lui Constantin Mavrocordat— 
este lucrată în limba antică Elenă, cuprindând multe diceri poetice, multe compuse nepre- 
vădute în lexic6ne şi în accepțiuni rari și grele. Construcțiunea, fracel este forte resucită, di- 

ficilă de înţeles mai ales din lipsa, interpunețiilor; că cele ce se află în manuscript adesa mai 

mult încurcă de cât lămurese. Pare că Seriitorul pe une locuri întradins a voit a-și ascunde 

idea usând şi abusând de tot feliul de forme escepţionale ale sintaxei elenice. Acumularea 

epitetilor şi a, participelor, de și daii stilului o nuanţă poetică, contribue încă, mal mult la 

dificultatea ce pâte întimpina traducătorul; de aceea pe multe locuri um reprodus numai sen- 

sul originalului. In genere, multă dificultate am întimpinat în traducere: pentru că stijul este 

“fârte artificial, prolix şi abătut de la norma și limpiditatea atică (cât colo se vede că, serii- 

torul și-a elaborat cu ostenele frasa), iar pe de alta, pentru că scrisorea, manuscriptului con- 

ine multe anortografii şi abreviaturi neobieimuite, care se discifreză numai înţelegendu-se sen- 

sul contextului. In Museul Naţional din Bucureşti să conservă acestași manuscript și în limba, 

latină, și în care la fine este şi scara conţinutului materiei împărțită pe capitole, iar în colo 

-este identicii cu textul Grec. Si 
“ Manuscriptul este o carte în quarto, legat în pele, nenumerotat, cuprindind 57 de file 

scrise; dintre care 50 de lu început sunt serise de aceeași mână, ce cred a fi a lui Depasta, 

dupre subserierea, sa, care se află la finea, Epistolei de dedicaţiune. Alte trei file şi o pagină, 

după, cele 50, sunt scrise de altă mână, însă bine; iar trei şi o pagină de la fine de altă 

mână destul de răii și anortografie scrise, în cât arată un scriitor cu totul ignorant. Filele de 

la urmă probeză că manuscriptul actual este transcris dupre un alt seript brouillon. 

"Metoda istorica. Cu tâte că Mavrocordaţii Neculai și Constantin sunt bărbații cei mai 

„capabili, pre cari” Pârta Otomană i-a întrebuințat în guvernarea acestor ţări, pentru a le ţinea, 

alipite de dânsa și a combate printi înșiă influența Austriacilor şi a Ruşilor asupra Români- 

lor în seculul al 18-le, și, prin urmare, Istoricii Greci, ce le-ati descris viața, întrând în a- - 

-măruntele faptelor lor, ar fi avut pste material suficient, cu care se împle paginele biogru- 

-fielor lor; totuşi acești seriitori, în egoismul lor, ai ţinut a se representa şi pre dânşii pu- 

plicului, probând că sunt erudiți și ştiii a serie eleneșie. Depasta, este unul din aceștia. Serie- 

vea sa, este o operă literară estetică. In acestă privire el este de ideele anteriorilor și contem- 

puranilor să. Quintilian dice: Narațiunea trebue a se înfrumseţa, în tot chipul cu graţii și 

ornamente; Iar Voltaire precepteză: Istoiia se cade a avea, ca și o compunere de teatru, o 

-espunere, înodare și desnodaie a evenimentelor. Conform acestora, și Depasta, din viaţa lui 

Constantin Mavrocordat face o dramă dupre regulele artei dramatice. Ca principii, dupre care se 

desfășura firul vieţei omenești, el admite (în Epistola de dedicaţiune și în întroducere) miş- 

-carea circulară, considerată de Awistotelii ca, cea, mai perfectă, şi care concide cu.... legile 

micorsi ale lui [. B. Vico, că adecă atât viaţa individuală cât şi cea generală a omenirei, se 

desvoltă, şi să îndeplineşte printi'o mişcare circulară. Acâstă, lege se silește Depasta a o face să. 

Xasă în viaţa, lui Constantin Mavrocordat din alternarea peripeţielor bune şi răle, ce încârcă acest 

principe, prin desele şi succesivele schimbări de Domnie și de sârtă. Eroul drame cu tâte 

  

1). Vedi Cronicarii Greci pag. 219. | |
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că își face deplin datoria în ce privește apărarea țărilor de dușmani, ameliorarea stărei lor 

civile şi religisă, şi sporirea în tot feliul de progrese materiale și culturale, totuși sucombă 

sârtei fatale. Exiliul şi suferinţele lui de şâpte ani la Lemnos și Chios, fără să fi comis 

fapte de a merita, atare persecuție a sârtei, este nodul dramei vietei, care prin întervenirea 

unei puteri” superibre: Deus ex machina, se deslegă prin reinstalarea în nout fericite Domni. 

In conclusia biografiei el susține că a indicat și descris ceea ce era a se proba conform prin- 

cipielor stabilite la început. Acestă preocupare însă prea fățișă de formă, estetică a serierel 

înpinge pre Depasta la defectul de a negligiă adesa realitatea istorică. El, ca poetul liric 

din evenimentele întâmplate sub Mavrocordat, alege numai cele ce convin spre lauda Erou- 

lut săi. Chiar numele proprii ale 'Lureilor și, Nemților, ce iaii parte la acţiuni de tot feliul, 

pentru că ar părea urite, nedeclinabile şi barbare în stilul Eienic, sunt cu totul omise; ceea, 

ce obscurză naraţiunea. Iar traducătorul a trebuit a recurge Ja alte sorginţi pentru a desluşi 

mai clar faptele istorice. De aceea continuu am indicat spie desluşire faptele istorice, ce am 

afiat mai precis espuse în Chronografii Moldoveni, şi alții Grecă precum se vede din adno- 

taţiunele făcute la traducere. | | 
Ori-cum ar fi, biografia scrisă de Depasta are meritul de a întruni în: ordine ehronolo- 

gică tâte faptele principale, efectuate de acest principe, ori numai întemplate în timpul Dom- 

nielor lui. In seculul al XVIII-le Valahia și Moldova încalcate și cotropite de Nemţi şi Mos- 

cali ca atăcători, frămăntate şi strivite de Turci și 'Lătari ca apărători, în fine distruse de 
calamităţile resbelului, acăruia teatru eraii aceste ţeri, locuitorii fură espuși la urgia și prada 

beligeranţilor, şi în necontenită desolaţiune şi bejenărie. Acestă stare anormală şi de miserie 
omenscă a agerit pana mai multor învățați Greci petrecători în aceste ţări: Neculai Chi- 
pavisa și mai ales Depasta ne-ai lăsat o icână fârte vie, amărunţită dar tot 'odată și tristă 
despre starea, turbure a ţerilor nâstre de atunci. 

Pentru tâte aceste, precum şi pentru erudiţia ce Depasta desvoltă înfrumsețându-și serie- 
vea sa, socot că lectorul studios cetindu'l nu va rămănea, neîmpresionat şi nemulţemit. Căci 
dacă nu ne arată multe lucruri moza, ştie însă a ne le spune noviter, ceea, ce îndeplinește 
o cerință principală a unui. Istoric. a 
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CHESARIE DAPONTE 

Istoria întâmplarilor_pe_ timpul împărăției luă 
Sultan Mehmet, când era cu epitrop batrânul 
Chipruli Mehmet Pașa, pâna la împărăția luă - 
Sultan Ahmet, Jiul acestui Sultan Aelmet, pe 

când era epitrop atuncea Damat Hasan așa, 

Impărăţia luă Sultan Mehmet. 

Sultan Mehmet, fiul lui Sultan Ibraim, care 
a avut 2 frați, pe Sultan Suleiman și pe Sul- 
tan Ahmet,. şi 2 fi, pe Sultan Mustafa, și pe 
Sultan Ahmet. (carii toți ati fost împărați) a, 
împărațit la anul lunar...... 

Vizivul Mehmet Paşa, bătrânul Chipruli. 

Vezirazemiză (mari viziri) de şi au stat 
mulți în timpul lui, însă noi ştim de la Mehmet 
Pașa bătrânul Chipruli, ce era albanit de 
neam, a fost vizir 5 ani șia murit vizir.
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Acesta multe isprăvi a făcut. 

Acesta multe isprăvi a făcut, a găsit îm- 
părăţia mult destrăbălată și încureată, când. 
veniturile împărăției le vindeati cu 2 și 3 ani 
înainte ; iar făcându-se acesta . epitrop, i-a, 
prins pe toţi aceia, carii le aveai cumpă&- 
rate, și i-a decapitat, și le-a vendut el de a doua 
ră la alţii, și a reînviat împărăţia. 

Apostatul Gelali Ilasan Paşa. 

Pe timpul lui a fost un revoluţionar în 
răsărit, cu numele Gelali Hasan Pașa, și a 
cucerit tot Orientul cu putere până la Scutari, 

„ȘI tâte paşalele r&săritului i sati închinat ; pe 
acesta însă batrânul Chipruli întrun mod 
abil a reușit şi l-a ucis. 

Luarea Tenedului și a Limnului de cătră Turci, 

S'a dus la Prusa acest Vizirazemi cu împăra- 
tul şi a început să cerceteze despre Zorbagii (un 
fel de armată) şi aflând mulţi, pe toţi i-a ucis. 
Inturnându-se la Constantinopol, a venit veste 
că flota Veneţienilor a: supus 'Tenedul Şi 
Limnul ; acestea audind'sa dus în Galipol ; 
iar Generalul Veneţienilor cu numele Muci- 
nic, urmăria flota Otomanilor, și find-că, cele- 
lalte corăbii ati reuşit şi le-ati tras afara ŞI 
le-aii descurcat de armată, sa aruncat în 
urmă urmărind corabia bastarda, unde era că pi- 
tan Paşa şi l-a urmărit până a intrat în lăuntru 
în bogaz (strîmtâre). Vizirazemi, fiind afară, pe 
continent și vădând cele întâmplate, curând a 
ordonat unui tunar creştin cu numele Marcu şi a 
aruncat un tun deasupra bastardei generalului, 
şi lovind catargul. l-a, dat Jos și a rănit și pe 
general ; a aruncat și a doua âră și a lo- 
vit corabia în partea unde &ra prăfăria, şi 
sa aprins corabia . ȘI a ars și a rămas în- 
vingerea 'Turcilor, luând înapoi 'Tenedul și 
insula Limnul. N 

Predarea Bagdatului cu un tun, 

Disul Marcu a, făcut şi altă bravură, când sa dus Sultan Murad la Bagdat, .a arun- cat un tun și cu acel tun sa predat cas- trul. Pentru aceia, ia dat zamet ) și l-a făcut Bașă-tunar. Audind împăratul. de ast-fel de învingere ce a făcut Vizirazemi, i-a trimes 
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chiliţ *) cattan cu u hasnedarul (casier ul) Bilalaga 
Arapi, care ducându-se la vizir, i-a Cis vizirul: 
iată că seriit Împăratului să te facă chișlav- 
agasi î) ca tu să guverneză cele dinăuntru ale 
împărăției și eu cele de afară. I-aii dis încă 
si ridice pe Împăratul din Constantinopol Și 
să-l aducă la Adrianopol. 

Cercetarea - despre Vlaho- Bogdania. 

" După acestea sa întors şi: însuşi. Vizira- 
zemi în Adrianopol, când a început să cer- 

„ceteze despre Valahia și Moldova, dacă se vor 
supune împărăției Otomanilor sati nu ; pentru 
că se întraripaii cu aripele lui: Racoți: cra- 
iul Ungariei. De aceia a somat pe Donni- 
tori, adică : pe. Constantin Basarab Domnul 
Valahiei ţi pe Stefan Gheorge Domnul Mol- 
daviei, casă se ducă să sărute mâna, pentru-că, 
atunci când saii făcut Domni mai sărutat-o. 
„Aceştia însă temându-se ai început cu con- 
tribuţii de mulți bani, pentru ca să nu se - 
ducă ; Vizirazemi i-a somat și de a doua 
6ră să vină fără nici, o temă, și se vor în-. 
târce iarăși la domniatele lor. Dar aceștia 
și atunci în nici un chip n'ait voit să se ducă; 
de aceia i-a mazilit, și în Moldova a făcut 
Domn pe vornicul Ghica conlocalnicul: săi, 
care era, ea capichihaia, la Pârtă, şi l-a între- 
bat despre femeza și fiii lui Vasile Vodă unde 
se: află, și a răspuns că în Moldova; și i-a dis: 
îndată ce te vei duce să-i trimiţi în Constan- 
tinopol. Iar în Valahia a făcut pe Mihnea 
“Vodă numit şi “Cioban Berii: 

Supunerea Ardălului Turcilor. 

După cea supus aceste 2 locuri, a tăcut 
mare pregătire contra lui Racoți, ș şi mergând 
cu răsboiii asupra.lui l-a învins, și a stăpânit 
tot Ardelul și a pus alt erai, numit Bortza 
Ianuș;. și ast-fel s'a întors învingător și trium- 
fător la Adrianopol și a ucis: “ multe pașale 
şi boeri. 

Se spânzură Prea sânţia Sa. 

A spânzurat pe Partenachi Hiul, patriarh 
ecumenic, în diua Sf. Lazăr, care a fost, băr- 
bat înțelept ; „X-a “găsit vină pentru un că- 
lugăr ce s'a 'dusla Moscova. cu pantahusa 
pentru milă, care trecând prin  Cazacia (țara
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Cazacilor), sa dus la hatmanul Căzăciei; 
acolo: din întâmplare: se afla un mirzas 4) din 
partea hanului, și fiind-ei- hatmanul a cin- 
stit mai mult pe călugăr, punându-l să ședă 
mai sus de cât mirza, l-a - învidiat - mirza şi 
întorcându-se la han a spus rușine ce l-a 
făcut hatmanul, cinstind pe călugăr mai. mult 
de cât pe el, și la înt6rcere prinqând hanul 
pe călugăr” şi luându-i serisârea sa, a tri- 
mes'o lui Vizirazemi, care îndată a ordo- 
nat şi a spânzurat pe patriarh. Căuta pen-' 
tru acestă causă să nimicescă pe unii. din 
poerii Constantinopolului, și de aceea Celebi 
Constantin Gulian, mare logofăt al bisericei 
cei manti, a fost ascuns ca la 5 ani de frică. 

Preasânţitul Humhume. 

In locul acestui Partenachi sa făcut Pa- 
triarh Partenie Humhume, din Mitropolit al 
Prusei. - 

SE spânzură cel al -Pechiulua. 

A spânzurat și pe Arhiepiscopul Pechiu- 
lui, când era în Prusa. 

Panaghiotache Dragoman. 

„Acesta a făcut pe Panaghiotache dragoman Aa Sat dy . ev A - o împărăției, el era din: părinți neînsemnați, 
- părintele lui blanar, și de copil mic l-a luat 
(Meletie) Sirig, profesor - spiritual, teolog şi 
om forte înţelept, şi a pus de l-a: învăţat 
elineşte, latinește, arabește și pexsicește și 
l-a făcut dragoman imperatorului (Rusiei) ; 
după aceea l-a așezat şi mare dragoman al îm- 
părăţiei. : o 

Vouă dave. 

In timpul lui Vizivazemi a eșit în tâtă îm- părăţia darea ce se: numeşte sursat 5) și a | a - .. bă adunat 24.000 pungi de aur. a 

Domnul Valahiei Ghica 3 al Moldovei Stefaniţăt. | 

„In. qilele lui s'a revoltat disul Mihnea Vodă Domnul Valahiei, și sa. dus în. Ungaria, şi în locul lui sa făcut.domn. Ghica, Vodă, stră- mutându-l .din Moldova, în domnia Valahiei căruia i-a părut rău , de acestă strămutare,
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plăcendu-ă mai mult 'să fie în Moldova. In 
timpul acesta, se afla în Moldova Duca Vodă, 
care a tost camaraș lui Vasile Vodă, şi i-a 
vorbit Ghica Vodă supărat -şi i-a dis: bine 
este acâsta, camarașule, ce a, facut Vasile Vodă 
să ne 'scâtă pe noi din Moldova și să pue pe 
fiiul s&u,. mai ales că: l-am! făcut atâtea bu: 
nătăţi ? Acestea îi sunt răsplățile? Iar Duca 
Vodă, sciindu-l iubitor de argint, i-a răspuns 
dicând:. Socotești pe Valahia mai jos de cât 
Moldova ?' Mai ales este mai bună, fiind-că 
produce mai mulţi bani şi are mal multe” ve- 
nituri. Atunci audind acestea s'a bucurat. Iar 
în Moldova a făcut domn pe Stefăniţă Vodă, - 
fecior amintitului Vasile Vodă, fiind părintele 
săi în cele. Șapte gulade , 

bi - - ” ăi Di DI i i ” E Ă 

Soijterer, lui Ghica Vodă prin viclenia jitului sei... 

N'a tțecut mult timp. la mijloc și a scos pe 
Ghica. Vodă, din Valahia, pentru că n'a voit 
să dea lui „Vizirazemi dar 30 pungi ce i 
le ceruse, pe care făgi iduindu-le fiul săi Gii- 
gore Ghica Vodă (ce. se afla la Constantino- 
pole), i-a dat -lui domnia; iar pe Ghica Vodă 
l-a dus: pus în fiere la Constantinopole; seriimnd 
Vizirul lui Cara. Mustafa, Pașa de Silistra, și 
â venit el însuși şi l-a prins, și l-a pus în 
ficre și IL -a trimes în n Constantinopol. 

7 

Domnul Valahiei Grigorie V oda ful s se. 

“Despre 4 distal Grigorie Vodă spun unii, că a 
viclenit atuncă pe pătintele săi, când părintele 
stii a scris mectupi ?) la vizii: pentru 30 pungi ce 

a cerut. dar, făgăduind să. le dea, numai cu tre- 
"cerea timpalai; care mectupi l-ar fi schimbat; 
fiul șăă, şi a, seris el altul, că adecă nu pote 
cu nici un chip să dea. și. de al- de-asemenea ; 
şi de aceia sa supărat pe el Vizivazemi 
și l-a mazilit. Acesta a declarat vizirului că, 
pe lângă: cele-lalte, ce sunt obicinuite să se 
dea, de la domnie, să:dea şi pe s acestea, și ast- 
fel i-a. „dat lut domnia, 

Vatahia distr usă. 

Venind în Valahia, Grigorie Vodă a gă- 

2
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sit fară “distrus de mort talitate, de fomete și 

de alte împrejurări. 

Mlortea dur, Vasile Vodă şi a fiul săi şi a lut 
Vizivazemi, 

A est Vasilie Vodă din cele Șapte- Gulade, şi: 
a fos închis pentru acest; fel de causi : Stefan 
mare logofăt venind contra lui cu armate 
ung ureşti şi valahice, ca să-l seâtă din tron, 
acesta neputându-i i-se opune, a fugit la Hat- 
manul: Cazaciei Hmil, ginerile stii, lăsând pe 
dâmmna și pe fiul săi “Stefăniţă ; vâdend pe 
Hmil om nestatornic și beţiv, a purces de 
acolo și sa „dus la Crim cătră han, și a că- 
dut la el și Sa ri ugat să serie şi să mijlo- 
câscă, cătră înpratal ca să-l erte. Hanul, 
după rugămintea lui, a: seris şi l-a trimes și 
pe- el în. Constantinopol, pe care voia să-l 
perdă Imp&ratul, dar prin mijlocire ca lui Vizir- 
azemi și-a scăpat viaţa sa, și l-a aruncat în 
cele Șapte- Gulade ; pe dâmna iui şi pe beizade 
i-a deţinut Stefan Vodă și l-a luat tâtă ave- 
rea lui. După ce a eșit de la 'cele Șapte-Gulade, 
după un an, Vasile” Vodă și-a dat datoria ob- 
ştescă, iar tr -upul lui La adus în Moldova şi l-a 
îngropat î în 'Lreierarbi. După el a murit la Ben- 
der și beizadeaua sa Stefiniţă Voda în dilele 
aceluiași vizir. Dic unii despre acest Stetă- 
niţă Voda, că în ceasul morței lui i-a dis să 
se comunice și n'a voit. Auzind Vizira- 
zemi de mârtea lui, se spune că ar fi dis :. 
După cum. se pare ghiaurii Moldoveni L-ai 
otrăvit! Până când să se facă alt domn în 
locul său, a murit şi vizirul Mehmet Pasa 
bătrânul Chipruli, care prevădând sfârşitul 
vicţei sale, a rugat pe Împăratul să pună 
succesor pe fiul săi Ahmer Pașa şi i-a dat 
sigilul. 

Alei „Duşu Vizir şi Dabija: Vodă la AMoldozu. 

„Acest Ahmet Pașa, îndată ce a devenit vi- : 
zir, a făcut domn la Moldova pe Dabija Vodă, 
după alegerea boerilor ţărei; pe care, după ce 
l-ati ales boeriă,; l-a presentat epitropului; iar. 
epitropul l-a dus Impăratului ; apoi Împăratul 
a ordonat să-l vadă, și l-a adus, și v&dându-l 
a ordonat să-l îmbrace cu cavadi 8, ” 

N
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Neasemenen' acest Vizirazemi cu cel iute, 

Era acest Ahmet Pașa neasemene în. tâte 

şi contrar la obiceiuri și la lucrări părintelui 

său; fiind-că acesta, era om înțelept, blând, 

liniştit şi primitor, -iar părintele sii vărsător 

de sânge şi răpitor. Acest Ahmet Pașa a fost 

15 ani Vizirazemi şi a murit în viziriatul săi. 

„„Eapediţia contra Nemţilor şi luaredi Uicarului, * 

Întâia, expediţie sa tăcut contra. Nemţilor. 

și -s'aii adus şi.cei 2 domni, Grigorie Vodă, 

şi: Dabija Vodă, și a luat castrul Uivar, care 

sa; predat. cu condiţie ; când era să lasă.ge-. 

neralul: din castru, a, cerut ca, să-i-dea. voe vi-. 

zirul. ca să sune cu trâmbiţele, vizirul i-a dat 

dicend : fiind-că nu se ruşingză. nare de: 

cât să sune. _ pa IE 

Se decapitiză postelnicul Constantin Cantacuzin. 

_ Grigorie” Vodă, întorcându-se de la sefei ?), 

a seris de pe drum și a închis pe Constantin - 

Cantacuzin, postelnicul la Snagov, boer însem- 
nat şi nobil, ce a fost părinte lui Șerban: 

Vodă. Cantacuzin, ajungând la Bucuresci a: 

trimes și l-a „ucis ăcolo la Snagov. NR 

Rescila lui Grigorie Vodă şi domn Radu Leon Voda, şi 

pacea. între 'Turcă şi. Germani. € „Let Şi. 

" Făcând iarăși în al doilea an expediţie vizirul: 

contra Nemţilor, a ordonat să vie iarăși la răs- 

boii și cei 2 domni, și Grigorie Ghica Dom- 

nul Valahiei și Dabija Vodi Domnul Moldo- 

vei. In acest r&sboiit învinși fiind Purcii, şi că- 

dend-și lenicer-Aga, ati pornit și cei 2 domni, 

fără ştirea Ii Vizirazemi, Și ati venit înainte 

la scaunele lor. Audind Vizirazemi de retra-. 

gerea. lor, a trimes și X-a chemat, și Grigorie 

Vodă temându-se s'arevoltat și a fugit cu totul 

în țara, Nemţâscă, și în locul lui s'a făcut domn 

Radu Leon Vodă; iară Dabija Vodă sa dus 

şi plecându-și grumazul 'săi lui Vizirazemi,. 

l-a ertat și l-a îmbrăcat cu: cazadi,- și s'a în- 

tors Yaiăși..la seaunul săti. Cercându-se despre. 

pace între Germani şi Otomani, și trimes find: 

de Impăratul Panaghiotache marele dragoman. 

ca să; o. sfârșescă, şi terminând condiţiile pă- 

cl, -s'a” întors : Vizirazemi - în * Constantino--
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pole, și-a venit mare consul al Nemţilor după 
. 

obiceiii. 

- Mlortea li Dabija Vodă; Domn Duca Vodă şi: 
Ia scdterea lui, | 

Dabija Vodă, după ce a venit la scaunul, 
săi, n'a trecut mult timp și a murit ; în lo- 
cul lui s'a făcut domn Duca Vodă, pe care 
după 6 luni l-a mazilit, pentru că ar fi scris 
scrisre cătră han și l-a numit padișahim 10), 
care'serisâre a cădui în mânele lui Uzu Pa- 
sasi, și l-a trimes la împărăție. Vâdând Impt- 
xatul soris6rea s'a supăratpe Duca Vodă, pen- 

tru că a scris padișahim, și era să-l perdă 
dicând': Este și alt Impărat afară de mine? 
Mijlocind epitropul i-a hărăzit viaţa sa, dar l-a 
mazilit și în locu lui a făcut Vodă pe Iliaș 
Alexandru. a 

- Cucerirea Cretei, 

„In urmă după 2 ani, după ce a terminat Vi- 
zirazemi pacea cu Nemţii, a făcut expediție 
contra Cretei la castrul Candiei, pe care-l 
atacase înainte cu 25 ani, şi după ce l-a a- 
tăcat şi el încă 2 ani, de abia l-a supus, şi 
făcând pace cu Venețienii sa întors cu inare 
cinste în Constantinopol. 

„Dosotei ul Ierusalimului, 

Pe timpul săi sa făcut chir Dosotei pa- 
triarh al Ierusalimului, demisionând celir Nec- 
tarie, 

„. Dionisie Spanos şi Aletodie (patriarhi) ecumeniei. 

Sa mazilit Partenie Humhume, și s'a fă- cut patriarh ecumenice Dionisie Spanos, pe: 
care l-a scos după 3 ani şi a făcut pe chir Metodie. - .. ay ” E 

E “Mesie. fala, i [e 

In dilele acestui Vizirazemi s'a ivit un o-: vreiii din Moreea, din vechea Patra, si a venit la, Smirna, care predică despre el că este Me- sia ȘI a început să-l urmeze evreii de pre- tutindenea, mergând la-el cu daruri şi cu multă. evlavie. Audind Impăratul despre atâti adunare de Tudei lu falșul Mesia, a trimes firman și la adus la “Constantinopol și l-a
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a 
aruncat în închisore ș dar şi acolo a urmati: 

Evreii; a audit Impăratul acesta, şi l-a aî- 
„dicat din Constantinopole cu numiții apostoli 
ce-i avea, şi l-a trimis în Adrianopole; acolo s! 
tureit și el și apostolii lui. punându-ș -Șă amele 
de Mehmet Efendi. După acesta a venit în 
Constantinopole și a locuit -la Curuceșme ; ; 
ati audit despre acâsta larăși Evreii. și aii 
început. să. se adune dilnie în jurul lui, 
Audind Impăratul că-nici acolo nu se liniș- 
tește, a trimes fimnan ca să-i calce casa și 

să-l râdice. Ducându-se Bostangi-Pașa cu fir 
manul, la găsit în sinagoga, Evreilor cu! 
hramul 1) pe cap, ș şi cetea, împreună cu. alți 
Evrei, şi pr indându- l l-a, exilat î în vechea Pa- 
tră, unde a murit. SE - 

Secterea luă Iliuş Vodă; şi Domn Moldovei Duca Podă. 

Sa mazilit Iliaș Vodă, domnul Moldovei, 
și în locul lui s'a făcut domn Duca Vodă, 

cu a doua domnie.. : 

Beuiter ea lut Padu Leon Vodă; şi Domn Valahiei 
„Anton Vodă. 

A scos și pe Radu Leon Vodă doninul 
Valahiei, care și-a plătit datoria comună în 
Constantinopole; : “șia pus 'în locul săi pe 
Antonie bătrânul. 

Preasânţitul Dionisie, Seroglan. * 

Sa mazilit şi chir Metodie, patriarh  ecu- 
menic, şi în locul lui sa făcut Dionisie Se- 
roglan de la Larisa. 

enţiu la Constantinopole. 
. 

” Grigorie Li odă di A 

A venit Grigorie Vodă din Nemţia, şi prin 
mijlocirea lui Panaghiotache Dragomanul și a 
lui Manolache Chiuregi pașa l-a ertat Impă- 
raiul, și a venit la casa lui şi a locuit. » 

Sedterea luă Anton Podă şi readucerea rarăşi «a lui. 
Grigorie Vodă. 

9 
Ini acele timpuri împlinindu-se 5 ani de 

domnie lui Antonie Vodă, l-a somat împărăţia 
să vie la Adrianopole cu boerii săi să facă mu- 
carer (înoire) după: obiceiii, care” venind I-a
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mazilit, și aducând pe: Grigorie Vodă. din 
Constantinopole i-a dat lui domnia Valahiei, 
care, după ce a venit din Nemţia, numai +0 
dile a, făcut în Constantinopole. 

a 

Cevcetave despre veniturile Valahiei. 

Imdată ce a fost îmbrăcat cu cavadi, a 
prins pe toți Cantacuzineştii carii venise atunci 
cu Antonie Vodă (esceptând pe Șerban Vodă 
ce a scăpat), și ta luat „punându-i în fiere 
în Valahia, ca să mărturisescă, despre venitul 
ce sa adunat în domnia lui Antonie Vodă, 
ce sa făcut ? | 

Şerbu "Vodă scapă. 

„Şerban Vodă a scăpat, fiind-că a luat ști- 
ință mai înainte despre domnia lui Grigorie 
Vodă, și a fugit și s'a ascuns în saraiul lui 
Cara-Mustafa, Pașu, Rechiap 12) caimacam; pe a- 
cesta rugându-l - călduros dilnic cu lacrimi 
Șerban Vodă, l-a înduplecat ȘI a trimes fir- 
man cu mambașir 12), și a luat din Valahia pe 
muma sa, pe femeca sa și pe fraţii săi și 
X-a adus în Constantinopole. 

„Fzilavea lut Şerban Vodă. 
.. 9 hi 

„Grigorie Vodă a reușit cu puterea. banilor, 
şi Sa exilat Şerban Vodă cu temeea sa, și. 
Constantin-Stolnicul fratele sei în.Creta. - 

Lepediţia în contra Cameniţei şi punerea în fire a 
lui Duca Vodă. 

„_ În aceste timpuri Sultan Mehmet împreună. 
cu Vizivazemi sa mișcat cu mare putere de” 
armată contra Cameniţei, luând împreună cu hanul pe 'Lătari, și pe cei doi domni, pe Gri- gorie Vodă domnul Valahiei, și pe Duca Vodă Domnul' Moldovei. Intrând: Împăratul în pă- 
mântul Moldovei. ai: eșit înaintea lui mulţi ȘI se plEngeati de multe asupra lui Duca: Vodă ; pe lângă acestea i-a găsit ȘI alte greșeli: cu podurile ce a avut să facă - pentru armată, precum că nu le-ar fi tăcut bune, și l-a luat cu mare urgie la oxdie pus în fitre.” i 1 

- Înpăvatul la Iaşi şi cuventul lui despre Cetăţuia. 

Venind Impăratul până. la Țuţora, a vrut!
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să mergă tiptil să vadă lașul, pe care e vădân- 
dul. i-a plăcut pentru situaţia lui; sa dus ȘI: 

la, Cetăţuia și a vedut monastirea (care atuncă 
mai se terminase), şi a întrebat cât a- chel- 
tuit, Ghiaurul cu acestă, monastire, şi i-a dis: 

30 pungi de aur, la ceca ce n'a cxedut di- 

când, că nici cu 100. nu se face aşa monas- 
tire, numai dacă a .fâcut-o cu medreptăţi ș și 
n'a, platit, „pste so fi fă cut cu 30; atunci a 
dis! şi acest cuvânt, cum că, ca necunoscător, 

a făcut-o în loc nesolid, ȘI pote după. 30 .ani 
să se. dărâme, ceia ce sa. și întâmplat. că. 
peste 30 ani sa: dărîmat. o. pate. 

Iuavea Cumeniţei. 

“A plecat din Moldova Iupăratul ș și Sa dis: 
la Camenița, şi a încujurat-o, şi după ce a lo-. 
vit-o 9 dile, a cucerit-o cu condiţie. 

„Jaful Tate: ilor în Podolia. 

Sati dus "Patarii șI au. intrat în Podolia, 

ȘI jefuind "Para ati sclavit pe mulţi, și câte în-" 

tărituri (palanghes) a fost le-a cucerit Imp&- 
ratul, luând totă Podolia. 

Domn Aoldorei P et iceica Vodii 

Atunci a făcut domn în Moldovă, pe Stefan 
Petriceicu Vodă, iar Duca Vodă a fost în per i 

cul să se pârdă; și prin mijlocirea lui Vizir- 
azemi cu puterea, banilor, l-a hărăzit viaţa 

sa și l-a, ertat.. 

- Intărcerea Ipăratialui la Ad -ianopole. 

Intorcându-se Tmpăratul de la rtsboiti în. 
Adrianopol, a lăsat în Camenița pe un Uţ- 
tuil Paşa. 

P, uisânţitl Gherasim 

La Adrianopol în acel timp a schimbat 
pe Patriarhul Ecumenic . Chix Dionisie Sero- 
glan şi a făcut pe Gherasim din 'Lirnova. - 

-* Se supune Ucraina Otomunilor. 

In timpul acela fiind Hatmau: Căzăciei: 
un Dorosencu, a închinat, Ucraina -împăiăției. 
Otomanilor ; şi k-a trimes „Impăratul cavadi” 
şi sangecu după ohiceiti. :
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Hopediţia 'Tuvcilor contru Leşilor şi învingerea Tur. 
cilov şi vebelia lui Petriceciu Vodă. 

“In același timp primăvara iarăși a făcut 
Împărăţia preparare de r&sboii, hotărînd pe 
un Pașa Seraschier cu armatele, și a venit 
contra Leșilor, en care Seraschiey» a hotărit 
și pe amândoi domnii : pe Grigorie Vodă 
domnul Valahiei şi pe al Moldaviei Ștefan 
Petriceicu Vodă.: Venind spre Camenița cu 
armatele, ai eșit; și armatele Leșilor în faţă, 
peste care era comandant Sobieschi hatma- 
nul Coronei (care după aceia a fost şi Craii), 
și lovindu-se la re&sboiii sau învins 'Lureil și 
a fugit Seraschierul ; de aceia și Petriceicu 
Vodă vădând puterea Leșilor, inainte de a 
se face răsboiul, s'a! resvrâtit și a fugit la 
Leși. . | 

Domn Moldocet Dumitruşeu Vadaă. 

Luând înştiinţare epitropul, care era atunci 
în Babadag, a făcut domn în Moldova pe 
Dumitraşcu Vodă Cantacuzin,. fiind în tim- 
pul acela capi-chihac a lui Petriceicu Vodă. 

Vestea despre vevoltu Ini Grigorie Vodă şi Don în- 
răşi Duca Vodă. 

După sfărâmarea și învingerea 'Pureilor, 
după ce s'aă împrăștiat armatele, s'a dus ves- 
tea la epitrop că sa revoltat și Grigorie 
Vodă, și a seris scrisori la Caimacamul Con- 
stantinopolului că s'a dat donmia Valahiei 
lui Duca Voda ȘI să se prepare să plece. Și 
îndată l-a trimes cu 70 de menzilă 14), și a în- 
trat în Vaiahia ; iar pe Dâmna lui Grigo- 
ie. Vodi a scris să o arunce în cele Şapte-(u- 
lade ȘI Să-i confisce t5tâ averea pe socotela, 
imperăției și să-i sigileze Și casele, 

Ț 
. . ._. ” este iinciundsii. 

„In mă însă după 10 (ile scăpând Gri- gorie Vodă de la leşi, cari-l prinsese, de acea a și aut că sa râsv âtit, a sosit la Babadag unde era, epitropul,. pe care v&-. dendu-l sa bucurat și l-a primit bine, făcen- du-i ȘI un rând de strae. Îi ati dat Și firman să-și deschidă casa, sa, sa-și ia Dâmna pre- Cum ȘI averea, 'sa, 'pe cari luându-le tâte in- tacte și fără lipsa, sa dus ŞI Sa âșezat în 
casa sa,
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JMâvtea lu: Panaghiotache. şi Dragoman Alerandru 

o „+ Mavrocordat, e e RI 

Și-a plătit datoria comună, Panaghiotache 

marel6 Diagoman, şi în locul lui sa făcut 

Alexandru Mavrocordat, om fârte învăţat în 

limba, elenă, în latinește al doilea Cicerone, - 

de aseminea, în arabicește și persiceşte forte 

perfect, fiul lui Neculai Mavrocordat, boer 

“nobil și cel întâi în Chio, șia mumei dom- 

nei Ruxandra, celei. prea învăţate: şi prea în- 

ţelepte, care-a fost studenta “prea; înţeleptu- 

lui: aceluia; Cariofill, și atâta: a progresat în 

grecește și: s'a făcut: renumită, în cât. ve- 

neaii visitatori- din Evropa şi: convorbeaii cu 

ea și admiraii înțelepciunea el. Era fiica, acelui 

renumit 'și glorios mare ' boer Scarlat, care 

avea atâtea însărcinări împărătești asupra 

sa. Intâr bărbat a avut pe Alexandru. Vodă 

Domnul Valahiti, fiul lui Radu Vodă. cel 

mare, Domnul Valahiei (Moldovei?) . . . 

Invăţătura lui Alexandru şi scrierile lui, 

„Amintitul Alexandru Dragoman mai întâi 

a învăţat în Constantinopol literatură la disul 

Cariofill, apoi sa dus în Padova, unde. a în- 

ceput, să studieze filosofia; acolo însă discu- 

tând cu şeolarii sa întâmplat un omor, din 

care causă a plecât și sa dus la Roma; a- 
colo terminând tâtă filosofia și ştiinţa -medi- 

cinei, sa făcut. desăvârșit, a făcut și o carte 
minunată despre circulaţia sângelui, care carte 

este ațât de folositâre și necesară, în cât 
până acum! de 5 ori să tipărit și jarăşi este 
grei de aflat. De acolo luând privilegiti des- 

pre desăvârșirea medicinei şi tăcând practică 
în ea, a venit în. Constantinopol şi: sa tăcut, 

mare ritor al bisericei celei.mari, unde a în- 

ceput să predea, și științele în șeâlă, și a scos 
discipuli procopsiţi, pe. Sevastos, care a fost 

profesor Academiei domnești în București, 
unde a și r&posat, şi. pe Spandonache prote- 

sorul, și alții mulți att progresat la el. A com- 
pus și o gramatică despre sintaxă prea minu- 
mată, a scris şi despre naştere şi. distrugere, 
carte piea folositâre, -care se' întrebuin- 
țază până în present în tâte școlele grecești. 
a: _ . . ' a 

„Se însă. Alerandru . Mavrocordat. 

Sa însurat și a luat de soție pe 'Sultana;. 

BLIOy : 
cau 2 Si 
a SENTSALA
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care era din nobili și însemnați părinți. Pă- 
rintele ei era enache Hrisoscoleu, iar muma 
ei Casandra, fiica lui Alexandru Vodă Iliaș, 
din strălucit neam, care să trage din Alexan- 
dru Vodă cel mare. 

Venul Vizirului l-a făcut Dragoman. 

Devenind renumit Alexandru în medicină, și 
bolnăvindu-să un văr al epitropului, care 
voind să se ducă la Babadag, l-a luat cu el, 
și acolo murind amintitul Panaghiotache, l-a, 
făcut pe Alexandru Mavrocordat dragoman în . 
locul lui. 

Prădăciunile 'Tuvcilor în Polonia. 

După acestea în: primăvară iarăși a făcut 
expediție Vizirul în contra Ucrainei,- și ase- 
diind Laotizina și castrul Umanu l-a sfăr- 
mat, și în atâta a jefuit ţera și atâta sela- 
vie a făcut, în cât cu 15 lei sc vindea, sela- 
vul ; apoi sa întors -la Adrianopol. 

Supunerea Ucrainei Aoscoviţilor. 

Vădend atâta selăvie Dorosencu, sa res- 
vrâtit iarăşi contra Turcilor, și a închinat 
Ueraina, Moscoviţilor. 

Domn Moldovei Antou Vodă i?oset. 

A scos pe Dumitraşcu V odă, Domnul Mol: 
dovei, şi în locul lui a făcut pe Antonie 
Vodă Roset, cetățen nobil. Părintele lui a 
tost Lascar Roset, mare logofăt al bisericei mari, iar muma lui Bela, fiica lui Ioan Can- tacuzen și nepâta lui Mihail Cantacuven. 

Împărăţia în Constantinopol. 

Atuncea a pornit împărăția din Adria- nopol şi sa dus în Constantinopol. 

Vizir Cara Mustafa Paşa. 

“Mai în urmă ia ăși după 6 luni s'a întors Impăratul la, Adrianopol, unde bolnăvindu-să Ahmet-Pașa Chiprulogul a, murit, și a dat pecetea lui Cara Mustafa Pașa, rechiap Cai- macam, lar rechiap Caimacam a, făcut. pe Cara Ibraim Paşa. : 2
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Humhame şi Dionisie Patriarh ecumenici. 

Sa schimbat . Patriarhul ecumenice. chir 

Gherasim, Şi sa facut iar: ăși Humhume, care. 
- după un an sa schimbat Și acesta ȘI s'a 

făcut chir Dionisie Seroglan. 

Expediția în contra Uercăinet şi învingerea Blonzilor 
“(Buşilor). 

In acel timp audind Împăratul că sa 
xevoliat Dorosendu şi a închinat Ucraina 
Moscoviţilor, a pregătit armată deajunsă și 
a trimes-o la începutul primăverei cu un 
Seraschier la Cehrin, hotârînd şi pe cei doi 
Domni, adică pe Duca Vodă Domnul Vala- 
hiei, și pe al Moldovei Anton Vodă Roset, 
Și asediind castrul Cehrin s'a învins Turcii 
de Moscovi, şi. sait întors înapoi învinși. 

Asedierea Cehrinului de urci. 

Na putut epitropul Cara Mustafa Pașa 
să sufere ast-fel de rușine, și în al doilea an 
a plecat el însuși cu mari puteri și cu Ha- 
nul, și a luat și pe Duca Vodă șI pe Anto- 
nie "Vodă, și a venit la Cehrin ȘI- d a asediat, 
pe care lovindu-l ca la 30 de qile n'a pu: 
tut să-l cucerâscă. In acest timp a venit a- 
jutor de la Moscovi ca la 200,000 de armată 
cu Ramadanoschi Cnezul. 

Trădarea lui, 

Vedând 'Pureii că cu nici un mod nu pot; 
să cucerâscă, castrul, să dice că a dat Vezir- 
azemi daruri disului Cnez, i i-a dat și pe fiul 
săii care era sclav la Tătari, și aşa, acesta fiind 
cu armatele afară de castru |- -a, sfatuit cu vi- 
clenie şi a predat castrul, şi făcând Turcii iu- 
ruși (năvală), aceștia ait eșit din lăuntr u ŞI i-ati 
dat foc de a ars. 

Antonie Vodă legat în ficre la Constantinopole. 

De acolo întorcându-se epitropul înapoi, a 
venit până la Chişinăui, șia dat voe lui Duca,. 
Vodă Domnul Valahiei să se întârne la scau-. 
nul săii.; Jar pe Antonie Vodă Roset l-a: 
mazilit și l-a luat cu el legat în fire. . 

Şer ban Vodă se plân ge de Duca Vodă, 

După ce sa apropiat Vizirazemi de Du-
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mărea, a venit Șerban logofătul Cantacuzin 
din Valahia împreună cu Pârvu Stolnicul şi 
cu Constanin Brâncovenu, al doilea postel- 
nic, care fugise din Valahia, şi a venit la Vi- 
zir să se plângi asupra lui Duca Vodă, și 
sa dus cu: Vizirul la Adrianopol.! 

, Şerban Vodă domneşte şi Duca Vodă se permută. 

Insciinţat. Duca Vodă de viclenia lui Șer- 
ban logofătul, a trimes până la dou&-deci 
de boeri la Pârtă, și sa plâns contra, lui, 
că este reii și viclean. și să-l exileze Vizi- 
razemi.; dar epitropul, pentru că-l ştia și 
inai dinainte, n'a vroit să-l exileze, ci mai 
ales i-a dat și domnia Valahiei; tar în Mol-. 
dova a strămutat pe Duca Vodă. . . 

Geneulogia luă Şerban Vodă. 

Acest Șerban Vodă:era din neamul Can- 
tacuzineștilor, părintele lui a fost Constantin 
marele Postelnic, pe .care l-a ucis „Grigorie 
Ghica Vodă, după cum am dis mai sus. Moşul 
săti a fost lenache Cantacuzin, care a fost Capi- 
Chihaia lui: Mihail Vodă revoltatul (cel viteaz). 

Se turcește lenache Capi-Chihaia şi se face chiugiur. 
E tefterdar 15). 

Pe acest Ienăche, când sa înfuriat Imp&- 
raiul contra lui: Mihai Vodă pentru resvrâ- 
tirea lui, a ordonat să-l preumble împreună 
cu. alți Capi-Chihai a. lui din pâţa cu Ghel 
Mumia 16), și după aceia să-i decapiteze ; atunci 
Vizirazemi fiind amic lui Ienache, i-a dis că 
dacă sar turci, ar putea să mijlocescă pen- 
tru el să-i scape viața sa. dar pentru alții 
nu pote. Vedendu-se şi acesta la strâmtâre, 
sa tureit și-l a făcut chiugiuc tetterdar. 

Despre Mihai Celei Cuntacuzin. 

Acest lenache. a avut părinte pe Mihail 
Celebi Cantacuzin, boer bogat şi vestit, care 
locuia în Anhial, și era, atât de bogat în cât 
țiftilicurile 17) şi proprietăţile lut ajungeati până 
la Dunărea, și multe agale cirachi 15 deaă lui 
ai ajuns Vizirazemizi, dintre care unul, după 
ce a ajuns Vizir și sa dus amintitul Mihail 
că să-l întâlnescă, și intrând în lăuntru, sa
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întâmplat să fie present acolo și Imamul Im- 

păratului, i-a is: bine al venit Mihail Ce- 

lebi, făcând și semn că adică să seâlă din - 

locul săi. După întâlnire, când a eşit afară 

Mihail. Celebi, i-a dis Imamul : Efendi, nu-i 

cuviineios pentru înălțimea ta, fiind. epitrop 

al Impăratului, să dici unui gheaur Celebi. 

De acesta i-a părut răi epitropului. Acolo 

însă sa intâmplat să fie Hasnedarul Imp&- 

vatului, care a eșit afară şi i-a spus lui Mi- 

hail acele ce a audit de la Imam, că adică 

i-a dis epitropului că nu trebue sa-i qică-Ce- 

lebi, şi că pentru acest fel de cuvânt i-a pâ- 

vrut r&u epitropilui:— Atunci a dis Mihail Ce- 

lebi, te rog să spui epitropului, dacă-i cu . 

voea lui, să fac ei însuși. pe Imam. să-mi 

dică înaintea, lui Celebi, și a spus hasneda- 

vul epitropului; atunci epitropul făcând laz 

a dis: are de cât să facă. Îndată Mihail s'a, 

dus a doua di la casa Imamului, în timpul 

când lipsea cl, și întâlnind pe Chihaia lui, 

i-a dis: am venit să întâlnese pe Etendi, și 

vuese să-l mtreb cât unt cheltuește la bucă- 

tăria, lui, câte lemne, cât orz la grajdurile lui, 

ca, să-mi dea listă; întrebându-l Chihaia cine 

este și pentru 'ce voeşte lista ? X-a răspuns : 

lista o voese pentru ca: să-i presentez, tote 

acestea. de la mine, şi eii sunt acela pe care 

“a vădut Etendi eri la epitrop. Sera, după 

ce a venit Etendi, i-a spus Chehaia întâm- 

plarea, și Imamul a ordonat să-i dea, lista ; 

Mihail însă neașteptând lista, a doua (i a 

times o corabie. de orz și unt în deajuns, și 

sa sculat și el și a venit la Imam; intrând 

în lăuntru,. îndată sa seulat înaintea ui și 

i-a dis : bine al venit Mihail Celebi 1... şi a- 

cesta, nu o dată ci de două și de trei oră și 

adesea repeţit Celebi adresându-ii şi alte 

mii de laude.—Eşind de acolo Mihail Ce- 

lebi sa dus la uşa epitropului și aflând pe 

hasnedar i-a dis: Te rog când va veni Îma- 

“mul să-mi dai de veste să viii şi eil. Și În- 

tru una din dile ducându-se Imamul la epi-.. 

top a anunțat și pe Mihail Celebi, şi a 

venit, şi intrând la epitrop unde era Imam 

Etendi, când l-a vădut Imamul, înainte de 

a-i adresa cuvântul epitropul, a început în glas 

“mare să (ică: bine ai venit Mihail Celebi !.... 

de două şi de trei ori, și a început să-l laude - 

cătră epitrop că 'este procopsit și vrednic și 

„că ast-fel “de Gmeni sunt trebuitori împără- 

ţiei, și altele de acestea; iar epitropul zîmbea. 

După ce a eșit atară Mihail, sa dus în odaia
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Hasnedarului şi a ședut; după aceia eșind 
și Imamul afară, a strigat epitropul pe Mi- 
hail Celebi şi-l a, întrebat: ce i-ai făcut de 
ţi-a dis Celebi ? Și i-a spus istoria. Atunci sa 
întors Vizirazemi și i-a (is: ghea seitanisin, Jhea' 
seitan oglusun 151... Şi de atunci a predominat 
datina să se dică toți Cantacuzenii seitan o- 
gludes. . 

Culomniat acesta că voeşte să se facă Împărat Iomr- 
ilor, se decapiteză. 

Pe acest Mihai Cantacuzen, fiind atâta de vestit și om prea bogat, l-a calomniat la Im- părăţie că-și închipue să se facă Imperat; deci a  trimes un Capegi Pașa pe ascuns și i-a luat ca. pul, luându-i și tâtă averea ; și câte n'aii putut să le ieie atunci în Constantinopol le-a vândut în Adrianopo! la mezat. Fiind prea multe lu- cruri, a vândut atâta de eftin, în cât a rămas proverb și să dicea când cum păra cineva vre-un lucru eftin : omule ! acesta de la mezatul lui Seitanoglu l-ai cumpărat !!!.. Aceste-s despre Mihail Cantacuzin. 

Caimacamii. luă Şerban Vodi. 

După ce dar a luat Șerban Vodă domnia Valahiei, a trimes înainţe Caimacam pe Const. Brâncovânul, nepotul săi, numind și alți Cai- macamii. A trimes și serisori de înştiinţare la localnici, făguduind că vor avea tâtă drep- tatea și liniștea în dilele domniei lui, și al- tele. 

Prefacerea ipocrit « luă Şerban Vodă. 

După acesta a plecat și el de la Adriano- pol și a venit la scaunul săi ; care la înce- put când a venit, a început să prindă cu binele pa toți şi mari și mici ȘI să arăte cătră toți delicateţă, dreptate și milă. ȘI acesta a fă- cut-o mai mult ca, să atragă pe doi: boeni din aceia ce i-a fost trimes Duca Vodă, ea să-l calomnieze la Pârtă, și fiind credincios Ini Duca Vodă, cum a vădut cele. ce se în- templă, a fugit în Moldova, adică Ivascu Bă. 
nu are, Cleer „ȘI: Stoica Merișanu ma-
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Zidivea castrului Dogan şi mintea lui Drosu Serdarul. 

La începutul primăverei sa trimes' ordin 
“la, amândoi Domnii, şi lui Şerban Cantacuzen 

al Valahiei şi lui Duca Vodă al Moldovei, 

ca să se ducă să zidescă castrul Dogan, 

care după ce l-a, terminat s'a înturnat tâmna. 
Când era să plece Serbân Vodă de acolo, a 
pregătit pe Drosu Serdarul ca cum adică să-l 
trimeţă cu scrisori înainte la boeri, cu. care 
a trimes și pe un Aliberdi tătar cu câţi-va. 
tătari, pe cari-ă ştia că sunt buni tâlhari, și - 

chiemat pe ascuns pe Aliberdi şi i-a dis întrun 
chip secret, că din lagăr, după ce va sosi 

lo, Bârlad să se retragă din drum și să tae ca- 
pul lui Drosu, și spre mărturie să aducă ca-: 
pul la el, iar cătră boeri să spue că a fu- 

git; ceia .ce a și făcut. . | 

Se chimă de Ducu Vodă Şerban Vodă, ca să se îm- 

prietenescă şi nu voeşte, şi uciderile luă. 

-Viind Şerban Vodă de la Dogan Calesi la 
Iași cu Duca Vodă, și trăgând în gasdă la 

Seson =) lângă Mănăstirea lui Balica, l-a chemat 

Duca Vodă ca să-l ospăteze, făcând mare! 

pregătire de masă: Iar acesta, căuta să-i dea 

Duca Vodă pe cei doi. boeri amintiţi, pe I-. 

vaşcu Bălânu şi pe Stoica paharnicul, ce eraii 

fugari, și nevoind Duca Vodă să-i dea. sa 

sculat a doua di de diminţă și a plecat în 

„spre Focşani, și acolo a trimes de a adus pe 
Vâleu Vornicu şi l-a ucis eu morte rea; iar. 

mai pe urmă a trimes de i-a adus pe Hriza 

Vistierul și aruncându-i o nedreptate .că ar 

datori la Vistierie, i-a cerut 60,000 lei, și- 

neavând să le dea, i-a luat tot ce a aflat, și 

în urmă l-a ucis. | 

UVeiderea de Ghina. 

După aceia viind la scaunul sii, i trimes 
pe un Căpitan, Ghina cu numele, cu sluji- 
tori la Petrașcu căpitanul Urzicânul, și adu- 
cându-l şi pe acela, după ce-l a schingiuit 
mult, l-a omorît. : | 

Se spânzură Radu Vistiarul, 

In urmă după “mult timp a trimes și pe
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Radu Vistiarul Oenarul, şi l-a spânzurat în 

peja Ocnei. 

Desmoştenirea lut Drosu. 

Pe - fiul lui Drosu, trimeţându-l la Ocnă, l-a 
ucis în lăuntru acolo, fiind calăii un capitan 
Copcea Dumitraşcu, şi pentru ca să nu-i r&- 
mâe de loc semânţa,: pentru că avea încă o 
fiică Drosu, a trimes de a ucis și pe aceia. 
Acestea şi alte ucideri şi tiranii a facut Şer- 
ban Vodă până în al treilea an al domniei lui. 

“Twet boert intriganţi se decapiteză de Duca Voda. 

„Tar Duca Vodi în Moldova a arătat mare 
milă în ţară şi bună voinţă cătră boeri; 
după ce însă sa întors de li Dogan Calesi, 
trecând 5 până la 6 luni, a început să-l vi- 
clenâscă trei boeri, îndemnând şi pe sluji- 
tori să facă revoltă, contra lui, adică : Gheoca 
Vasile mare Vistiar și Cirac a lui Duca Vodă, 

şi rudă cu dâmna lui, pentru că avea pe'o 
nepâtă a ei de femeie a sa, și Bogdan, a, 
căruia fit după aceia sa făcut Hatman, ŞI 
un altul, despre care înștiințându-se Duca 
Vodă şi “judecându-i i, i-a hotărît spre mârte 
ȘI i-a decapitat. 

Stepmiţ Beizadea cere de logodnică pe fiica lui 
„Duca Vodă. . 

In acele timpuri ajungând la vrâsta de 
măritare fiica lui Duca Vodă Ecaterina, și 
fiind logodită 'cu Stefăniţă Beizadea a lui 
Radu Leon Vodă, ce să numea și Strida, 
fiind-că l-a cunoscut Duca Vodă om cu rea. 
purtare şi beţiv, n'a voit să-i dea pe fata lui, 
ci a trimes şi a adus din Constantaopol 
pe un: Iordache Muselim fi de boer no- 
bil, ca să-l logodescă cu domnița lui. A- 
câsta audind fiul lui Radu Vodă, sa dus și 
a dat ânafora (jalbă) la epitrop, rugându-l 
să nu i se facă nedreptate, și să dea Duca 
Vodă pe logodnica lui.la altul, şi i-a făgă- 
duit Vizirul că va. face să-l-o dea, lui și nu 
la altul. 

Prea-Sânţit Jacob. 

- Atunci după. alegere. sinodică s'a: făcut pa- 
triarh Ecumenic: Chir I Iacob din Larisa. -- 
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Duca Vodă tea Ilitimăniu Ucrainei, şi Stefaniţă pe 

fiica li. “ 

Fiind în Ucraina Hatman fiiul lui Chmil 

Hatmanului de altă dată, care şi acesta era 

om nestatornie şi cu rea purtare, şi neputând 

Cazacii să sufere mai mult neregularităţile lui, 

Sati dus şi stati plâns la Pârtă. Dorind Duca 

Vodă și Hătmănia a cerut-o, deci a ordonat 

Vizivazemi să vie în Constantinopol ca să 

facă mucarer şi să-i dea şi Hătmiănia Uerai- 

mei, a ordonat să aduci, şi pe fiica lui. îm- 

preună ca să se judece cu fiul lui Radu 

Vodi. Dueându-se Duca Vodă în Constantino- 

pol, a fost îmbrăcat cu cavade de cătră Vizir, 

și în urmă s'a, dus să se închine Împăratu- 

lut după obiceiii, i-a pus pe cap în loc de 

cucă o cercheza calpac?:) de samur pentru 

Ueraina, dându-i și buzdugan în mână. Și 

atunci când să ducea să se închine Impăra- 

tului, când era. să intre. spre închinăciunea, 

Imptratului, i-a vestit epitropul că din po- 

runcă să dea pe fiica sa, lui Stefâniţă, Beiza- 

dea, fiiul amintitului Radu Vodă, și neputând 

să facă alt-fel a dis: (să fie) hotărîrea lui; dar 

mult i-a părut răi lui Duca Vodă de ast-fel 

ordin al epitropului, întru atât în cât diceait 

de casnicii lui că nici odată nu știti:să fi avut 

atâta amărăciune, după cuin sa întristat 

atunci. Și ast-tel l-a luat din Constantinopol 

cu el în Moldova și la cununat, făcând 

după obiceiii mari veselii. 

Duca Vodă se duce în Ucraina . 

"După aceia a plecat și sa dus în Ucrai- 

na în Noembrie, unde a pus epitrop pe un 

Tani, al doilea postelnic, pentru că ştia limba 

câzăcescă, şi A ânduit polcovnici judecători: 

ce să judece poporul, şi stând ca două luni 

acolo s'a întors înapoi. Acest Duca Vodă a- 

vez trei embleme pe sigilul săi, adică: cea 

a Valahiei, cea a Moldaviei și cea a Ucrai- 

nei, topuzul. - i | 

Cu minune întovce pe un Lfendi la Christos. 

In dilele acelea era un ture cu numele. 

Patburun Mehmed Efendi la casa. lui Reis-: 

Efendi, om învăţat, şi avea o întreţinută Rusă 

sclavă, ce-și ținea, credința ei, şi se ducea. 

și la bişerică cu voea stăpânului ei. Inti'una din. 

dile “a întrebat-o Efendi, care este causa că 

4
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în unele dile mirâse gura ta ? Acesta pre- 
rexta și dicea că nu ştie; apoi nevoind-o de 
a-ă. spune numai de cât causa, l-a dis aceia: 
Noi avem obiceiul când mergem la biserică, 

"şi voim să eşim, la sfârşit ne dă preotul o 
bucăţică de pâne sânţită, și de aceia mirâse 
gura. mea. lar Efendi ca învâțat sa minu- - 
nat și a cădut în îndoclă, și voind să vadă, 
şi rândusla bisericei. nâstre, a dis unui croi- 
tor al săi să-i aducă un rând de haine ca 
ale lui, să le îmbrace și să. mârgă tiptil cu 

„el la biserică ; şi așa aducându-i straile eroi- 
torul, le-a îmbrăcat Etendi, fiind în diua Du- 
niinicei ortodoxiei, şi s'a dus cu el împreună 
la Patriarhie, și v&dând că liturgiseşte şi pa- 
triahul ecumenic şi al Ierusalimului cu Ar- 
hierei și cu atâta ponipă după obiesiii, când. 
ai eșit cu sântele, i se părea că Avhiereii și 
preoții merg de o palmă mai sus de pământ, 
șI atâta sa cuprins de umilinţă și a venit 
la âtâta religiositate, în cât eșind afară a în- 
ceput să predice credința ortodoxă efendilor, 
chiatapizilor *:), şi nu înceta dea tace acesta, 
tot-deuna până a audit și Vizirazemi, și adu-. 
cându-l înaintea sa declară pe faţă credinţa 
ortodoxă, și îndată l-a trimes În Ar-maidani 25) 
ȘI l-a ucis cu petre după legea lor. 

Cpusul Moscoviţilo» la Constantinopole. 

In acel timp a venit de la Moscovi con- 
sul mare Procopie, și s'a terminat pacea cu 
"Otomanii, prin mijlocirea sa, pe care l-a ono- 
rat întru atâta în cât diceati Gmenii de atunci 
că nici odată nu-și amintese să se fi cinstit: 
cu ast-fel de chip alt consul. 

Papediţia contra Beciului (Viena). 

Impărăţia  Otomanilor,: având ordin de 
la bătrânul Chipruli Mehmet Pașa că q- 
matele nici odată să nu șadă trândave, ca 
să nu găsască” ocasiune și, să, tacă revoluţie 
saii altă desordine, a început să ccră de la 
Nemţi două castre : Tanichi și Comarani ; 
ceia “ce audind Nemţii ati trimes consul la 
Pârtă să cerceteze pentru "care pricină cer 
aceste cetăţi, fiind-eă nică terminul: păcei nu aaa pa a i sa împlinit, fiind încă trei ani ca să se ter- 
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mine. Aceştia ati respuns că armatele ndstre 
caută răsboiu, şi dacă ne dați cele două cas- 
tre amintite, vă vom lăsa în pace, iar de nu 
să vă pregătiți de r&sboiu. Ne voind Nemţii 
să le dea, ai început Otomanii să facă mare 
pregătire de răshoii. contra lor, pun€nd în. 
mișcare tâte armatele. orientului şi a Rume- 
liei şi pe han cu.tâtă puterea lui. A ve- 
nit ordin și celor doi domni, al Valahiei Șer- 
ban. Vodă şi al: Moldovei Duca Vodă; să se 
vidice cu tâte armatele şi să ea şi pe.Ca- 
zacii Ucrainei Duca Vodă; a ordonat şi 
lui Mihail Apafi, craiul Transilvaniei, să se 
prepare și acesta cu Ungurii și să pornescă; 
a, vestit şi pe 'Lecheli Cursu să vie la, resboiii, 
care să resvrătise contra împe&ratului și, avea, 
cu el ca la 100,000 de Unguri din "Ungza- 
riă de sus. A plecat din Adrianopol însuși 
Sultanul Mehmed cu Vizirul şi s'a dus până la 
Belgrad, și acolo a așteptat până sai în- 
trumit de pretutindenea armatele, adică: Ha- 
nul, Pașii şi Domni. Impăratul a, remas 
acolo la Belgrad, iar Vizivazemi cu armatele . 
a plecat - contra, Nemţilor. Pe faţă spuneai 
"Dureii că se duc contra diselor două castre, iar 
pe ascuns scopul lor total era să mergi la. 
Viena. Ajungând dar la Ianichi a doua di, 
şi pe când era să asedieze castrul și să iea 
întăriturile, a doua di dimineţa, s'a vâdicat 
Reis-Efendi la chiursi 24) ș și a început să citescă 
un hatişerif, în care s6 cuprindea acestea: . 
„Voi Viziriă mei, Pașalele mele și voi armata 
mea cer dela voicetatea Vienei“. Acesta audind, 
a strâns-o 25) şi îndată sati repedit ca leii cu 
mare pornire ș și făcând. poduri ai trecut și saii 
dus la Viena. "Nemţii atâta erai de nepăsători 
nu să așteptaii ca, să vie acolo, în cât puţin 

a lipsit de n'ati prins pe Impăr atul vită, Găsind 
casele pline ai început să jefuescă și să 
sclăvescă în atât în cât sati săturat ȘI Tur- 
cii și 'Latarii de jafuri și de -selaviri. 

Asedievea Beciului, şi Împăratul caută ajutor. 

Ajungând la cetatea Vienei ai asediat e) 
ȘI au început să cucerescă întăriturile ȘI să 

o lovescă cu lagumii 26) și cu tun ; dar find
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că sati întâmplat: în deajunsă armată nem- 

țescă, în lăuntrul :cetăţei, li să opunea bărbă- 

teşte, aruncând. cuimbarade*?) şi tunuri contra 

lor, de care cădea mulțime de Turci. Iar 

Impăratul luând știință a fugit într'o cetate 

departe de Viena 24 de. ore, şi a. trimes re- 

presintanți la tâte regatele creștine, rugându- 

le să-l ajute în acestă nevoe, a trimes și ia 

Sobieschi Regele Poloniei și l-a rugat să-l 

ajute. | 

SE alungă cimatele Tuceşti, 

Atuuci Sobiesehi mişcat; de zelul ereştinese, 

“îndată a adunat armată alâsă leşască 30,000, 

și s'a, dus el singur şi sa întâlnit cu împt- 

vatul. Şi până să vie disul Sobiesehi cu a- 

jutor, a iconomisit şi impăratul de la el și 

din ajutor și a adunat ca la 50,000 de ar- 

mate gerinane, peste. care Sa facut generali- 

sim însuşi Sobieschi, şi a plecat spre Viena 

contra “Lureilor, pe care :o as+diase 65 de 

dile ; şi cum ai vedut Lureii atâta multă, 

armată și bună, sa .dus Hanul și-a dis Vi- 

zivului să lase cetitea și. să lasă la câmp să 

se bată, unde pot și 'Latarii lui să se bată. 

Vizirul însă ma vroit să asculte, și a început 

să, dea resbolu și a ţinut resboiul de la + cc- 

sură până la 10. Deci Nemţii fiind mai îndemă- 

natică la resboiti şi lovindu-, l-ati respins pu- 

țin câte puţin înapoi până când ati înce- 
put să și fugă 'Purcii. Cel mai tare resboiu sa 

“facut în faţa lui Vizirazeni, pentru că să opu- 
neati puternic 6menii lui. iar restul armatei a 
fugit şi mai întâi de cât toţi Hanul cu 'Latarii; 
neputând mai mult să resiste nici Vizirazeni, 
a plecat și el şi fugind s'a dus la Buda, unde a 
stat. câte-va dile. | 

Mulţămiăte luă Solieschi. 

Sobieschi rămâind la Viena, a venit Imp&- 
ratul și X-a mulțumit forte pentru ajutorul ce 
l-a dat în timp de nevoe. | 

Mândria lui Sobieschi. 

După acestea voind Sobieschi. să plece din 
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Viena şi să vie în Polonia, sa dus pe la cetatea 

Ostrog, ce.o ţinea împerăţia 'Lurcilor, pe care 

înconjurăndu-o a bătut-o câte-va . dile și a 

luat-o, și după ce a supus-o a dat-o Împe- 

ratorului. 

Incing Polonii pe urci. 

Atuncă Viziazemi audind de luarea Ostro- 

gului, a adunat parte din armată ca 30,000 

ce-i mai vemăsese încă, și punând şese paşale i-a 

trimes contra Leilor; și făcendu-se resbolii, ati 

fost învinși 'Lureii cu desăvârșire și ati perdut 

şi patru paşale, iar cei remași, Custgi Mustafa, 

Pașa și un altul s'aii selăvit de Leși. 

Se judecă Domnit Aloldo-Valuhiei lu Vizir, -. 

De la Buda sa sculat epitropul și s'a dus 

la Belorad, cu tâte pașalele și umbii Donmi; 

unde Domnii având neînțelegere între ei 

pentru zahareaua ce a remas remăşiţă . din 

timpul Cehrinului, fiind Duca Vodă în Va- 

lahia, despre care sa judecat la epitrop, 

și a încărcat Șerban Vodă pe Duca Vodă, 

cu 160 pungi. - a 

Şi Marele dragoman cu Şerban Vodă. 

După aceea iarăși acolo la Belgrad, s'a 

judecat şi marele dragoman pentru o canti- 

tate de bani ce a. fost luat de la Șerban 

Vodă, şi a ordonat epitropul ca să-i. le. dea. 

Piziv Cura Ibvuim, şi Ilupsi Murele dragoman. 

Fiind Vizirazemi la Belgrad, a trimes Im- 

păratul pe Capegi-Bașa, și luându-i sigi- 

lul l-a decapitat, împreună și pe 'Lefterdar-E- 

fendi, mâniat fiind-că l-a nevoit să facă acest 

răsbel, şi aducând capul lui și pecetea la 

Adrianopol. a adus și câți-va Gmeni Vai lui, 

pe Reis Efendi, pe marele dragoman: şi pe 

alții şi pecetea a dat-o lui Cara Ibraim 

Pașa care era, Jechiap caimacam Și în lo- 

cul lui a făcut pe Soleiman Paşa, ce era 

mare imbrohor *); și dintre dișii 6menii lui pe 

care i-a adus în Adrianopole, pe Reis Efendi 

la spânzurat, lar pe marele dragoman l-a
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închis şi a făcut dragoman pe Seferaga. lar 
marele dragoman vădând mârtea lui Reis 
Efendi și atâta urgie a Împăratului, Și te- 
mându-se să nu i se primejduiască „ȘI viaţa 
lui, a făgăduit să dea 300 pungi de galbeni 
și să-l lase. Din care dând o cantitate acolo 

“la Adrianopole și neputând: sto îndeplinescă 
tâtă, l-a adus în Constantinopole și. l-a în- 
chis; și dând și acolo iarăși altă cantitate, 
nici cu acâsta n'a putut s'o umple, și i-a 
luat t6tă averea lui în socotela împărătescă, 
și a sigilat casa lui. Iar pe soția lui Sultana și 
pe muma lui Dâmna Roxandra, le-a aruncat în 
“închisre ; iar pe Alexandru marele drago- 
man l-a luat iarăși din Constantinopole la 
Adrianopole și l-a pus la închisăre. 

AMortea mamei dragomanului, 

După aceea trecând 6 luni și-a plătit da- 
tona obștâscă în închisâre mama lui Dânmna 
Roxandra. 

Ese din închiscre dragomanul, 

După trecerea altor ă luni, fiind aprâpe să se umple sumă celor 300 pungi, a elibe- 
rat pe soția lui din închisâre, și după o lună 
l-a. scos și pe el. | 

Dragomanul tarăşă în cinste de mai înainte, 

După ce a eșit. din închisore, a cerut voie să se ducă la Constantinopole spre a-și ve- dea soţia sa și pe copii săi ; și viind a șezut numai o di, și a doua di a tuimes de la A- drianopole și l-a luat înapoi; și a început „epitropul să-l întrebuinţeze în cestiuni secrete a Împărăției până la 2 lun. După aceea l-a chemat epitropul și aducându-l la diva. nul cel mare împărătesc i-a is de aceste: Fiind-că na găsit împărăţia nimic vicleșug în tine, ci ai. serviţ credincios, iată că tarăsi te-a făcut mare dragoman a puternicei. [m- Părății, și te-a miluit Şi cu casa ta și cu creanțele tale, (aceste creanţe coprindea, ea, 50 pungi și -eraă amanet pentru banii. ce:i ceruse) ; și l-a îmbrăcat cu cavade. și a venit Iarăşi în cinstea sa de mat înainte, 
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Se sclăceşte Duca Vodă «dle Poloni, 

Duca Vodă. întorcându-se de la Belgrad 
ca să vie la scaunul stii, a trecut prin Ardeal 
și pe la Bacăii și a venit în ţinutul Putnei 
în satul numit Dommneştii, şi a stat acolo ca 
să facă sărbătârea Naşterei Domnului; și până 
să se adune slujitorii, fiind-că ai fost fugit 
toţi dinaintea lui, pentru că nu le-ar fi fost plă- 
tit luje 29) (I6ta), şi acesta fără slujitori se temea 
să vie la scaunul săă, de Petriceicu - Vodă. care 
a fost venit cu puterea Leșilor și -luase sca-' 
unul săi; deci atunci aflându-se la, disul sat, 
a venit: un număr de Leși asupra Lui ames- 
tecaţi cu Moldoveni, peste carii era mai mare 

"un Bainschi, și prin vicleşugul localnicilor în. 
(iua de Crăciun, în ora când sedea la masă, 
l-ati încunjurat înti”o casă, şi prindndu- -l sa. 
luat selav în Polonia, şi acolo şi-a dat datoria 
obştescă ; și în n locul lui sa făcut Dumitrașcu 
Vodă. 

Covone şi Aletone să cuceresc de Turcă 
(ceteşte Veneţieni). 

In acel timp a stricat pacea cu rPuareii şi 
Venețienii, ș și pornind r&sboiii contra lo sa 
dus în Moreea, şi a cucerit 2 cetăți Corone 
şi Metone; la armatele Venețiene era Gene- 
valisim Morezin, care după aceea, a fost și 
principe ul Veneţiei. 

Polonăi cuceresc Podolia. 

Atunci sa arătat și Polonii că sunt: în 

contra Turcilor şi a cucerit tot pământul Po- 
doliei, pe care l-ar îi fost luat tot "Turcii de 
la ei. 

Se încunjuvăt Duda de Ieşi (cetește Nemţi). 

lar Germanii după răsboiul Vienei ati fă- 
cut mare pregătire ș și ati pornit cu răsboiii con- 
tra 'Lureilor, și mergând la Buda ait asediat-o, 
unde _viind arinatele turcești, le-ati învius și 
le-ai împrăștiat, iar cetatea ati putut să: o 
ia, afară de două cetăţi din Ungaria de sus 
le au supus și sait întumat înapoi. 

Vizie Suleimun Paşa, 

In anul umnător Xarăși sa pregătit Nem-
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ţi și venind la, întăriturile 'L urcilor, Jarăși au. ? 

învins pe Otomani şi ai cucerit şi dou cetăţi 

Stobeligrad ș și Uivarul. Vădând V ezirazemi că 

a slăbit și a ajuns în stare de nedumerire, 
s'a prefăcut că dă dimisie şi luând sigilul 
Impăratul l-a dat lui Suleiman P așa, Pechiap 
caimacam. 

Buda se cucereşte. 

După aceea a făcut și acesta preparare 
şi s'a dus în răsboiii în contra, Nem- 

ților, ceea ce audind ei aii venit cu armată 
destulă și împrejurând (asediind) Buda, i-a 
dat răshoiii şi a supus-o. Apoi întoreându-se 
spre armatele ture cești le-ati învins cu dest- 
vârşire, și fugind Suleiman Pașa s'a reîntors 
la Belgrad. 

Adr amopole cavpealic 30) Dragomrnului, 

coman Ale- In aceste timpuri marele Drag 

xandru, având multe cheltueli la sefer, și zia- 
motul 5:) ce-l avea nu-i ajungea, a cerut "de la 
epitrop să-i dea Mitropolia Adrianopolului 
arpalic, și i-a dat-o ; şi a pus pe Gherasim 
al Castoriei (care în urmă sa făcut patriarh 
Alexandriei) să strângă cele ale Arhieriei 

y acela, și el să iu veniturile. 

Restoiul Nemţilo» cu Turcii. 

Din iarnă a început iarăși Otomanii să 

facă mari pregătiri, şi la ivirea, primăverei 
aii plecat cu mari puteri contra Nemţilor, și 
cioenindu-se armatele. .la început se părea 
învingerea a 'Lurcilor, dar la urmă ai învins 

. Nemţii. 

Dă sigilul Vizivul, din causa Zorbugiilor. 

Atunci armatele. tun cești ai făcut rebeliune 
contra Vizirului, căutând să-i da sigilul și 
să-l ucidă. Dar acesta luând ştiinţă a fugit 
și a venit pe Dunărea la Rușciuc, și a ves- 
tit pe Şerban Vodă și ku dat cai șI s'a dus 
la Constantinopol la, "Dpăratul și a dat si- 
gilul Impăratului dicând : Impărate, iată si- 
gilul, Jată și capul met, şi ceea ce-i place îm- 

- părăţiei tale fă cu mine, pentru că n'am voit să. 
dai sigilul tăi în mânile imimicilor tă; și 
i-a dis. Impă&ratul să se retragă, și s'a ascuns 
Vizrul. 
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i Zor Vagii pretind sigilul, 

După! aceea ati trimes de. la armate repre- 
sentanți  cătră. împăratul rugându-l .să tri- 
mită sigilul ca să-l dea lui Ciauş Paşa. 

Vizir Cianiş Paşa. 

Tar împăratul socotind să nu le de pricină de 
scandal şi să facă o rebeliune mai mare 
(după cum sa și întâmplat), îndemnat și 
de cei din jurul .săă, adică de Chizlaraga 

“şi alții, a trimes sigilul cu silihdar aul 52) săi Ha- 
sanaga, care era logodit cu fiica lui, Hatiză 

_Bultana, care :avu “nainte pe ă Mustafa Paşa 
Musaipin, și ducându-se silihdarul cu sigilul 
l-a dat lui Ciauș Paşa, care. ţinea pe fiica, 
lui Mehmet Pașa bătrânul Chipruli. - 

Iacob Preasânţit, 

Chir Iacob fiind atunci în Constântinopol 
ascuns în casa Consulului francez, s'a sculat 
și sa dus la Filipopol la noul Vizir, şi a 
căutat (cerut) patriarhia, ș și i-a dat-o, scoțând 
pe chir Dionisie. . 

| Silihdarul se uneşte cu Zor bagi. 

După ce ati luat sigilul Z ovbagiit, ai ati pus 
la jurământ pe Silihdar ca să fie cu că, făgă- 
-duind că dacă va fi cu ei îl vor face isi 35) 
Pașa, şi Sa unit cu ej. 

Cererile Zorbagiilor cătră Impăratul. 

După aceea ati scris cătră, împăratul cu 
Silihdarul că cer capul lui Suleiman Pașa, 
și că pe rechiap caimacamul, Recep Pasa, 
voese ca să-l închidă î împărt ăţia la Cap. Arasi, 
și -rechiap caimacam să facă pe Mustafa Paşa” 
Chipruloglu, care era frate. de: soră lui Vi- 
zivazemi. | - 

Ai schimbat Zorbagiil pe toţi cei din jurul Impăvatuluă, 

Apoi a seris împăratul larăși să schimbe 
şi pe Chizlâraga, și cu cât să apropieaii de 
Constantinopol, mai pe toţi cei ai Impăratu- 
lui îi schimba și ati pus de ai lor. Impă- 
vatul și din necesitate fitcea, voinţa lor: a 

.  Dnpăvăţia: d Sultan Suleiman. 

“Mustata Pașa Chipruloglu, fiind „om  în- 

$
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țelept. și cugetător, a înțeles scopul lor că 
voesce să schimbe și pe împăratul, și cuge- 
tând că dacă vor veni în Constantinopol vor . 
urma multe neorândueli și jafuri și multe 
necuviinți, a scris lui Vizirazenni, fiind-că scopul 

- lor este să schimbe şi pe împărat, lasă să-l 3 ) 

schimbe mai înainte de a sosi armatele în 
Constantinopol, şi pună în locul lui pe sul- 
tan Suleiman. Și așa sa tăcut; fiind încă 
Vizirazemi cu armatele la Ciorlu, sa dus cu 
ulemadele și ai rădicat pe sultan -Mehmet 
din scaun și-l aii închis și ai pus Sultan pe 
Suleiman. Și venind armatele ati găsit pe 
împăratul în scaun. 

Constrâng Zorbagii! pe Jlegistani (boeri) pentru Vană. 

Cu tâte acestea Zorbagiii tot n'aii încetat: 
cu desăvârşire, căci după ce ai venit în Con- 
stantinopol, aveai să ia cinci lufede, încă 
mai căutaii și bacșișul lor legiuit, care aces- 
tea făceaii o mare cantitate de bani, ar bani 
la miri-mali 34) nu erat. De aceea ati început 
a constrânge pe Megistani, şi: ait luat de la 
altul cinci-deci de pungi și de la altul o 
sută, până când s'a umplut suma lor: 

Ardealul se supune Nemţilor. 

Vedând Nemţii așa confusie și desordine 
a 'Lurcilor, ai aflat ocasie şi ati dus arma- 
tele în Ardeal, fiind Crait Mihail Apafi. Și 
saii- închinat tâte cetăţile la Nemţi și le ati 
stăpânit, lăsând armate germane la tâte ce- 
tățile, și sa supus și Craiul Apafi. 

Zorbagiii nu se liniştesc. 

Iar Zorbagiii nu sai liniştit, ci adese se. 
sculaii și ducându-se la Pârtă pretindea multe 
cereri: altora să li dea manzupe 35) și altora să, 
li ia, capul. Şi acestea ai început din Octom- 
vrie și aă ţinut până în Fevruarie. 

Zorbapaşa: este înecat şi pentru acesta se ucide 
Jeniceraga. 

Vizirazemi socotind că vine timpul expe- 
diției, și vădend armatele nedesciplinate, s'a gândit şi a judecat de cuviință ca să prindă 
pe zapciă 56) și mai marii -Zorbagiilor şi. să-i 
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cer-agasi să facă coli 5), l-ati întâlnit servii 
lui Z orhapaşa și ati început să strige în glas 
mare :. că acesta este care a ucis pe Aga: 
alor. Și aşa sait repedit asupra lui și l-ait. „te | 
Jat în bucăţi. 

Căuta să ucidă şi pe Vizir. 

După aceea ai aruntat vina asupra Vizi- 
ului; cum că tâte acestea vin de la el, și 
wati sfătuit să se ducă să-l ucidă și pe el. 
Tar Vizirul luând ştiinţă, sa ascuns în se- 
vaiul Îi. Aceştia sati dus și l-ati încunju- 
rat și l-ati bătut cu răsboiti. "Despre care au- - 
dind împăratul, a trimis pe  Misirloglu ca 
să-i spue să vină la el. lar Vizivul n'a voit 
să se ducă, dicând: că dacă mă duc, ace- 
ştia ucid pe femeea, mea și pe copiii mei și 
mai bine să mă ucidă pe mine singur; și 

„aşa a luat sigilul și l-a, trimes împăratulut. 

ps 

L-ai ucis, 

După aceea ai năvălit mulțimea Zorbagi- “ 
ilor în lăuntrul seraiului lui și l-ati bueăţit 
și ati împărţit tâte lucrurile lui. Era în Du- 
minica lăsatului de sec. 

Sfatul Zorbagiilor. 

Tar” adoua. di de dimineță, sait adunat toți 
Zorbagiii, Spahidia ș și enicerii și ati făcut sfat 
să, schimbe pe “Impăratul, „pe. Muftiti şi pe 
alți Megistani. Ai votat și de Vizir pe-un 
Zorbapașa din oțacul 5) Spahidilor, Ali” aga, 
ati făcut şi Ienicer agasi din oțacul Ienice- 
rilor, Chiuciuc Ceauş. - 

Un emir 1 mescdlă | pe Zorbag giă. 

Vedead seher liga) şi neguţiitorii că urmeză 
să, se facă, mare. perdare, ș și că pâte'să calce 
şi Dezestenul 41) unde se afla atâtea; scule, sa 
rădicat un emir de la bezesten și încu-
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ind dulapul săi, a legat o batistă într'o 
vargă, și a. început să strige în glas mare: 
Cine este' musulman să 'vie sub sangeac 
serii 1.*) Și îndată cu toţii șati închis dulapu- 
rile. lor și' ai început tâtă mulțimea 'Lureilor 
să-l urmeze strigând în urnă : Alah! Alah! Și 
până la. ușa palatului împă ătesc sai adu- - 
nat ca le două-deci mii de mulțime. lar 

* ușa palatului 'era închisă. Aceştia însă n 
încetaii să strige Alah ! Alah ! timp îndelun-! 
gat, până când 'a trimes împăratul” din lăun- . 
tru un seh43) și i-ati întrebat cari sunt cere- 
rile lor; și ci at respuns că râgă pe împă- 
ratil “să scâtă afară curând sangeac seriful, 
și” să râdice pe Zorbagii. Sa dus sehul și 
a spus împăratului; și a venit Jarăși sehul 
Și a spus din partea Impăratului, că de a 
scâte Sangenc-serif afară nu e timpul, fiind 
sară, însă dimin€ţă las să vie și scâtă Sangeac- 
seriful, și atuncea cine-i ture să vie sub 
sangeac-serif. Și pe Zorbagii i-a scos Im- 
păratul din lăuntru dând. hotărâri, că on... 
cine va găsi zorbagiii să-l ucidă și să fie 
bine ucis. At felicitat pe Împăratul și i-au 
dis că-l r6gă acum în acest câs să facă milă, - 
ȘI-să facă un Ienicer-agasi din lăuntru ȘI să-l 
scotă afară ; și îndată ati făcut pe rechipta- 
rul.5) săi, care eşind afară l-au salutat toți 

FI și l-ai luat cu alai ca să-l ducă la Aga-Ca- 
pisi. Pe drum a întâmpinat pe alt enicer . 
agasi pe care-l făcuse Zorbagiii, și l-ai răpit ; şi 
sosind la Aga Capisi i sati închinat toți Ieni- 
ceri ; de acolo ati încălecat cu cinci sute de Ieniceri şi aă făcut col; înlăuntru în Con- 
stantinopol și undă păsa zorbagii îi ucideaii ; 
ŞI seherlidix înturnându-se înapoi ăi găsit în drum 'doi' din acâia' c& erai cu zorbagriil” 
ŞI i-ati ucis. Iar rămășiţa poporului Otomani- - lor de cu nâptea a început să se adune la seraiul Împăratului până la amedă-di; socachiele :5) „erati pline și marea, de aseminea.(plină) de caice în care să transportati en arme și ciomege ; altul. ţinea pușca, altul. sabia, altul pâtra, altul lemn, altul baltag, altul suliță şi în scurt . ori ce armă găseati, ori-ce avea fie care la casa lui, cu aceia alerga Și să ducea ; ceia ce să nu- meşte neferam' ascheri 4). Ajungând mulţimea sub sangeac-serif le-a vestit împăratul că pe. Zorbagii i-a ridicat, şi altă ce cerere aii ? Aceș- tia, a răspuns că-l rOgă să dea sigilul lui Ohi-. prulogu ; şi leza anunțat împăratul” Gă sigi-- lul Ia:-dat. lui "Nisangi Isinail paşă, card este: om bătrân și bun ; şi aii'felicitat'pe Tmpăratul.:: : -.. 
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TATĂ, ză» xal oops Movoraşă TAGÂĂY.,   

Iar Vizirazemi ducându-se la Pașa Capisi 
cu alai după obiceiii, îndată, a, început să - 
tae și să gâtue nu numai pe zorbagii, dar și 
pe cel ce aveati relație cu «i; și mulţi din cei 
ce 'aveaii vrăjmași se duceaii şi îi trădati, că 
aii a face cu zorbagiii, și îndată îi ucideait. 
fără nică o cercetare; și multă mulţime să 
perdut pe nedreptul.' | 

Prea Sânţit Calinic şi cârta cu ciomege a clericilor. 

Iară chir Iacov patriarhul vădând răul unde: 
merge și. temându-se. să. nu-l calomnieze. şi. 
pe el'că.sa făcut. patriarh cu puterea Zor- 
bagiilor a demisionat, și în locul lui s'a 
făcut patriarh chir Calinic din. Prusa cu a- 
legerea. întregului Sinod şi.a adunărei, şi a 
fost îmbrăcat cu cazade. de Vizirul. Ismail 

„Pașa în diua,. Duminicei Ortodoxiei. Şi -du- 
cându-se doj clerici. să-l aducă la. Sânta masă 

„după .obiceiii,. a întârziat puțin. lar Cario- 
- fil, marele logofăt, vădând că întârdie, să dice 
“că ar fi dis: Ce fac. aceşti buhai și întârdie 
atâta ? Și fiind că era lângă el marele dra- 

_gomân Alexandru. (fiind, atuncea mare Sche- 
| vofilax) L-a -audit și, fiind scandalisaţă de cele - 
de la început, a dis cutră popor: vedeți creştini ! "9 

- nepiosul să calomnieză pe clerici și să le dică 
buhai !!.:. Iar Cariofil: atunci i-ar fi răspuns 
cuvinte nepotrivite cinstei lui ; şi nesuferind 

: marele dragoman sa aruncat asupra lui: şi 
Sa Dătut, fiind și voinic ; însă pumnii i-a 
mâncat Cariofil ca mai slab, şi voind să se 
judece despre acâsta, ă intrat la mijloc chir 
Dosotei al Ierusalimului. şi i-a: împăcat. 

Lpitrop 'Techirdaghi Mustafa, 

Ismail Pașa. Vizirazemi, după. ce-a: făcut: 
două luni vizeratul tăind.» “şi - zugrumând, 
l-a scos şi.a făcut, epitrop.. pe "Pechirdaghi: 
Mustafa, Paşa, „care se-numea,. ŞI i Sarhos: Mus-.- 

tafa Pașa. e
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” Fapediţia contra Nemţiloi şi luarea Belgradului, 

După ce s'a făcut Vizir disul Mustafa Paşa, 
neavând. timp .ca să facă prepararea cuvenită, 
spre a se duce la răsboiui, pentru că s'a numit în - 
luna lui Aprilie, a insistat el însuși și a rân- 
duit Seraschier „pe Gheghen Paşa, şi l-a tri- 
mes cu armata în deajuns contra germanilor, 
care și-a arătat vrednicia lui ca general demn, 
că nu numai a perdut t6tă arinata dar Şi 

cetatea Belgradului. ai luat-o Nemţii. 

Se tvimet vepvesentanţi la Nemţi. 

Vădend starea împărăției Vizirazemi, și că 
în fie-care an armatele sunt fără noroc, s'a 
sfătuit cu ulemadele să trimeţă representanți 
să vorbescă de pace ; și alegându-să atunci 
Zulficar Efendi, om înţelept, și marele dra- 
goman Alexandru „prea înțelept ş Și prea, prac- 
tic, i-a trimes să propue condiţiile de pace; 

“și după ce aii plecat și ati ajuns la Filipopoli, 
ati luat știință, că lovindu- -se urmatele ati în- 
vins Germanii, și până să ajungă la Belgrad, 
cu o di mai înainte se luase acestă cetate, 

Cutremur. 

In acest timp s'a făcut un cutremur fârte 
mare, și mai ales în Smirna sati dărâmat multe 
case și ati turtit pe mulţi. Atunci fiind acolo 
în Smirma și chir Partenie Patriarhul Ale- 
xandriei l-a turtit casa și a murit; de ase- 
menea, și „pe Ignatie Mitropolitul Smirnei. 

Limbevache Jania-bei vea pe Domna bă Duca Vodă. 

Pe atunci era la Banio un Limberache cu 
numele Mania-bei, 'care sa, revoltat contra 
împărăției şi sa dus la Vencţieni, ŞI ca vi- 
clen a. înșelat pe : Veneţieni, şi a venit Sa- 

răși la împărăție, şi vădendu-l că nu se liniş- 
tește l-a aruncat la închis6re și a făcut 7 
“ani; și în dilele acestui epitrop Sa aflat un 

gă prieteni lui Limberache și sforţi ând pe e. 
pitop să-l scâtă, din închisre și. să-l facă Ma-. 
'nia-bei, l-a făcut; 
“Duca 

şi a luat și pe dâmna lui 
YV odă, Anastasia, 

  
de femeie, și a
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trăit cu ea, 20 de dile și i-a mâncat 40 de 
pungi de bani. 

"Mortea li Şerban Vodă şi: Domn Constantin Brân- 
“corenul Basarab, 

După ce a sosit împăratul la Adrianopol,. 
a venit ştiinţă că şi Șerban Vodă Cantacuzin 
Domnul Valahiei și-a, plătit datoriă. obștescă, 
şi după alegerea boerilor ţărei s'a votat Domn 
Const. Vodă Basarab, și sati trimes. boeri cu 
anatora și cu daruri, rugând să i să dea dom- 
nia de împărăție, şi li sia, ascultat cererea lor, 
şi li s'a dat domnia. 

A eşit darea hamri emanlichi 4). 

In acel timp" având Împărăţia Otomani- 
lor trebuinţă de bani, ascosși hamrieminlichi 
și a cumpărat-o -un Chiufuri Ahmed, des- 
frânat şi fiti al perdărei, care la miri: numai 
datorea mat mult de 400 pungi, și la alții 
nenumărate ; și a. cumpărat: pentru 60 de 
greutăţi +5) hamri eminlichi din tâtă împărăția, 
cari face 100 de pungi, care dacă era om, 
numai din Constantinopol le scotea, iar restul 
îi. rămânea folos. "Dar fiind -ast-fel după 
cum am dis mat':sus, nu sa adunat. nimic, 
şi mai în urmă luându-i sigilul Mustafa, Paşa 
Chipruloglu l-a spânzurat, pentru că a fă 
cut acesta, care este haram în credința oto- 

manică, 

Prea Sânţit Neofit. 

Atuncă şi chir Neofit Mitropolitul Adria- 
nopolei prin mijlocul unui sultan frate a, 
Hanului, care se afla la Adrianopol, a luat 
Patriarhia. - 

Apoă Xarăşi Calinic. 

Vestindu-se acesta în Constantinopol, Ar- 
hiereii ce se aflaii ati luat pe chir Calinie 
şi ai venit la Adrianopol să-l facă iarăşi | 
Patriarh, și după ce ai sosit acolo jumătate 
de parte din Arhierei sati întors cu Neofit, şi 
lait aşezat la Patriarhatul ecumenic. A plecat 

chir Neofit” din Adrianopol numai cu 2 
Arhierei şi a venit în Constantinopol; iar cei-. 
lalţi Axhierei ai rămas cu Calinic. Şi după 
ce a trecut 2 luni a, făcut patriarh iarăși pe. 
Calinic, şi at venit la Constantinopol. 2% , .
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A.eşit hanes şi Foles 49). 

In acest timp aflându-se împărăţia în ne- 
voe de cheltudlă, s'a aflat o dare și f-a pus 
numele ha»ă, adecă fie care hanes de 300 
lei ; şi saii adunat din tâtă Impărăţia .28 
mii .de pungi de bani. Atuncea a făcut și 
manghiria 50), ati scos și foles fie câre de un 
dram, două la aspru, și după câte va dile 
le-a, făcut câte. una la aspru. 

Sa făcut creştin un chiatipis Mustafa. 

Atunci era un Mustafa Efendi chiatipis 
la, calemul lui Reis Efendi, de neam Alba- 
nez, părinții lui turci naturali. Acesta fiind 
studios, înv&țat la, cartea arabâscă, și având 
tot-dcuna convorbiri cu creștinii, l-a plăcut 
obiceiurile nâstre, și încredințţându-se la un Ha- 
gi Grigorie Halepli, învăţat în limba arabă, l-a 
întrebat dogmele credinţei. creștine, și l-a, în- 
vățat Hagi Grigorie tâte dogmele nâstre. 
După: aceia sa dus la Moisi al Silivriei Arab, 
și a cerut de la el v evangelie (scrisă în 
limba) arabă să citâscă, și după ce a, cetit-o 
și a înțeles îndemnurile lui Christos, atâta 
sa încăldit și sa cucerit, în cât îndată a 
hotărit să se facă creștin şi s'a dus mai 
întăi și a descoperit scopul lui, lui Celebi 
Ienache și patriarhului chir Calinic, fiindu-i 
prieten, și după aceia sa dus la Galati la 
preoții francezi Capucini și le-a spus soco- 
tinţa, sa, și l-a învăţat şi aceştia cum se cade; 
dar acesta le-a dis: un lucru m& încurcă că 

„VE&d deosebiri de multe felu, alții sunt şi 
se numesc răsăriteni, alţii catolici și. alții 
alt-fel. lar părinţii ati răspuns, că toți aceștia, 
sunt creștini, sati fie răsăritean sati catolic, 
una sunt. Și asa a credut şi sa sculat 
din Constantinopol și sa dus în Veneţia 
şi botezându-se sa numit Stefan, care s'a, 
făcut și preot fiancisean. | 

Inving Nemţii pe. Turcă şi supun cetăţi, * 

„A făcut-iarăși pregătire mare Mustafa Pașa, 
şi sa dus.la răsboii, și lovindu-se armatele; 
sau prăpădit Otomanii și-s'ati întors la; Sofia, 
și pogorîndu-se Neniţii mal jos de Belgrad . 
a “luat Semendria, și de: acolo at venit .la,: ? 

Niș și: Vidin, și le-ai supus, --.- 
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Vizir Chipruloglu Mustafa. 

Acestea vălând Meghistanii Otomanilor, s'a 
dus și Muftiul și Caziascerizit 51) la Impăratul 
și a spus: că: Împărăţia este în nevoe și 
trebue să facă un bun epitrop Împărăției și 
că altul mai bun nu este de cât Chipruloglu 
Mustafa Pașa. a | 

Deci a trimes curând Împăratul și l-a adus din 
Chio și i-a dat pecetea, care a început să 
facă dreptăţii și pregătiri. de r&sboiti. 

Alungarea lui Chizlaraga. Amberaga. 

Fiind atuncea, la Impărăţie un Chizlaraga 
cu numele Amberaga, să amesteca în ori ce 
afacere împărătâscă. Şi în una din dile ati 
trimes pe ghezigiul 5%) săi cu o teșchere 53) la e- 
pitrop ca să săvârşâscă o afacere, și dând 
teșchereauă l-a, întrebat epitropul: la, voi Aga 

“Babi nu este? A r&spuns gehâzigiul că este; 
și dacă este, a dis Xarăși epitropul, pentru 
ce să nu o aducă acela, numai tu? Cetind 
teşehereaua, i-a dis : Ce se amestecă Aga şi 
în afacerile exteridre ? Caute-şi cele din lă- 
untru, și să-i spul că aceia ce serie nu să face. 
Iar ghezigiul luând un ast-fel de răspuns de 
la epitrop, s'a dus şi i-a spus lui Chizlaraga 
cu: mânie dicând, ce aștepți mai mult? A- 
cesta, după cum cugetă el, are să ne mântue 
și “pe mine şi pe tine, și caută-ți numai de 
treba ta. Și de atunci a început Chizlaraga 
să-ă sape grâpa lui; atunci fiind însă rechiap 
Caimacam Ali-Pașa, care â fost hasnedâr 
lui Ali-Pașa și prieten Vizirului, a luat ști- 
inţă ca Chizlaraga caută să dea jos pe e 
pitrop, și întwo qi a dis lui ehezigi Etendi: 
MPa făcut rechiap Caimacam, și fiind chiel- 
tuelele mele multe, hasiele 54) ce mi-a făcut sunt 
puţine și nu-mi ajung ; şi a răspuns acela: ai 
răbdare câte-va qile şi se vor îndrepta lu- 
cerurile. Atunci sa dus la epitrop Ali-Pașa 
şi i-a dis: Ce stat ? Arapul după cât am 
înțeles te ave mântuit! .pentru că acâsta și. 
acesta mi-a spus ghezigi Efendi. Și asu- 
pra acestor cuvinte a vestit Imp&ratul pe e- 
pitropul să se ducă înlăuntru, și a înteles 

epitropul că-l voeşte spre a-i lua sigilul ; și 
a anunţat. Impăratului că-i bolnav și nu pâte. 
veni. A trimes și adoua oră şi i-a vorbit ca 
din ordin să vină ; lar Vizirul a trimis pe. 

rechiap Caimacamul ca. să-i ordone. prin mij-. 

locirea sa, care este ordinul lui, pentru că 

6



— 49 — 

? 

.. 2 +1 mA —- AP. C +1 : | 

prezis: poiue ruen vă 309 TepoTTAsI). vă utzo) 
4 „ mia et i -02 <0'9 zi stvat 6 69171.05 399, CT. AU cos eta 499W0T05 

| e. 
zi, Piv “humopii: 7 elis îpzerhe uni 2)%AnoE 
taie Îi L 1 ? *, . 2 », - 1 A 22 . 

ză uapTY, 7095 dy zana reptie za 70 "ja 
: > — “ fa viziso dyacă, zai 705 eimave "hiepere va ms 

“. 
- A d : , L-. „N 

2 măv Bodhz 3v mâv Epupevorz, uite TĂY 
zda* Bus Bhtzovras Ti Azore cis TazăTny 

” v 
* o + „af 1 

zashoznata, Tv îdiyinua, Bă. va Bouheuzw TO 
Defhizu aatăy “pvreopibere: ztds 

it 
0
»
 

în - Î ww, vă ut eimize! eimav Exeivor, yu! %ohĂ 
! P « A 2 a 
pah  1559văs, za Go oE Sihcouy 43 d- 

paid y* eime zh 6 înirponos, du câs 20wTâ), 

Evas apukza pgooutv Godin vă ăvazazâvn Ea - 
athatoy ua vă 76 ouywiln, eta motmov; Tă Grig- 

2; Gil dnezeinzav ho: măr 
Dowmâvy iv 75 orig- 

jeze, nyaiveri £i6 10 sothta val eimize 70 vă 
zîw thewlepocn. Kai oorws Ema Oho! is 70% 
Bazata, vai ziv (pay Uno Eolaoev 6 perir azi 
uezăuins tai tufe utoa cls zov fzaiiz, Ga05 
* e A 4 a . € ai A „2 

ov Bhos Suuds ua 70 Betipny zei ză 2u:A- 

vuze val Găv “he, zăv eiavy 265 îjADzv 6 u.ov9- 
ză totvns, o ualinoviadis pi 6 vevitleo dipăs, 
mi 2095 Efahe ueca”. rai zalos 2u5ăzny, veri 
îv mesozyvnav, ăpyioe xoârov 5 veviTiep dyx- 

1 
v 

2 
2 9 

. 

4 

cîj zi sine: mohu/pormuzve ov fazei, d zu5Ă! 
A x 

ci oriă5o co oi yrawrlagoL ui orez ua zxpa-- 
zzh0dv iv Baoreia cou vi îevbeoozns Thy Ax- 

Și-a 1655 Aa ppt Sa 
pramdiz daci! 6 ît aorhew 2ovyyindi ua, ză 
Exaro9ăvn, hEpovras, za mâs VĂ put 70 Tot 

' 4 ) i ) A » ? 4 ? - A 5 za > - + GToy, vă TO ebpăhw dd uovTă o; TOT: ani 
6 Aapizadir d-nii Enegav ci; Ti moăgia 700 Ba- 
Giiws, maoazahâvras vă dv E)evteooon: d. vye- 

, + „" . ' - wilipayas al zh Top pownuivs ucv BzoAe5, 
4 - , hu ' . ci mapazadoby oi crhifoi cov vi 70 Eevheoto-: 

>
 

wzopâivras VĂ. adun GNNEw5, Tov Zhevltowoev” 

a
 
o
a
 

7
3
 1 Lă . ri 2 Exizponos magthabzv Ghny: zâv 2Eovotay, zal: 

Po, envia = ZA . = , “A esa vepizis îytgas: Exptuaoe uai 109 alertă 

'Ezsrporaia zară Naurtâv xai via Tobey 

N 
Ti îi apozny dvate 5 Belipaltuins Emiwvnssv zis 

759 3ăeuov, 10 Evdouoe zu ICepuit Xougety zz0ây 
„ gepasrionw uă dos nacădes vali, uni, dy Koio- 

2 Teze) uz ză orpazevuara, uzi Eroae ul 
759 Roowaiavriv Bâ5a abhivenv zăs Bay iz vă 
Ezouastn ut ză ZzpazeuuaTi îo9 Vă z0da 2u.53- 
Cn. sis ziv "EodeAiay- ua mos vaga piaz, 6- 
ze oovanavenizay. ui 73 Neusltza orpaTevuaTa 

„Pat pă Tov Azilthzo uevepăAnyy. za T0)EuB9 spe- 
Voi v09, Enezev & oepaario Novoaiv macăz, 25.8 
az Gipăzevua Exzalmre, ai îviznoav 05 

Q 

t
n
 

J)
 

- 27 Y 0, d [e 4] xU5Eon0 Xa- . 

si „zoi cbr BMizuovras 6 Baorhes za ud:   
  

el este bolnav şi nu pâte. Și îndată a trimis 
şi a vorbit Muftiului, celor dvi Cazasche- 
vizi și lui lenicer Agasi, și li-a spus: Știţă 
bine că ei sigiliul nu l-am căutat, nici nu-l 
vreait, dar vând Împărăţia în acestă, stare 
l-am primit, pentru ca să servesc Devletului. 
Și dacă cunâșteţi că -am servit răi, să-mi 
spuneţi ! Aceia ait dis: nu. Fârte bine guver- 
mezi şi toți te vreaii și te iubesc. A disiarăși epi- 
tropul: atuncă vă întreb : un arap în valâre de 
tveă-decă de lei să tulbure o Împărăţie și so pue 
în confusie, este cuviincios ? vă place ? o su- 
feriți ? Nu! aii răspuns. toți. Atunci Vizirul 
li-a spus : fiind-că nu vă place, duceţi-vă 
la Impăratul și spuneţi-i să-l concedieze. Și 
așa saii dus toți la Impăratul și în timpul 
când a sosit rechiap Caimacam și a intrat 

"în lăuniru la Împăratul, care. era cu totul 
supărat pentru Vizir, pentru că l-a, chiemat 
şi n'a venit, i-a spus că a venit Muftiul. Efendi, 
Cazascherizii şi lenicer Aga, şi i-a întrodus 
înlăuntru. Și după ce ait intrat, după închi- 
năciune, a început întăi Ienicer Agasi și a 
dis : Mult înqilite al meit Impărat, cal: 55), sela- 
vii tăi lenicerii mat trimis și râgă pe Im- 
părăţia ta să concediezi pe Darisadet  Agasi. 

„Iar Împăratul sa confusat și i-a părut răi, 
Qicând : și cum să fac așa ceva, să-l alung 
de lângă mine ? Atunci și Darisadet: Agas: 
a cădut la picidrele Impăratului, rugându-l să-l 

„ concedieze. lenicer Agasi iarăşi (a dis): Mult în- 
Cilitul met Împărat, te râgă sclavii tîi să-l 
concediezi ! Și. aşa vădând Impăratul și ne- 
putând face alt-fel, l-a concediat. Iar epitro- 
pul a luat tâtă puterea, și după câte-va dile 
a spândurat și pe ghezigi Efendi. 

Hapediţia contra Nemţilor şi învingerea 'Turcilor. 

De la începutul primăverei. Vizirazemi a, 
plecat. la răsboiti și a hotărît pe Cerchez 
Husein Pașa Seraschier cu alte paşale împre- 
ună, și pe Cursu 'Decheli cu armatele, șia 
scris 'și lui Constantin Vodă Domnul Vala- 
hiei să să gătâscă cu armatele lui spre a 
intra în Ardeal. Și le-a dus înlăuntru, 
unde întâlnindu-se cu armatele . nemţeştă 
și cu Haiziler Generalul, și făcându-se. răsboiti, 
a cădut Seraschier Husein Paşa, iar restul ar-. 
matei s'a opus și ait biruit pe Nemţi, și ai prins 
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şi: pe Haiziler viii. Și intrând înlăuntru în 
Ardeal Ii s'aii închinat Ungurii, și aii încoro- 
nat pe 'Lecheli de Craii Ungariei. Vădând 
Nemţii că ati intrat armatele turcești în Ar- 
deal și ai încoronat pe Cursu rege al Ungariei, 
ati venit, să-l elibereze. Iar armata turcescă 
cu 'Techeli și cu Basarab - Constantin Vodă, 
cum a-vădut. năvala Germanilor în Ardeal, 
ati fugit și ati-venit cu toți în Valahia... 

Imarea cetăților Nemţilor de Turci. 

Iar Vizirazem: g& găsind țara deșartă, fără de 
armate nemtești, sa dus și a luat Nişul şi Se- 
mendria şi apoi şi Belgradul. Ia Vidinul l-ati 
evacuat Nemţii şi l-ai lăsat; s'a făcut bucu- 
vie tuturor 'Purcilor, pentru că tot-deuna eraii 
învinși, și atunci au biruit şi ei. Și s'a în- 
tors epitropul victorios în Adrianopol și lu- 
ând pe Împăratul ai venit în Constantino- 
pol şi s'aii bucurat toți cetățenii. 

Sântul mormânt se dă Francezilor. 

Atunci a: dat epitropul Sântul mormânt 
la Francezi. 

Aă leşii (dirile) elias, efsat şi etnas să plătescă şi că- 
lugării şi Ghemgizii. 

A scos şi-aceste trei feluri de haragi la 
- creștini: ela, efsat. și etnă 56). Cel întâi de 
nouă: let, al doilea de: patru şi jumătate, far 
al: tueilea de doi lei și un rup 7, Că mai în- 
tâiti a, fost ghiovas 55), la, cel însurat patru lei și 
jumătate, și la cel neînsurat trei și jumătate, de 
asemenea, bogat și sărac. Atunci călugării și 
preoții nu dideaiă haragi şi Ghemgiziă 5) nu dă- 
deati, pentru că erai zaheregiți59). Acesta însă 
a pussă dea și călugării și preoții şi Ghemgizii. 
Iudeii la, început aveati birul lor deosebit, şi 
atunci i-a pus și pe ei să dea ca şi creș- 
tinil. Acesta când avea ocasiune dădea per- 
misiune și se zidiau biserici, în cât în tim- 
pul scit multe biserici sati zidit, 

i Impărăţia (lt) Sultan Ahmet, 

In al doilea an a făcut mare pregătire și 
a, făcut expediţie contra Nemţilor. Sa scu- 
lat și: Impăratul și sa dus cu el până la 
Adrianopol, și de acolo s'a-:mișeat Vizirul cu
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O ce Zovhgiuda întins   

armatele şi a: ajuns în F ilipâpol; și acolo 
a venit știință că a  r&posat Sultan Sulei- 
man, și ati făcut Impărat pe fratele sti, Sultan 
Ahmet, fiul lui Sultan Ibrahim. 

Invingerea mai întâi a. Lurcilor şi apo! a Nemţilor. 

“Tar Vizivazemi sa dus cu armatele la Bel- 
grad, şi de acolo a trecut dincolo și sa dus 
la, Osechi, şi acolo s'a întâlnit cu armatele 
germane. Și făcându-se răsboiii înfricoşat, mulți 
generali ai cădut și sait ucis. Se dice că 
erati la armatele turceşti ca la 30,000 ALl- 
banezi, carii ai arătat cea mai mare vitejie 
în r&sboiti.-Și deşi victoria s'a arătat să fiea 
“Purcilor, atunci însă a venit o bombă și a lovit 
pe Vizirazemi și a cădut mort (sei! 51): iar Lur- 
ci, după obiceiul lor, cum ai văţut că ai 
cădut conducătorul lor, ai fugit: îndată şi ai 
lăsat pndiviile 5) lor învpreună cu: hazneaua 
și tot lagi ăvul, 

Vizir Arabagi Ali pana şi Sofi Ali Paşu. 

 Audind Impăratul că a cădut Vizirazemi, 
a dat sigilul lui rechiap Caimacam, Ara- 
bagi Ali pașa, (sia numit aşa pentru că exila 
pe Gmeni cu arabaua). Şi a fost Vizir șase 
luni, și fiind-că nu sa părut serviciul seii plă- 

„cut Impăratului, l-a scos. Prepararea r&sboiu- 
lui însă sa făcut, și ati adus pe Sofi Ali 

Pașa şi l-ai dat sigilul, “care era om iubi- 

tor de dreptate,. nemitatnic, de aceiaşi opinie 
cu Chipruloglu, și ori care cerea permisiune 
să facă Biserică, îi dădea îndată. 

SE întorc ep esentanţii de la Imperiă şi naşterea 

luă Sultan Ibrahim. 

In acel timp s'aii reîntors ȘI representanţii de 

la Imperii, adică, şi. ulficar Efendi și ma- 
rele Dragoman Alexandru, şi ati venit "la A- 
drianopol. Ati făcut patru ani în Germania 
şi i-au luat cu el Vizirazemi, şi s'a dus la 
Belgrad șI ma început xăsboiul cu Gerima- 

„Ni, ci a întărit, cetatea Belgradului totă vara. 
I-a venit ştire lui Vizirazemi, că s'a născut 
Impăratului fi Sultan Ibrahim, și s'a făcut, 
donamna 55) i în tâtă, stăpânirea Impăr ăţiei cincă 
qile și cinci: nopți. 

    
 



Atopia 70 Bstipn dă ră papi, 

: ai ” i e es 
_ Abrds 6 îmlsponos Ezauevy Ori va! Dhu TA 

7 a _ e : ” 
aplice, “oo ha tooaza, 

- . . s . 

Topite 6 Beţipns sis "A Bptavobzohty. 

"pa 7 [ep e. ap - TE: câvâzopev 70 div Anu:nspiou Eyuproey 
- A - PI a 3 . 

dd d Maehrrpăăi sis Tv "Adgtav0UT:0) 1. 

“O Bpayoouivos Eppstat sis DBobrovpiozt, 

das Zhwze Sthmua Tâv uda Bpavoiuvov vă 

En ei 20 onizi 70 2479097, 69715 Te ră 705 

AvwvkBiws es Poza pai 2reibev ci Bovrnu-— 

pissi, zoi -dvezulin peră 05 RoovoTavzivf05a 

Manonoxuza, m0v vaodv Gai Enpivovzo oi „rău 

-îs touwvislas air Srivans! ue To Pă5ovi 
ummeiladi viză 05 "Hhaozav B5ă7, za ză 2570 

WEză: pays miuiăs, za Epwve mavlegăs dz uipous 

3 spera Boo" per, Tadra Erehetwlinozs azi 0 da- 

paBâves =îs Bouvislae "TMwzag ură 700 viză 

amo Svanhăroy xătinse 5 eis 70 BoynoupiaTi 

Zoe Bizz “tudpas, Epwovids ov 6 abis £is ue- 
, 

prhOTăTNY Tuva, REGION ZI zi dia Exo 

ga îi ziv Tl5Aw 109 2tzmoo655uoay ug zou.molov 

cdi nai ui ooopiuara borer, Bidowrăs 70 

za îpavods dulipwnos VĂ TV G11T909/1009Y 2ws 

eis zăv [iSâw, 6ncd gbivwovras Exdirnot Biza Îu.S- 

225, zai REpIonas dv sunati 309 ERE Eis 

Ti "Aga vom i 

vs 6 Maovpodrhii Movsrarăe, Rs? 

“O fBaciheds siye owviletav val Exepurarose 

za Ezhorns too ziar dud vă daco nai vă 

pân zi fo 6 xâa.05* ani danut 2006 ETa04- 

zovaăwza uzi 2mpocuhalovro Got dmd TÂY TERTEp- 

Con mâs vu aiuplous* Bliev 2 oaoabe ză fe- 

Cromltuiny vă 70 cuvă zE AnopaGEws 0 

BN dhhor du-fivoce za 6 Belipat 

cita uzi 7dy imagezdhece vă 10 d9i0n, 

zev Gov zdv Doyapiacudi Tis 105 noNEu0) €- 

uaalaa tmdwo mov, za în GNaghii abzăs Eve 

a vă Viva Aăhos, iras 2% Ei TO 1irnua* 

zor)eds adu aa 2, Beuztoov împdaTabe 099- 

-„topis do vă 159 dh fNEzovras. 6 

9omos ză iuezăl)azov Fîs Yvouins 3 fzorhtws, 

mîyev d(u)zâs 200 cs = Baciliz val Eiriv: 
€ - o aa, > Îi fa 

5, Baorhsi, 5x55 ligeoa TO duet! Oro 

m
 

< o a 
=
 [a
 

ec
] 

* 

- 

n
 

07
 

0:
 

i 
"a
 

5 
a
e
 

S
I
 

A
L
 

ai
 

0
7
 

hu
 

  

  

Hotuivîvea Vizivului despre haragi. 

Acest epitrop a făcut ca să fie toţi hara- 

gii âliseviă 5%), adecă tâte efsâtit. 

Se întorce Vizivul la Adrianopol. 

In tâmnă la Sântul Dimitrie s'a reîntors 

de la Belgrad la Adrianopol. . 

Dragomanul vine lu Bucureşti. 

Atunci a dat voe marelui dragoman ca să vie 
înainte la casa. lui, care a venitpe Dunărea la, 
Ruşciue şi de acolo la București, și s'a întâlnit 
cu Constantin Vodă Basarab, în timpul când 
era nunta Domniței lui Stanca cu Radul Bai- 

zadea, fiul lui Iliașcu Vodă; și l-a primit cu 

mare cinste și a fost socru din partea ginerului. 
După aceca, su săvârșit și logodna Domniței 
Ilinca cu fiul.săii. Scarlat. A. stat la Bucu- 

veşti ca dece ile, avându-l Domnul la mare 
cinste și bună-primire, şi când su pornit 
pentru Constantinopol l-a urmat cu alai 
pompos și cu presențe destule, dându-i și înde- 
ajuns Gmeni să-l acompanieze până la Con- 

- stantinopol, unde! ajungând a stat dece dile, 
și luându-și soţia sa sa dus la Adrianopol. 

Pregătire de răsboiă. 

„Au început iarăși epitropul să facă pre- 
gătiri pentru primăvară, pentru ca să mârgă 

la. răsboiii. 

Pizir Bughiueli Justafa. 

Impăratul avea obiceiii a se preumbla în fie- 

care di afară tiptil, ca să audă, și să asculte ce i- 
ce lumea. Și a audit că toți se jeluiaii și se plân- 

geaii de 'Tefterdar.că face nedreptăţi; de aceea a 
ordonat lui Vizirazemi să-l sedtă din ordin 

şi să pună altul. A vestit şi Vizirazemi pe 

Împărat şi l-a rugat să-l lase, pentru că avea, 

t6tă socotela preparărei răsboiului asupra sa, 
și dacă sar schimba acesta,. sar întâmpla să 

fie gveşală, fiind asupra plecărei. Îinpăratul 

iarăși și de a doua 6răa ordonat aspru, fără 

nici un! cuvânt să-l schimbe: V&dând epitro- 

pul socotința „nestrămutată a Impăratului, s'a - 

dus singur la Impăratul. şi a dis: Iată Im: 

părate, că am:adus amanetul ce mi-al - dat,
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şi Xată și capul mei. Ei nu sunt vrednic so 
? 

guvernez, și ceea. ce este hotărîrea Împărăției 
tale. Impăratui deşi era om mânios, şi dacă 

era altul era să pată rău, dar fiind că-l nui 
bea și-l avea la bună opinie, căci era.om 
bun, atâta numai i-a dis: ai nică întâi nu 
voearm să-ți daii sigilul, dar nvaii nevoit mulți; 
și aşa sa închinat și a ieşit afară, și a dis Im- 
păratul lui Chizlaraga să-l întrebe ce cere, 
şi dise : Că-l rog să-mi dea voe să mă duc 
în Brusa la casa mea și să rog pe D-dei 
pentru viaţa și sănătatea sa. Și a vorbit Im- 
păratul lui rechiap Caimacam, Bughiueli 
Mustafa Pașa, și i-a dat sigilul. 

Domneşte în Moldova Constantin, fiul lui Ducu Vodă. 

Nu după multe dile a, venit ştire că şi-a 
plătit obștesea. datorie Constantin Vodă Can- 
temir, Doumul Moldovei, şi a ales boerii pen- 
tru Domn pe fiul săi cel mai tânăr, pe Du- 
„mitraşcu Vodă, pentru că lipsa cel mare An- 
tioh Vodă în Constantinopol și a trimis 
anaforale la boeri, carii se dusese mai înainte 
la Adrianopol, ca să le dea la Pârtă, și 'să o 
r6ge să fie voia lor. Dar Constantin Vodă, 
Basarab + luând știință a propus în pute- 
rea banilor și a reușit a se da Domnia 
ginerelui săi, Constantin Vodă, fiul lui Duca 
Vodă. Și așa a trimis și l-a rădicat din Con- 
stantinopol și ducându-l la Adrianopol, l-a 
îmbrăcat cu cavadi pentru Domnia Moldovei. 

Nunta Duwandrer fiica Dragomanulă. 

In acel timp s'a celebrat nunta Dâmnei Ru- 
„andra, fica marelui Dragoman, cu Mateiii 
Beizadea a, lui Grigorie Vodă, pe care i-a 
cununat, din partea lui Constantin Vodă Ba- 
sarab, Mihail Spătarul Qantacuzin, fiind atunci 
la Adriunopol. | | 

Expediția contra Nemţilo» şi Preasânţit Dionisie 
Seroglan. 

A venit timpul să facă expediție Vizira- 
zemi iarăși contra Germanilor și sa gândit 
pentru mai bine să nu se ducă pe drumul Bel- 
gradului, dupre cum altă dată alți Vizirazemizi, 
ci să vie. să trecă prih Valahia în Tran- 
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silvania, pentru ca s'o supue. Și venind până, 
la Rusciuc, împreună cu Hanul, a ieşit Con- 
stantin Vodă, Basarab spre întâmpinare lu 
Rusciuc, având și boeri de ai ţărei cu el, şi 
l-a primit Vizirazemi cu veselie și i-a. spus 
să se întrcă la scaunul -săit ca să gă- 
tâscă conace și cele necesare de drum. A- 
tunci. sa rugat Basarab Vodă pentru chir 
Dionisie Seroglan (care era în. Valahia), pen- 
tru a-l pune iarăși patriarh ecumenic și a fost 
ascultat, şi îmbri ăcându-l cu cavadi, l-a tri- 
mis la cetatea, împărătescă. 

Se asediază „Belgradul de Ne enţi. | 

In dilele când a început armatele să trecă, 
Dunărea, a venit ştiinţă de la Paşa de Bel- 
grad că Nemţii ati asediat Belgradul şi să 
grăbâscă mai curând Vizirazemi Întru. ajutor. 
Şi îndată Vizirazemi a plecat cu puterea ce 
avea, și ajungând la Belgrad l-a eliberat. 

- Arhieveii nu voesc pe Dionisie. 

"Jar chir Dionisie sosind în Constantinopol, 
a scos pe chir Calinic din seaunul.patriarhal 
și s'a aședat el patriarh ecumenic. Deși Ar: 
hierei nu- — voiaii. cu nici un chip, dar ce pu-. 
tea să facă până nu se va întârce Vizirazemi, 

Mare ghiasachia în Constantinopol. 

Atunci a făcut . Caimacam :pe : Calailicoz, 
care a, făcut multe rele și înfricoșate g/hiasa- 
chia 55), atât în cât creștinii nu ştiaii ce veșminte 

să pârte. Atăca și pe &menii. Consulilor ; și 
pe lângă alte vele a, făcut şi acesta: a ordo- 
nat la tâte băile şi a făcut luriă 55) și fie-care lu- 
riă, (legătură de pele) avea câte "doi clopoței 
mică,. și a ordonat că acel ce se va desbrăca 

să intre în bae să se băiască, ori. de ce fel de 

nație ar fi, exceptând pe “Pure, să i-o lege 
de mână, și așa să intre în luntru, 

S'a dat afavii: Cainan prin , mijlocirea Consululati 
Franciei, 

Sa, întors epitropul la Adrianopol, atunci 
și Consulul Franciei fiind la Adrianopol sa 
plâns Ia epițropul. asupra lui Calailicoz pen- 

tru desondrea ce i-a făcut lui și celor- lalți
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consuli. Şi îndată l-a scos din caimăcamlie 

și a trimis pe Husein Pașa Amiţaoglu. 

Viziv Ali paşa şi Preasânţit Caliuic. 

Avhiereii audind de venirea epitropului la 
Adrianopol sai sculat toţi şi luând pe chir 

Calinic patriarhul aii venit la Adrianopol ; a 

plecat şi Dionisie cu patru Arhierei, eu Neo- 
ft al Iracliei, cu Gavriil al Halcedonului 
(cave a fost apoi patriarh ecumenic), cu 
Nicodim al Dercului şi cu cel al Ganului și 
Horei, și sa dus după ei;și ajungând acolo 
i-ati urmat şi alţi civili la Adrianopol. Dar ma- 
joritatea era cu partida lui Calinic, și ati cădut la 
judecăţi și ait început a se sfădi în cât s'aii și bă- 
tut la Divan. Chir Dionisie avea sprijin pe Basa- 
rab Vodă, şi în timpul acestor steqi sa mazilit 
epitropul, și a trimis Impăratul la Samtara 
Bulusi să aducă pe 'Lefterdar Ali paşa să-i dea. 
sigilul. Deci s'au liniştit atuncă și călugării până 
să vie noul epitrop, care după patru-deci de qile 
a sosit, om bun, înțelept, impunător și dau- 
nic. Atunci iarăși a început călugării să se 
ducă la Divan, să se judece şi să se insulte. 
La urma urmei însă a; învins partida lui chir 
Calinic, şi l-a reaședat patriarh, iar chir Dio- 
nisie sa retras lu o parte. 

Inşală al Ivaclică pe Ceauş, cave-l ducea în cail. 

Atunci chir Calinic reaşedat patriarh a: 
surgunit pe al Iracliei la Cipru, însă sculân- 
“du-se de la, Scutari sit mergă la Cipru, a în- 
șelat pe Ceauș și l-a luat la Cuscumgiue 
spre a se desfăta, la un seraiti, și s'a dus ne- 
cunoscutul. Jar Seraiul acela s'a întâmplat și 
a fost, Caiă Sultanas 57, şi intrând înlăuntru 
după ce sa desfătat a, dis ceaușului: ei nu 
ies de aicea, iar-tu dacă-ți voești binele tăi 
dute şi te ascunde, iată-ți dai și de cheltu- 
ială. Pentru că de vei arăta că mai perdut 
din. mânile tale, ești în pericol; ci stă însă ca 
să-mi vie îtlac ferman 5) și atunci vel eși Ia. 
ivelă. 

Faileză Basarab pe Spatavul Lascarachi. 

In timpul acela și Constantin Vodă Basa- 
rab cu puterea: banilor exilză pe Spatarul
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Lascarachi. Roset la Cipru, şi pricina a fost a- 
cesta,:. Venind noul Epitrop din Anatol s'a dus 
înaintea, lui la Nicomidia şi l-a întălnit, şi X-ati 
dis Epitropul să vie la Adri anopol şi s'a dus. 
Dar nu s'a, liniştit, ci s'a.dus la Porţi și audind 

Basarab Vodă "l-a exilat. 

„ Se cucereşte Chio de Venețiană. 

Apoi sa dus iarăși la răsboiii contra Nem- 
ților şi pe drum i-a venit ştire că Veneţianii 
ducându-se la Chio a asediat-o și a luat-o. 
Era, și marina împărătâscă la Chio, find 
căpitan pașă Damat Hasan pașa cu două- 
deci de ş galumit 5) și cu dou&-deci de corăbii 
şi ma stat să se bată, ci a luat flota şi a 
plecat Şi așa s'a luat: Chiul. 

Ordini Împăratului “pentru Chio. 

Audând împăratul de luarea Chiulut a ves- 
tit pe epitrop, ca să facă tot chipul putin- 
cios să-l ia înapoi. Și îndată epitropul a 
scos pe căpitan paşa Damad Hasan pașa, 
și în locul stii a făcut pe Husein pașa A- 
miţaoglu. 

Îi Zzpediţia asupra Chiului. 

„Atunci venind din Anatol ] Misivloglu, e care 
era Anatol Beilerbei cu. armatele. ca, să se 
ducă la r&sboiii, şi sciindu-l epitropul că are 
practică mare, pentru că a fost și altă dată, 
Căpitan pașa, l-a făcut Seraschier asupra lui 
Căpitan pașa, și asupra întregei flote, şi a 
făcut peste galunii mai mare pe A  Metzo- -morto, 
adică, capitan peste corăbii. Şi ducându-se la 
Foche pe uscat Misirloglu a găsit tâtă flota, 
şi a armat-o cu tote cele trebuitâre spre răs- 
boii. 

Se asediază P ctnovaradin de Turcă, 

„Jar epitropul atunci. ducându-se la xăsboit 
a venit la Petrovaradin și l-a asediat și l-a 
lovit două lun și n'a putut să-l Xa, și. sosind 
tâmna, sa întors la Adrianopol. 

A doua poruncă a Împăratului pentru Chio. 

După ce s'a reîntors Epitropul la Adria- 
nopol, a trimis Lpăratul hati- serif. lui Mi- 

7
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sirloglu ordonându-i că cere Chio de la el, 
numai 'de cât să se ducă cu flota, să-l lo- 
vâscă și să-l ia. Atunci era, la flotă Căpitan 
pașa, cum am dis, “Husein pașa Amiţaogiu, 
care apoi 'a fost și Vizirazemi. Metzo-morto 
căpitanul corăbiilor: a făcut multe bravuri în 
acest r&sboiti. 

Răsboiul Turcilo» cu Veneţianii. 

Vădând Misirloglu ordinul împărătesc a 
plecat cu flota în luna lui Ianuarie şi a ajuns 
la Chio și a provocat, pe Veneţiani să iasă la 
răsboiii ; flota 'Lureilor era, dupre cum am 
dis mai sus, două&-qeci de galunuri și două-deci 
și trei de corăbii, iara Veneţianilor era două- 
deci de galunuvt și două-deci și trei de co- 
răbii și șase magane?0), și așa ati eșit la r&sboiii 

şi la întâiul atac a luat corabia căpitanului 
Veneţianilor foc, de asemenea şi a doua, disă 
Patrona și a ars. “Turcii vedând acestea sait 
împuternicit mai mult și a dat răsboiit neîn- 
trerumpt șapte cesuri, răsboiii înfricoșat, în 
care numai o corabie tureâscă sa afundaţ 
și o corabie Venețiană. 

Suspendarea răsboiului. 

- După acest răsboiti ai plecat și 'Lurcil și 
Veneţianii, aceștia, Yarăși la Foche, și Vene- 
fanii iarăși la Chio, pentru-ca să repare 

„părțile stricate ale corăbiilor lor, carii ai 
cunoscut din acest r&sboiă, că nu pot să se 
opue îndeajuns, și că perd Chio. 

Împărăţia Sultan Mustafa şi luarea Chiulă. 

Atunci a murit Sultan Ahmet, și a luat 
tronul împărătesc Sultan Mustafa, nepotul 
săi fiul lui Sultan Mehmet, care îndată ce 
sa făcut Impărat a trimis hatișerif, la Mi- 
sirloglu, că cu ori-ce preţ să fa Ohio; și 
aşa inarmându-se de a doua 6ră sa dus la 
Chio și a eșit la răsboii cu Veneţianii, și 
numai odată-ai aruncat bombele lor, și ai 
plecat îndată Veneţianii din Chio, cu atâta 
grabă aii fugit în cât afară la sate aii rămas 
până aprâpe 800 soldaţi, neavând timp să-i 
ia, şi-i-aă selăvit pe toți și. un galun ce avea 
înăuntru zaharea şi femei, voind să iasă afară 
din port, a ajuns de petre, și vădând cei 
din el nevoia, că nu pot să se ducă nică  
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înainte nică înapoi, ati rădicat.steag de pace,. 
dar nu l-ai primit 'Pureii, pentru că era fără 
voia, lor şi i-au selăvit, pe toţi; au lăsat încă, 
4 magazii pline cu haine, pesmeţi și altă za- 
harea, fiind-că n'a avut timp so ia. 

Reutatea Veneţienilor. 

Lăsând Venețienii Chio şi fugind ati făcut 
o cursă; aii săpat șanțuri în jurul cetăței și 
le-ai umplut cu pulbere de puşcă și ati pus: 
fitile aprinse: ca la ştiut timp, după atâtea 

câsuri, când vor intra 'Lurcii în cetate să se 
aprindă ; ai înecat tâte caicele pentru ca să 
nu aibă localnicii cu ce să iasă spre întim- 
pinarea lui Misirloglu să-i.deseopere și șanțurile. 
Boerii însă din Chio ati fost ascuns un caicu, cu 
acesta s'ati dus la flotă și s'aii închinat spunând 
și cursa Veneţienilor; și așa ati trimis și l-ati 
Ocupat. ai 

" Nu se jefueşte Chio de armate. - 

A făcut Misivloglu mare bine celor din 
localitate, fiind-că n'a lăsat armatele să iasă 

afară în insulă, ca să nu jefuiască localitatea, 

şi așa s'a înturnat cu mare renume Și laude. 

Expediția Impăratului contra Nemţilo» şi epitrop El- 
mias Mehmed. 

Împăratul luând Impărăţia a început în- 

dată să se cugete pentru preparare de r&s- 

boii, dicând că şi el însuși va 'eși la răsboitt. 

Epitropul căuta să-l împedice qicând, că tim- 

pul răsboiului “ati sosit și că trebuea să se 

facă -prepararea mai înainte ca să mergă ca 

Impărat ; și sa supărat împă atul contra lui 

şi Va scos și a făcut pe Elmas-Mehmed paşă. 

Armatele, cum aii audit că a scos pe Tefter- 

dar-Ali pașa, aii început să murmure, și că fără 

el nu: se duc la resbel. Acâsta audind Impăra- 

tul a trimis şi-l-a întors de pe drum și adu- 

cându-l l-a decapitat, şi a ordonat să arate ca- 

pul lui la ashezt 11), pentru ca să se desnădăj- 

duescă. După aceia plecând la ră&sboiti, și du- 

cându-se până la Lipova-Palanca a luat-o. -
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Se înving cu desăvârşire Nemţit şi Împăratul vine 
la Bucureşti. 

Intâlnind Impăratul armatele Nemţilor cu 
Viteran generalul, a. dat r&sboiti înfricoșat şi 
i-ati învins cu totul, șia cădut și generalul, - 
după aceia întorcându-se la Rusava, a intraţ 
în Valahia, și a eșit Constantin Basarab spre 
închinăciunea, Împăratului, și a fost căliuzul 
său până la Nicopol, acolo l-a îmbrăcat cu 
cavade pe el şi pe boerii lui și l-a onorat 
mult. Ducându-se la Constantinopol l-a pri- 
mit cu bucurie multă și cu cinste mare, 

Sa scos Constantin Vodă prin mortea lux Capigi-başa 
şi domneşte în Joldova Constantin (scrie Antioh) 

| „ Cantemiv, 

Nu după mult a scos pe Constantin Duca. 
Vodă și a făcut pe Antioh Vodă, fiul lui Con- 
stantin Vodă Cantemir, causa maziliei lui a 
fost: Că s'a trimis un Capigibașă Impărătese 
pentru 180 pungi de bani, ce rămăsese 
datorie din qilele părintelui sâii în țară, care 
Capigibaşa avea și un ast-fel de firman, 
că dacă nu va da banii să-l facă mazil 12), jar 
Capigibașa, Ise fălea de acâsta, și autind 
Constantin Vodă a vestit pe serdarul Moisi 
în Polonia şi a venit cu câte-va Vateruce 13) în 
o n6pte la Iași, șia călcat conacul lui Capigi- 
bașa, ca să-l prindă viti. Acela sa Opus şi S'a, 
bătut până l-a ucis. Atunci aflându-se Balgi- 
bașa lui Calga în Iași, l-a luat sclav, iar pe 
cei-lalţi comercianți Turci i-a Jefuit luându-le 
tot ce aii aflat. Acesta a, fost causa seâterei 
lui Constantin Vodă din Domnie. 

Răsdoiul 'Turcilor cu Nemţii. 

Impăratul a ședut tâtă iarna aceia la Constan- 
tinopol până la, începutul primăverei ; iar la 
începutul primăverei s'a pregătit şi a venit. 
în Adrianopole, de acolo a plecat la răsboiii. 
Și plecând armatele Turcești și aședându-se 
dincolo de Dimișvar ca şapte Gre, a venit 
tabira 4) Nemţilor şi s'a făcut răsboiii înfuico- 
șat din ambe părţile,.. până s'a făcut sară și: 
s'a, liniștit. A -cădut din partea, Nemţilor Haiz- 
ler: generalul, iar: din a “turcilor Zulficar- 
Efendi. Victoria sa părut a fi a 'Lurcilor,  
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„ fimd-că armatele Germane sati retras lăsând 
şi trei-deci și cinci de tunuri, neavând timp 

„să le rădice. După acestă victorie a. plecat 
Impăratul și s'a întors la Adrianopol și a iar- 
nat acolo. 

Se înving Turcii lu Jlorea. 

Atunci a ordonat lui Misirloglu să plece 
şi cu alte paşale cu armate, și cu Manea- 
Beiit contra Moreei; carii mergând și in- 
trând în Examile şi învinși a fugit. Misir- 

_loglu sa mâniat contra lui Manea-Beiii, că 
adică el ar fi făcut viclenie și l-a amenințat. 
Infricoșat Manea-Beiu, a vestit pe Veneţieni 
şi ati trimis două fregate cu soldați la mar- 

„ginea mărei şi ducându-se el cu puţini din 
ai lui, ca cum să percurgă acea partea, ati ieșit 
Venețienii şi l-au prins. 

Moscoriţit Tai Azachi. 

Fiind Impăratul la r&sboiul Germanilor, 
cum mai sus, sait dus armatele moscovite ia 
Azachi şi l-a cucerit, însă cu multă vărsare 
de sânge. | 

, 

Ilortea lut Dionisie Seroglan la Bucureşti. 

In acel timp patriarhul chir Dionisie Se- 
roglan aflându-se la București șa plătit da- 
toria, obștescă și s'a înmormântat la Monas- 
tirea lui Radu Vodă. 

Afanisivea urcilor de către Nemţi. 

La începutul primăverei a făcut iarăși” 

preparare mare de răsboiit Impărăţia Oto-" 

manilor contra Germanilor, și a plecat în- 

“suzi Impăratul din Adrianopol și s'a dus până 

la Senta, și acolo a făcut pod. Și tâtă a- 

mata atât pedestrimea cât și cavaleria, cu e- 

pitropul. și cu cei-lalți viziri și pașale a 

trecut de ceia parte; iar Impăratul cu Bu- 

ghiucli Mustafa pașa şi cu Mufiiul și cu ca- 

zascherizii a rămas dincâce şi a ordonat. şa 

„sfărîmat podul, ca să nu potă să se întârne 

înapoi, ci să stea la r&sboiii. “Iar la armatele 

„ cesareşti Generalisim era Principile Eugeniu, 

care audind: că turcii a trecut de cestă-laltă: 

- parte,. sta mișcat și el cu armatele lui şi a 

“venit contra lor, și făcându-se răsboiii înfii- 

- coşat, întru atâta a învins pre turci, în cât 

“cu “totul i-ai nimicit, fiind-că să fugă înapoi
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nu puteaii pentru-că stârîmase podul, cum am 
spus ; iar riul era, așa de glodos în cât care 
cădea înlăuntru nu era cu putință să mai 
iasă. Și așa s'aii învins cu totul în cât s'au 
pierdut toţi -viziril și pașalele. lar Impăratul 
fiind de acestă-laltă parte a riului, cu cei 
împreună cu el, și vEdând ast-fel de sfări- 
mare a plecat, lăsând fadiriile, hasnaua și 
t6te și a venit la Belgrad, fiind pașă al Beli- 
gradului Husein pașa Amiţaoglu, căruia i-a 
dat sigilul și de acolo s'a sculat și a venit 
în Adrianopol. - Ii 

Pacea între Turcă şi Nemţi şi Dragoman s'a numit. 
Fzaporitul, 

Vedend. Impărăţia 'Lureilor, atâta sfări- 
mare a armatei sale, a început a se gândi 
despre ce trebue de. făcut. Atunci a chemat 
epitropul pe marele dragoman Alexandru, ȘI 
l-a întrebat ce trebue să facă ? Iar acesta a 
spus să se facă pace, și ast-fel a încunoştiințat 
pe cei 2 consuli ai lngliterei şi a Olandei 
(care tot-dâuna era mijlocitori și i-ati îndem- 
nat să facă pace) ca să fie mijlocitori pentru pace, 
și îndată a scris în Germania, Veneţia, Po- 
lonia, și Moscova și ati primit toţi pacea. După 
aceia a început să propue și condiţiele, atât 
o parte cât și. cea-laltă și tâtă iarna aceia, 
ati umblat Gmenii mijlocitorilor ducându-se 
la o parte și la alta ; iar lu începutul pri- 
măverei a plecat epitropul cu armatele și a 
venit la Belgrad, pe de altă pante și arma- 
tele. Germane, și a, stat și o parte și alta.și 
nu-sa bătut, pentru că lucrau mijlocitorii 
pacea; '5aii hotărît representanți din: partea; 
Turcilor reis Efendi,. Rami-Mehmet numit, 
și marele dragoman Alexandru (care s'a, cinstit 
atunci de Împăratul cu titlul de Domn, adică 
să-i să dică prea strălucite beiii și consilier intim 
a Împărăției) și cel 2 de o potrivă representanți 
și onmipotenți: dupre cum și representanții 
altora, tot câte 2 şi omnipotenți, și s'a făcut 
adunarea lor la Carlovitz, unde făcându-se 
multă, desbatere a luat sfârşit pacea între O-: 
tomani și Germani, hotărând că ceia cea 
luat ori care parte să fie bine luat, și să nu 
să dea înapoi.! o 
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Pacea şi cu Foloni. 

După aceia a început și cu Polonii să-și 
caute neînțelegerile lor,. Leşii cerea Camenița, 
jar representanţii 'Lurcilor cereati locurile 
Moldovei, pe care le luase Leşii în resboiti, 
adică, 5 districte : Sucâva, Cernăuţi, Harlaul, 
Hotinul şi Soroca, şi ast-fel dând Otomanii 
Camenița și Polonii amintitele locuri a Mol- 

? 

dovei sati împăcat. 

Şi cu Blonzii (Buşii). 

Apoi ati început şi cu Moscoviţii condi- 
tiele de pace, dar fiind-că. erati multe ne- 
înțelegerile între aceştia, fiind și timp de: 
iarnă sa hotărit să facă armistițiu 2 ani, 
să se trimâţă representanții lor la Pârtă și 
prin ei să trateze despre pace, ceea ce sa făcut 
şi ast-fel.a luat sfârșit pacea cu ei. | 

Şi cu Venețienii. 

După aceştia sa. împăcat și cu Venețienii, 
dând Venețienii înapoi Epactul şi alte locuri 
de pe lângă mare, şi le-ati rămas lor Morea, 
Sânta Mavra şi Prevesa, și așa, s'a terminat și 
cu că pacea și. sa bucurat cu toţii. 

» 

Mucarerul lut Basarab cu aditugirea haragiuluă, 

„In acele timpusui înainte de a sosi consulii 

a propus Constantin Vodă și a făcut muca- 

ver cu multe .cheltueli, adăugând la bir 20 

pungi,:pentru ca să ia Domnia pe tâtă viaţa. 

Se întore de la Viena representanţit şi dragoman 
Neculai Vodă. . 

Întorcându-se consulii 'Turcilor, adică reis 

Efendi şi marele (dragonian) Alexandru și 

apropiindu-se 3 6re lângă Adrianopole, a eșit 

"Peftedar-Efendi spre întâmpinarea lor şi i-a 

primit cu mare cinste, apoi apropiindu-se încă 

depărtare de o oră a ieșit și Chehaia, Beiii şi 

i-a primit cu veselie, și ajungând cu multă 

cinste la țadirek-a primit cu prietinie. În urmă 

cu toţii au plecat cu mare alai, având și. 

serisorile despre pace, actenamedele î3) în mâni 

şi Sa dus la epitropul,. care i-a primit cu
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onbre și mare bună-voinţă şi i-au îmbrăcaţ 

în strae de samur și luându-i i-ati dus la 
Impăratul și i-ai îmbrăcat și Impăratul în 
samur și sa bucurat mult, și aşa s'a întors 
la conacul lor. De atunci Megistanii nu-i di- - 
cea Tergimai"6) ci Elgibeiui1?), care după acesta 
a dimisionat din oficiul Dragomăniei mari 
lăsând succesor pe fiiul s&i Nicolai Vodă, 
cel prea înţelept, care apoi a luat scaunul și 
a Moldovei și a Valahiei. 

Exileză Ezaporitul pe ginerile săi, 

Atunci a trimis în Constantinopol fostul 
mare Diagoman Alexandru și a adus în 
Constantinopol pe ginerile săii Mateiu Beiza- 
dea a lui Grigoraşcu Ghica Vodă, care ţinea 
pe fiica sa Ruxandra, și îndată” ce l-a adus, 
l-a surgunit la Cipru unde șa dat şi datoria 
obştescă. I/a exilat pentru că era beţiv și & 
cheltuit zestrea, fiicei sale. 

dlărtea ha Iacob în (Bucureşti ?) Iaşi. - 

Atunci sa dat obștescul sfârșit la Iași şi 
fostul patriarh ecumenie Iacob şi s'a înmor- 
-mântat cu mare pompă la Mânăstirea, Preasf, 
Fecidre, Golia. i 

„Mucarerul lut Antioh Vodă. 

A făcut Antioh Vodă Domniei lui muca- 
ver mare. 

Împărăţia se duce in Constantinopol. 

In primă vară a plecat, Împărăţia de la Adria- 
nopol şi a venit în Constantinopol, pentru 
că o așteptaii consulii cu namedele (7) păcel. 

Consulit Imperiului şi a Veneţienilor în Constantinopol. 

A venit marele consul al Impăratului cu 
mare pompă și cu cinci-spre-dece 'Beizadele 
ȘI alți Gmeni ca la cinci sute și la primit 
cu “mare cinste și i-a hotărît una. rmie lei pe 
qi pentru cheltuela sa, apoi a venit şi ma- 
rele “consul al Veneţienilor. Ni 

Zerminarea păcei cu Ioscoviţii. 

i 

tunci a venit şi un consul mic din Mos- 
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cuva, un Emilian, ca să reguleze Eondiţiile 
păcei, și a început muchealemidii 13) și Ixapo- 
ritul Impărăţiei şi Rais Mehmet Efendi Rami. 
De două ori pe săptămână să făcea delibe- 
ările și a ţinut un an întreg, apoi sa ter- 
minat pacea. 

„Vine şi Consulul Polonilor. 

După aceia a venit și Consulul Polonilor, 

- Lesinschi, părintele Regelui Stanislav, care a 
intrat în Constantinopol cu atâta pompă și 
măreție, în cât a întrecut pe toți cei-lalţă con- 

suli, în carete aurite, cu cai superbi și Gmenii 

lui. toţi îmbrăcaţi, şi l-a primit cu mare cinste. 

Şi al Dloscovilor. 

A venit și. al Moscovilor Marele consul, 

Cneazul Dimitrie Galiţin cu (condiţiile) na- 

-medele păcei. 

In Moldova Constantin Vodă varăşi şi părjol la 
Adrianopol. 

A mazilit pe Antioh Vodă din Moldova 

a pus iarăși pe Constantin Duca: prin mij- 

locirea, lui Constantin. Basarab Vodă, dar cu 

cheltueli mari. După aceea trecând două luni 

a plecat Impărăţia și sa dus la Adrianopol, 

şi acolo aflându-se Împărăţia sa făcut mare 

„ardere de foc în Adrianopol șa ars șase Bi- 

serică, şi sa, făcut mare stricăciune. 

Prea Sânţit Gavriil. 

a dat obştescul sfârșit chir Calinic şi sa 

făcut (patriarh) chir Gavriil. 

Vizir Taltamban Mustafa Paşa. 

Atunci sa bolnăvit Huseim Pașa Vizira- 

zemi făcând o apostemă și vădând el multă 

neorândudlă a cerut de la Împăratul să-l erte 

și așa a trimis Impă atul şi i-a luat sigilul. 

lar Vizirazemi ducându-se la fejtilicul 5) săit 

nu după multe dile a murit. Jar. pecetea a 

trimis și a adus pe 'Taltamban Mustafa Pașa 

și i-a dat-o. 

Nestatornic Taltamban. 

Acest 'altamban a fost nestatornic și min- 

8
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cinos, care venind în Anadol: s'a dus Antioh 
Vodă în Niconidia şi l-a întâlnit, fiindu-i amie 
compatriot, și i-a făgăduit că îndată ce se va, 
duce la Adrianopol îl va face Donmn. Du- 
cându-se în Adrianopol a vestit îndată și pe 
Antioh Vodă și pe Dumitraşcu Vodă, fatele 
săi, să vină, și pe Antioh Vodă să-l facă 
Domn Moldovei, iar pe Dumitrașcu Vodă 
Domn Valahiei : carii ducându-se în Adria- 
nopol li dădea curaj şi li făgăduea de adi pe 
mâne ; până a ajuns din Moldova Constantin 
Vodă și din Valahia Basarab Vodă și dând 
bani i-a îndepărtat şi l-a trimis în Constan- 
tinopol. | 

Vizir Rami Mehmed Paşa. 

Ast-fel fiind cum am dis nestatornie 'Tal- 
tamban,. a cugetat să facă revoluție, să ucidă 

„pe Muftiu și să schimbe și pe Impărat. Lu- 
ând știință Muftiul a, referat Impăratului, și 
a trimis îndată și aducendu-l l-a decapitat 
și a făcut Vizirazemi pe Rami Mehmed Pașa 
prin indemnul Muftiului. Luând și acesta si- 
gilul se gândea în ce chip să ucidă pe Muf- 
tiul, bine făcătorul săi, pentru că nu putea 
să guverneze, având acela tâtă puterea să 
schimbe pe Viziră ca pe parealabi. 

Basarab vine în Constantinopol şi face mucarer 
şi adaos la haragi. 

In timpul acesta fiind un ore-care Chiprovi- 
țan șaînchipuit:să tea Domnia Valahiei, care 
a năzuit la Muftiii și a hotărît să-i dea câte 
1,000 pungi pe an și cele-lalate cheltuelă ale 
Domniei. Și referându-i Impăratului, a, trimis 
Împăratul pe imbrohorul cel mie să aducă 
pe Constantin Vodă, Brâncovenul din Vala- 
hia. Iar Constantin Vodă de frica lui bol- 
năvindu-se din causa unei răceli de friguri, 
fiind prea slab, a întârziat cu pornirea sa, 
dar a trimis înainte pe Mihail Spătarul și 
pe Loma Cantacuzin și ati năzuit la Porta 
Muftiului și a fiului săi Nachip Efendi,- ati 
regulat (cu bani) și pe Rami și ast-fel. 
l-ati întors pe toţi spre. sprijinul lor și 
până să sosâscă Constantin Vodă în Con-: 
stantinopol i-ati aflat pe toţi ai lui și aşa sa 
îndreptat şi -a, făcut ȘI mucarer, și a adaus 
însă la vechiul haragiu 240 de pungi. 
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Se exilezi Constantin Duca Vodă în Cavala. 

Atunci Basarab a insistat și a mazilit pe 
Constantin Duca Vodă din Moldova, pe 
care-l ură și Vizirazemi şi a scris şi lui 
Iusuf Pașa Saraschierul de la Babadag și a 
trimis agale de l-a ridicat cu pază pe el și 
pe toți boerii Moldovei și I-aii adus la, Adria- 
nopol. După două dile a surgunit pe Con- 
stantin Vodă la Cavala, având de scop să-l 
pârdii ; dar fiind lucrurile încureate, pentru 
era turburare în Constantinopoi făcând înce- 
put de evoluţie gembegizit ) a scăpat Con- 
stantin Vodă. 

Zorbagit şi oficiile lor căuta să schimbe pe Imptratul. 

„Revoltaţii gembegiză sai pornit mai întâi 
contra lui Seimen-pasa cerându-i bairacul 33) e- 
nicerilor şi nevoind. să li-l dea l-a legat și 
găsind Dairacul în sinul săi l-a luat şi a în- 
ceput să se adune la Ft maidan 53) tâte corpurile; 
ar causa care o propunea era acesta, Impă- 
ratul să vie la Constantinopol să șadă, iar 
pe Muftiul să-l scâtă şi să-l exsileze (se dice 
că de acâsta opinie era şi. Vizirazemi); şi sfii- 
tuindu-se despre ce trebue „sa facă a găsit 
cu cale să trimâţă represintanţi, și așa a tri- 
mis 64 de persâne, din fie care corp câte 
doi 6meni la Adrianopol. Zorbagiii ati rămas 

“cu. toţii la Lit-maidan, așteptând respunsul, 
ajungând dişii vepresentanți până la Ilavsan, %4) 
a trimis Impăratul de i-ati prins pe toţi și 
i-a surgunit pe acolo prin prejur ; după trei 
dile i-a lăsat și li-a, dat și respuns: că acuma, 
find cald, era în Iulie, nu pâte să se ducă, 
dar mai îni urmă spre tâmnă, după ce se va 
regula timpul va veni şi va schimba și pe 
Muftiu. Acestea audindu- Je resculaţiă îndată a 
închis porţile cetăţei, lăsând deschis numai - 
Bahc Capisi 55), Baluc-pazar *), Balata 8) și 
Judrene- Cajisi 8). și Sani hotărit se Xasă din 
Constantinopol şi să s6 ducă la Adrianopol, ca 

'să schimbe pe Impărat și se facă pe Imbrahim 
Sultan, fiul lui Sultan Ahmet, şi să prindă 
șI pe Muftiu și să-l surgunscă. Și aii început 
şi ai adunat armata aducând ș şi pe Ahmed 
Paşa gineitle lui “Husein Pașa Amiţaoglu,. 

care era mazilit și l-a pus Caimacain peste 
Constantinopol (fiind mai înaite Abdulah 

Pașa Chipruloglu și ginerile Muftiului de a- 

tuncă, care vădend revoluţia a fugit și sa
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dus la Impăratul). Aii adus și pe Firarih Hi. 
sun Paşa. și l-a făcut Lefterdar; ati pus și 
Stambol Efendi de al lor, pentru că Stam- 
bol Efendi se. dusese, fiind şi acâsta-rudă cu 
Muftiul ; şi ati făcut numai armate pedestre 
până la 60 de mii,. deosebit de cavalerie și 
li-aii pregătit. Iar Impăratul vădând atâta por- 
nire a ordonat să "vie şi Elgiul Imbraim Pasa 
și. Ghiuruc Hasan Pașa cu armatele lor, 
carii era la Bugeag contra “Lătarilor, i spus 
și lui Ienicer Aga şi cu Ienicerii care se afla 
acolo și a făcut jurământ ca sii fie toți cu 
Imp&ratul contra Zorbapiilor şi li-a dat bac- 
șiş câte 25 lei de fie-care. Zorbagiii vădând 
cele ce se întâmplă şi pregătirea Impăratu- 
lui a votat pe Ahmed Pașa, pe care-l făcuse 
Caimacam, Vizir, iar pe Firarie Hasan Pasa 
din Tefterdar Cuimacam, ai votat și Mufiiu 
de al lor, ati făcut și Tenicer Agasi pe 'Țalih 
Ahmed şi l-ati luat cu ci; atuncea Firarie 
Hasan Pașa ca înțelept l-ati sfătuit, că după 
ce vor eși afară în Silivria 23) să i Sechul 50) 
cuvântul şi să propue armatelor ca să. înalțe 
la scaunul Impărătese pe Ahmed Sultan, fiul 
lui Mehmed, fiul fratelui lui Sultan Mustafa, 
și nu pe disul Sultan Imbraim, fiind că şi le- - 
gea îl permite ca mai mare, și se va con- 
vinge mai uşor şi Pârta, Impărătâscă, pentru 
că era amândoi frați. Ajungând în Silivria 
sati suit Sehal pe chiupri) şi a ţinut cuvânt 
și a dis că legea așa hotăraște ca cel mai 
mare Seizadea să fie succesor Împărăției. şi 
și nu cel mai mic. Și ati primit cu toţii și a 
făcut fatiă*); apoi a plecat spre Adrianopol şi. 
ajungând la J/avsa 23) s'au așezat acolo. A venit 
și Vizirazemi cu Tenicer Agasi și cu arma- 
tele și-s'aii așezat şi el acolo, după aceia a 
venit și Impăratul în mijlocul Seraiului, dân- 
du-li la. toți arme din //asneua Impărătescă, 
și Sai așezat și Impăratul la Zluvsa acolo,. 
unde eraii armatele lui. Și așa amândouă ar- 
matele, . adică, Impărătescă şi a Zorbagiilor 
eraii în faţă, una lângă alta. Sai sculat le- 
nicer Agasi. şi: a regulat armatele și tunurile, 
punându-le în . ordine ca.să lovescă pe îni- 
mici ; deci-când erati puși în linie pentru răsboiă . 
Sati întors tâte armatele Impăratului și toţi. 
cu un glas ati dis zapeiilor 54) lor: ce voiți Toi? 
Cum “si ne batem noi cu fraţii noștri şi cu 
Jhioldasizii *3) noştri ?. Acestă n'o facem nică 
odată ; și îndată ati început în gura mare, Ala! 
Ala! și sau dus alergând şi a îmbrățișat pe 
ccă lalţi: și.a început să se-sărute. Ast-fel sati. 
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unit cu toții și sati făcut una contra Impt- 
ratului, cure vădând cele întâmplate a fugit 
și Sa dus la Adrianopol, de asamenea și Rami 
Vizirazemi şi Ienicer Agasi şi sau ascuns, 

Impărăţia Sultan Ahmed. 

Atunci Damad Hasan Pașa Caimacamul 
sa dus curând acolo unde era Sultanul Ah- 
med și l-a luat și l-a aşezat lu, tact. Lac fos- 
tul Sultan Mustafa sa dus şi s'a aşedat acolo 
unde era Sultan Ahmed închis. Apoi scu- 
lându-se armatele tâte ai venit în Adriano- 
pol și sati închinat noului Împărat. După 
aceia, a eşit afară din f'adire Impăratul și ar- 
matele și a început să caute Țulusal 95), fiind 
că nu erati bani împărăteşti ca să le dea a 
luat de la 6meni mari şi negustori și a um- 
plut Pulusul, 

Domn Moldovei Mihail Vodă Racoviţa. 

In acele timpuri fiind Antioh Vodă la Adria-. 
nopol şi căutând pe ascuns Domniu Moldo- 
vei, ii audit boerii Moldovei şi s'aii sculat și 
a luat pe Raialele ce ati fost venit să acuze 
pe Constantin Vodă, atât preoţi câţi și alții, 
mai mult de 300 de 6meni și sait dus dea- 
dreptul acolo . unde era Țadiriile Impăratului 
şi. vădânduii Impăratul a chemat pe epitro- 
-pul și X-a is: trimete și vedi acestă adunare 
ce 6meni sunt, și ce caută? trimeţând și în- 
trebând ati spus: suntem moldoveni, sclavii Im- 
părăției şi fiind-că ni-a -scos pe Domnul ce: 
aveam am venit să ne închinăm şi să cădem 
la mila Împărăției ca să miluiască Domn pe 
unul din noi. Sa dus epitropul la Impăratul 
spunându-i cererea ; și respundend Impăratul 
a dis: du-te şi le vorbeşte, şi pe care voese dintre 
ei, îmbracă-l cu cavadi și să se ducă. Li-a 

vorbit epitropu! și i-ai întrebat dicând: Pe 
care voiţi: dintre voi să-l îmbrace cu cauadi? 
luând ei pe .Mihail Vodă a dis: pe acesta 
voim!.. şi ati strigat tot norodul: Pit Dum-
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nea-ta!!.. şi aşa l-a îmbrăcat epitropul cu 
cavadi, și sa înturnat cu cavadi și a, venit 
la Adrianopol, iar Antioh Vodă sa dus la 
Constantinopol fără r&ușită, 

Nimicivea Zorbagiilor . 

Impăratul dând falusul Tenicerilor ȘI celor- 
alte armate sa sculat și a venit în Con- 
stantinopol, a făcut pe 'Țalic Ahmed Ienicer 
Agasi cu trei tugit înainte însă de a veni 
Impăratul la Constantinopol sa dus cu 
două dile mai înainte disul Țalie Ahmed 
ca, să cerceteze despre Zorbagii, ca nu cum-va 
să fi rămas vre. un rest şi venind n'a aflat 
pe nimeni ; și aşa a sosit Impăratul, pe care 
l-a dus-mai întăi la Zfipi *?) după obiceiii şi l-a 
încins cu sabie şi de acolo l-a dus la, Seraiul 
Impărătesc, și așa s'aii liniştit lucrurile. Erau 
trei patru, carii de şi se liniştise, dar Imp&- 
ratul știindu-i că a fost capetele Zorbagiilor, 
voind să-i perdă i-a făcut Capegi bașe şi 
i-a trimis cu cavadi la Pași ca să anunţe 
mausdenul %) noului Împărat, dându-i fie carii 
câte trei patru cavadi și a trimis Imperatul la 
acel Pașă, la care era să se ducă fie care din 
ci mai în urmă, îndată ce va veni să-i tae 
capul și să-l trimeță Impăratului și să ea, și 
câți bani va găsi asupra lui și să-i tri- 
mâţă la miri 25) + şi cu. acest chip i-a ucis pe 
toţi. 

„Dă Faaporitul câţi va bani şi Xea cinstea su de 
"dragoman fiul stă. 

Fiind atunci Zorbagii la Adrianopol a cău- 
tat să iea și de la [Exaporitul Alexandru o 
mare cantitate bani : Acesta fiind înștiințat 
sa ascuns; şi a sigilat casele lui în Con- 

. stantinopol. După ce a venit Impăratul la 
Constantinopol a venit și Exaporitul cu Ne-. 
culâi Vodă, marele dragoman de atunci, ȘI 
era ascunși până șati luat mijlocitori; apoi a 
eșit Neculai Vodă și sa dus la Chihaiaua 
epitropului și a făgăduit să dea o cantitate 
de buni, care în urmă a și dat-o, și așa sa 
îndreptat și l-a îmbrăcat cu cavadi ca să 
fie Jarăși mare dragomau, ŞI ati despecetluit 
și casele lor, E e 
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Mihail Vodă venind cu Dboerii lui în Con- 
stantinopol a făcut, cerere să aducă pe Cou- 
stantin Vodă din Cavala și să se judece îm- 
preună, dieând că a mâncat bani din ţară, şi-i 
cerea; și a trimis. de l-a adus şi l-a închis; 
dar cădând la 'Țalih Ahmed Paşa Ienicer 
Agasi l-a scos şi s'a dus la casa lui, șia r&- 
mas Moldovenii. 

Împăratul se sărută de Jenicer Aga, pe care apoi 
îl îneca. 

Palie Ahmed Paşa fiind atunci mare și: 
puternic şi îndrăsneț la Impăratul să ames- 
teca în ori ce afacere, având speranţa să iea 
în curând și sigilul ; și atâta putere avea în 
cât în una din dile a chemat pe Impăratul 
la Aga Capisi și l-a sărutat. 'Precând câte 
va dile a ordonat Impăratul lui Vizirazemi 
să aducă cu el la Serai pe 'Ţalic Ahmed 
Paşa ; far 'Țalic se bucura, sperând că voeşte. 
să-i dea sigilul ; intrând înlăuntru a vestit 
să vie mai întăi Ahmed Pașa Vizirazemi, 
căruia i-a ordonat Impăratul să-l îmbrace pe 
Palic Ahmed Pașa cu cavadi, făcându-l 
Pasasi 1%) de Cipru; după ce l-a îmbrăcat cu 
cavadi voind să iasă afară să încalice, nu la 
lăsat, ci având gata sandalele 1%) lui Bostangi 
başa l-a vârit în ele şi La 'dus spre Ahir 
Capisi 15) şi acolo era o corabie gata și pu- 
nându-l înlăuntru și ducându-l până la iîn-. 
sule l-a înecat. 

Firarih Hasan Paşa 'Tefterdar cu trei tugiă. 

Tar be Firarih Hasan Paşa, îndată ce a ve- 
nit Imp&ratul în Constantinopol l-a făcut ia- 
răși “Peftevdar cu trei tugii. 

Vizir Damad Hasan Paşa. 

După ce a trecut puţin timp a scos din: 
Vizirat pe Ahmed Pașa și l-a trimis să șadă 
la casa lui, fiind-că era om bun, nu se ames- 
teca, în răutăţile altora și a dat sigilul lui 
Damad Hasan Pașa, ginerile săi, care ţinea 

pe sora lui Sultana Hatigea. i 

e



NOTE EXPLICATIVE 

La cuvintele streine . întrebuințate de Cesanie- Daponte în scrierea Gronicului să. 

—— 006% — 

NOTA. Vezir azemi, însamnă, Ministru cel mai mare, 
5 păptsroc baovpyăs, cel mai înalt oficial din stat. 

Zorbagii din Zorbă-turceşte, resclă, revoluție. In- 

samnă aicea, pe cei resculaţi ori revoltați contra, îm- 
părăţiei. De acolo şi espresia,: nu face zorbă, adică : 
mu face vuet, nu te împotrivi. 

1). Zamet-dzame—tureeşte, însamnă îmbrăcăminte 
oficială, vesmânt caracteristic unei funcțiuni. 

2). Chilitz— Caftan—turcesc, sabie şi caftan, adică 

ia, dat pentru bravura sa sabie şi l-a îmbrăcat cu 

caftan ; o îmbrăcăminte de ondre, întrebuințată altă 

dată şi la investitura, Domnitorilor noştri în Constan- 
tinopol, la, oficialii mari din Imperiul Otoman și din ţă- 

rile Romănesci, când se ridica vre-un boer la gra- 

dele din protipendadă. 
3). Chizlar-agasi, este şeful Eunucilor din palatul 

Imperial, una, din funcțiunile cele mai principale şi de 

încredire, de aceea Chizlar-agasi are autoritate forte 

mare asupra tuturor funcţionarilor palatului. Cu a- 

ceştia căutaii Vizirii să fie în bune relaţiuni spre a 

evita intrigile de la Palat. | 

4). Mirzas, din turcescul merd—om, însamnă, dar 

om trimis, mai însamnă principe, cu deosebire purtaii 

acest nume oficialii mari şi principii din casa Hanu- 

lui Tătarilor. | 
5). Tzelebi—celebi turcesce însemnă bine educat, n0- 

bil, Miţiul de onâre ce se da de Turci Europeilor, 

Comnen Ipsilant dice : „cu titlu de Tzelebi se numeau 

din vechime fiii împăraţilor detronaţi ori morti; dar a- 

cum să numesc cu fitlul de Efendi, ca şi mulafii. Titlul 

de 'Tzelebi a ajuns în întrebuințare la toți locuitorii 

Constantinopolului. Iar fiii împăratului se numesc 

Șah-Zadede: (vegi: 'Lă pară zip &how3w pag. 719). 

5). Sursat, numirea, unei dări puse asupra Supu- 

şilor din Imperiul turcesc. , 
6). Șapte Gulade, sunt, cele şapte Pirguri ori Tur- 

nuri ce le are marea închisâre a Tureilor, numită 

şi Edicule. In acâstă închisâre aii fost: mulţă arun- 

cați din Domnitorii şi Boerii români, mulţi din ome- 

nii politici ai Turciei şi dintre Paşale. Inainte de a 

fi hotăriţi spre morte şi executaţi erail închişi în ea 

dmenii politici ori cei presupuși amestecați în vre-o   

rebeliune. Qdaţă înternaţi în ea, puţini se mai învred- 
niceaii a videa, lumina, sârelui ori libertatea. Executarea, 

mai adese se făcea din ordin în interiorul carcertă, 

şi numai persânele mai distinse ori inculpate cu vini 

grave, erai executate în presența, Marelui Pașe ori 

şi Sultanului. Carcera Edicule este situată la, mE-, 
dă-di spre marea, pe zidul ce alti dată încunjura 

Constantinopolul pe uscat, are privire spre mare şi 

spre continent. Zidirea, este un fort mare și înalt în 
cât nu este cu putinţă a scăpa cineva, din causa, înăl- 

țimei zidurilor, pentru că până jos este o distanţă ca 

de 25 metri. Tâtă clădirea este de piatră, cuo sin- . 

gură intrare, cu 7 pirguri deasupra şi de mărime 

ca cetatea Nemţului. Astă-qi graţie civilisaţiunei mo- 

derne, nu mai este carceră, ci un simplu deposit de 

piei dubite, material pentru încălțămintea armatei 

“ turceşti. M'am înfiorat când am trecut pe lângă ea. 

am. observat:o, amintindu-mi câţă Domnitori Români 

şi bărbaţi politici aii fost închiși în ea, câţi ai fost 

executață şi câte crime, misterii şi nedreptăți de ale 

violenţei omineşti a, acoperit în timp de cinci seculi 

acele ziduri negre şi sinistre! 
7). Mectupi, corect, în turceşte se qice mechitub şi 

însâmnă, serisre, epistolă, de unde mechitub-izami — 

epistola, Vizirului, poruncă, ordin. “ 

8). Cavadi saii Cawadi —turceşte însamnă îmbrăcă- 

minte de distincţiune la Turci. Grecii o numeaii Ki 

3vs, Perşii Vepă'ns. Xenofonte o descrie: îmbrăcăminte 

de porfir semi-albă (Xrây zop'7vsobs, p.s6d)ev403). Tur- 

cii o mai numesc şi Caftan. Acâstă haină în ve- 

chime o purtaii numai Impăraţii turcești. 

9). Seferi-Sefer, turcește însemnă expediţie, r&sboiii 

prin urmare seferi aicea, însâmnă, când Grigorie Vodă 

se înturna, de la răsboiu. 

10). Padișah, cuvânt tureese, format din Padi-Șah, 

autocrator; complectă numirea, a, împăratului Turcilor 

este: Padișah-i-al-i-Osman. Prin urmare pentru că Duca 

Vodă a atribuit numirea de Padișah şi unei alte 

persâne l'a mazilit. 
11). Hram, cuvânt ebreii derivat din limba arică, 

şi însemnă vestmântul ce-l pun. ebreii până astă-di pe 

cap, când se r6gă. SE



II. 

19). Rechiap-Caimacam este Ministru de ceremonii 
(ceremonie de baise maines), care are mare însemnă- 
tate la Portă. Pe acest Ministru, când Vizir-azemi 
se duce în expediţie, 1 pune în locul săi Și îndepli- 
neşte tote afacerile de stat ca și marele Vizir. La, 
acesta, s'a, refugiat Șerban. Vodă în Constantinopol 
şi a putut săși scape viața din pericol, de. sigur 
dându-i și bani pe lângă rugăminți. 

13). Bumbașir; servitor public cu puteri executive; 
(huissier), pe unul de aceştia a însărcinat Rechiap- 
Pașa dându'i şi firman la mână spre a duce familia, lui 
Serban-Vodă în Constantinopol. Sangeac-drapel, steag 
în turcește. . 

14). Menzili-Menzil, 6meni de poştă pe uscat şi 
carii eraii călări. Acești menzili, făceaii expediţia tu- 
turor afacerilor politice între Constantinopol și Prin- 
cipate pe uscat și eraii desbrăcaţi de ori-ce umanitate. 
Probabil eă orașul nostru Menzil s'a luat numirea, 
acesta pentru că era staţiune poştală. 

- 15). Capi-Chihae, cuvânt turcesc, agent politic. Aşa 
se numeaii representanții Domnitorilor noştri la Con- 
stantinopol. și din carii în urmă aii ieșit mulţi Dom- 
nitori în epoca Fanarioţilor, - 

Giungiuc-tefterdar, Sub dixector la arhivele din 
Provincii, 

* 16). Ghel-Mumia, o îmbrăcăminte ca a celor morță, 
de colore galbină închisă ca a pielei momiilor, cu 
care 'a, îmbrăcat pe representanții lui Mihai Vitezu, 

“i-ai preumblat pe strade spre priveliște publică, și 
apoi i-aii decapitat, afară de Enachi Cantacuzin ce 
Sa turci şi a scăpat de mârte. 

17). Țeftelichiile din Țift-agru, pământ de cultură, 
prin urmare însamnă, proprietăți, moşii, ferme ete. ete 

18). Agale-cirachi, cuvinte turcești. Aga însemnă, 
„domn, stăpân, aicea, însă, om de misserie, păzitor de 
proprietăți. Iar cirac, ucenic, discipul, om format cu 
posițiune pe lângă o casă avută, 

19). Ghia Seitansi, ghia seitan oglusum, frasă tur- 
câscă ce îns6mnă : că ori eşti diavol, ori fiii de, diavol. 

20). Seson—în text este X20oy și din text arre- 
sulta mai probabil a fi un nume de familie, de Și nu 
cunosc asemenea familie. Pote însă să fie şi de loca- 
litate şi atunci însemnă șăs-—loc întins. 

Mucarer. în turcește însemnă * reînnoirea unui o- 
ficiii. Pentru noi Românii însmnă pe timpul Fahario- 
ților reluarea, iarăși pe un termin hotărit a domniei 
de cătră, aceiași pers6nă, în decomun era termenul de 
trei ani, când trebuia să facă mucarerul Şi cu care 
ocasie Domnitorii cheltuiaii sume colosale spre ași a- 
sigura Domnia, şi înnainte. De multe ori nu așteptaii 
Domnitorii fanarioți acest termen spre a nu fi înlo- 
cuiţi ; iar alte-ori erai maziliți înainte de trei ani, - 

21). Cercheză-Galpac, adică, căciulă cerchezescă, 
(coifure de Circasien) pentru că pe lângă Moldova 
de altă dată, i s'a dat Domnitorului Duca-Vodă şi 
Ucraina și în care eraii Cerchezi. 

22). Chiatapizilor din Ghiatib -— turcește scriitor, 
sunt dar scriitorii ori amploianții de prin oficiile pu- 
blice ale Imperiului turcesc. 

23). At-Maidani—ipodrom, localitate ori piaţă mare 
în Constantinopol, existentă până astă-di. 

24). Chiursi, 'Tribună, locul public de unde se ce- 
îeaii actele publice, 

25). Fatie, acţiunea de a strînge actele publice, 

  

suretite în formă pătrată, ori pe sul, după ce sa ci- 
teaii publie. | 

26). Lagumii — năvălire de ape, subminare, mlaș- 
tine, (6gout) lagume, 

27). Cumbarade, brulete, burlote, materii ardătâre, 
„ce se aruncă asupra cetăților fortificate spre a le 
aprinde. Cu aceste burlete s'a servit marinarii greci. 
la 1821 de aii aprins flota tureâscă, i 

28). Imbrohor, este șeful domesticilor, saii al ser- 
vitorilor Palatului. Avea mare influență, la Portă. 

30) Arpalic, însămnă pământul ori provincia dată, 
pentru întreţinere unei persone de mierit, sait favorite. 

31). Sefer și Ziamet; Sefer însemnă, resboiii, iar Zi- 
amet obligaţiuni, datorii de îndeplinit; prin urmare 
Alexandru Dragomanul plecând la răsboiii și având 
a face multe cheltueli a cerut să i se mai dea ca 
întreținere a egimoniconului săii şi veniturile Metro- 
poliei de Andrianopol. 

32). Silihdar, demnitar militar la curtea, otomani, 
33). Misir-Pașa, adici, Misir-Pașă, consilier Impt- 

rătesc, Pașă de întăia clasă. 
34). Miri-Mali, 'Pesaurul public, averea Statului. 
35). Manzupe-Manzup, demnități în stat, slujbe, | 

oficii. . 
36). Zapcii, 6meni mai însemnați între cei mulți, om 

ce execută ordinile date. Și la noi la Români mult 
timp personele însărcinate cu executări purtati nu- 
mirea de zapcii, 

31). Spahidii, o specie de armată, anume cavale- 
ria. (vei : Moeurs et usages des Turces par M-r. Guev; 
vol. II, pag. 284. idem A. Comnen Ipsilant — opera 
citată). 

38). Colă-col, detachament de trupe. 
39). Oizac, din otac şi otag-residenţă, casă de 18- 

cuit, lagăr pentru armată. La Români a rămas cu- 
vântul de otac numai în popor, locul unde staii plu- 
garii în timpul aratului. ” 

40). Seherligii, 6meni cuprinși, proprietarii. 
41). Bezestenul, bezzazistdin-bezestani, piaţă mare 

în care s2 vind lucruri şi se depun spre siguranți. 
" 42). Sangeac-Șerifi, Stindarâul, steagul Șerifului 

ori al lui Mahomet. 
43). Sen, principe, cu distincțiune din familia Im- 

părătâscă. 
44). Rechiptarul, şeful ce se îngrijește de graj- 

durile ori caii împărătești, însâmnă şi cavaler, dre- 
sător de cai. 

45). Sochachiile, stradele, ulițile, piețele oraşelor, 
46). Neferam-ascheri, însemnă popor înarmat, ar- 

mată, formată, dela, întâmplare din popor, în timpul 
insurecţiunelor, 

47). Hamri-Eminlichi, contribuţie, dare directă. 
48). Greutatea-aicea trebue înțelesă după măsurile 

timpului aceluia la Turci, 
49). Hanes și Foles, dări ce purtaii aseminea 

numiri. 
50). Maguria. Monedă formată din piele. 
51). Caziascheridii, judecătorii superiori în cesti- 

uzi religiose, 
52). Ghezigiul, Scriitorul, amploiatul cancelariei. 

„.98). Teșchere, Scrisâre, epistolă, 
94). Hasiele, veniturile, pe care le are o personă 

| din proprietăți şi altele. 
55). Culi, serv, creatură a lui Dumneqeii. 

  

 



+56). Eliă, Efsat și Etnas, dări diferite, ce purtaii 
aceste numiri. 

57). Rup, este a patra parte dintr'un întreg, !/,. 
58). Ghiovas-numire de dare. 
59). Gemghizii — Mateloţii, Omeni servitori la co- 

60). Zaheregiți—ambulanţi, nestatornici, 
61). Seid, mort, martir, 
62). Tzadirile, corturile, lagărul armatei. 
63). Donamna, veselie, bucurie mare, iluminaţie. 
64). Elisevie, egale, deopotrivă. 
65). Ghiazachia, prădăciuni, jafuri, nedreptăţi. 
66). Luria, bandă de piele ori pânză. 
67). Caia Sultanas, Intendenţa Sultanei. 
68). /tlac-Fermani. Firman de eliberare, decret îm- 

„“părătese prin care se declară o persână de liberă. 
69). Galunii, corăbii de r&sboiii, cu .pânză, Şi vân-. 

trele, galăre.Hati-Șerif, rescript împărătesc. 
70). Magune, bărci mânate de lopeţi şi de pânze. 
11). Ascheri, soldaţi, armată în lagăr, 
72)- Manzil-mazii, distituit, dat afară din Dom- 

nie, saii din ori-ce post mai înalt suspendat. 
13). Bairachia, grupe de armată ce stai sub un 

steag, pentru că trupele armatelor se socoteaii după 
„drapeluri. 

74). Tambura. Armata, gata de resbel cu tobele 
„sunând atacul, ” 

15). Actenamedele, tractatele de pace încheiate după 
vesbel, 

16). Tergiman, dragoman, simplu interpret. 
17). Elgi-bei. Şef de misiuni politice. 
18), Namedele, scrisurile, tractatele încheiate, ar- 

ticolele de pace dintr'un tractat. - 
19). Muchialemedele, discuţiile asupra protocole- 

„lor tractatului. 
80). Țeftilicul, proprietaite,. (fermes), moşii etc. 

Erori strecurate în 

Pag. 8. Iovyţia ăszpa—pungi de aur, mai bine de 
» " argint, pentru că col6rea argintului este 

albi—ăsapoy, | 
„ 19. zat 10 Eatatev—şi: o a trimis... 

n» 16. Nat îaobotn—s'a și auţit, 
n 17. "Ezaue, nu Ezvpus, idem o»loyov, iar nu 'ov- 

tao, | 
18. Il&vre şi nu zăver, 
m 23. Eis rhy otpitay—din călătorie, idem 40,000 . 

lei, Sar nu 60,000. , 
m 24, Tod în loc de z5s ăpyovras—în loc de ăs- 

ovTas, da în loc -de gazos. 

  
  

III. 

„_81). Gembegizii, adunături de 6meni din starea de 
Jos, când se pornesc spre răscâlă, ori revolţiă, 6meni 
fără, creşvere. civică, gata la ori ce rebeliune, 

82). Bairac. Steag, drapel. 
83). Et-meidan, o piaţă publică în Constantinopol 

ce pârtă numele de ft-meidan, de unde măidan la 
Români. 

84). Havsan, localitate cu aseminea numire. 
89). Bahce-Capisi, ) Localităţi și drumuri de eșire 
36). Buluc-Pazar, | din Constantinopol, situate în 
87). Balata, Galataj diferite direcțiuni a, periferiei - 
88). Ederne-Capisi.| orașului. 
39). Silivria, Un orăşel cu port în Tracia Propon- 

„tidă, 
90). Șehul; Sahul, superiorul, şeful unei provincii, 

mare demnitar. 
91), Chiupri-pod, pedestal făcut în adins pentru 

a cuvânta o personă de pe el mulțimei. 
92). Fatie, început de conînțălegere spre un scop, 

convenire, angajament comun. 
93). Hausa, localitate afară, de Constantinopol. 
94). Zapoii. Comandanții inferiori, şefii uni număr 

- mie de armată, 

95). Ghioldesizii, tovarăşi, companioni de aceiaşi . 
misiune, ocupaţie. 

96). Țulusu, probabil tesaurul armatei şi prin ur- 
mare salariul soldatului. 

97). Eipi, probabil o localitate unde trebuia, să mârgă, 
împăratul. : | 

98). Musdem, veste bună, noutate plăcută, schim- 
bare de regim. 

99). Miri-Stat, ţară, 
100) Pasasi—Pașă, 
101) Sandalele—hărcie. 
102) Ahir-Capisi — localitate. 

Cronicul lui Daponte. 

pag. 25. NeuipoGay—să se cetâscă Nemirova, iar nu 
„ Noembrie. . 

„97 lbizost */+).dtăâas—20,000, iar nu 100,000. 
„493. "Eadpâomozy şi DU Eapsav, 
m 49. IlpâSw Vahăoons— practică de mare, iar 

nu practică, mare, | 
“m 56. Adpravâozohs, Adrianopoliar nu Constan: 

tinopol. 
63, pihăvera—se ospăteză, 

, sa sin
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NECOLAI CHIPARISSA 

Istorisirea celor întâmplate în Îloldova la anul 
1716, în a treia Domnie a prea Înaltului, prea 
Strălucituluă şi păditulu de D-deă Domn și 
FEigemon a istă Moldovalahia, Domnul Domn, 

IOAN III AlL RACOVITZĂ VOEVOD 

In anul mântuirei 1716, fiind răsboiii în- 

tre 'Purci şi Germani, Germanii ati fost fericiţi 
ă Temeşvar. Carii pen- 

tru acestă victorie îngâmfându-se, se purtail 

vrăjmăşeşte nu numai contra Lureilor, dar 
şi contra creștinilor, supușii lor. 

Și mai întâiii făcând năvală în Valahia, pe 

Egemonul și Domnitorul ci, Domnul Necolai 

Mavrocordat, l-ai rîpit cu tâtă casa și l-ati 

dus în Ardeal. După aceea saii pus să încerce 

și. Moldova. De aceea Generalul Braşovului, 

cu numele 'Lige, fiind om iubitor: de bani, 

nepunându-și în minte altă de cât propriul 

stii câștig, ceea ce este contrar obştiei, do- 

rind prădăciunele, a hotărît pe câţi-va, soldaţi 

nemți împreună cu catane ungurești, dân- 

du-l: cinci flamure!) Germane, și k-aii trimis 

în Moldova ordonându-li se ripâscă (jefuesei) 

9



— 66 — 

rw doza (oz, ai ci Ti do eipow, ua 
vă 7â Tnpalvovy 7 

“ITAOzy Acmây Toi 
75209 z000977 îi, 2 
ZO AEyouevov dgivoy, €is ră f 

Ti Odyyapiay dzd zi Mrs day Ozeo os 
oâzat 7ă Mzobavna: ai d dnei 
2205 GTpaTuoTas uzi was 
mata Tăs poiana ” îoia Er, 

- 

+1 

Te : 
2 J dala zii 

fomalov 'Towousus med Bă Mazordâvo e 
Tcbs îpbuvovay, Aa Exmovay Tă a ouă save 

1 e , » 

€ Mzoyădwov OG VAnOTEORUL € 770% 
7003 27055, îpoios vai Tes ză dop 700, = 
pow 6 'LQaodoos, 6  Muocoens, 5 BzAtoroz, 3 Koy- 

de Bate t 7oyTwy, iulgcoe -79e- 

42, 705 ĂZUI 20 “ȚUW.voVs. 
Tito 

I&i O
3
 

; 

si cozouhos, 73. 
+ 

1 
muEvo, za G/prio, ci Ozoio udrea Tv pa: 

, E)mileowres vă "pyzoo- 
0 i. Asi 7owvy, EGarywav ră 
20 703 zoucoibaty. “YoTzens 

58 NS ATO TO pndev Rizioy 20 imiacay Eva 
115790 zohardv, 16 oa 4400 703 [+zoio, 

? 

Naastov. deyănerea. kai if 0vTs6 uiga 279yu- 

Ş 

SN 

3)
 

d 

3
0
 

4 

2 Maoydă vous 
. 1. 

* 
rr za ad ză Erau sis 095 uatolunus râs 

Ma făavias, T6w Eplpwodâs Te val dvi s 29 55- 
p.2vy0L xază, Toi cuc: î20T4ăToy zai ţa): “mo GT4z0 ay- 

Dzvzou uzi Înpeudvos M raba ine 200). Lotyyo 
Miwyaiă Pa rafina fozftda, înonetotivces za g0- 
Gepilovzes da vă zu zăoowv za Losandy, pa 
0os îziacav uni dy ineudva a Oil 
za ECizouv dr sbrăv xaplouaza, "Ouws d Wyn- 
X5TaT0ş peuoy za zi : 

î
 

ri
 

a
 

* 19 
vi 

>NTAUATĂ Toy oTab:pâs dao- 
Gu))ovras, 705; £ ez vă dgigo IV Vă zah0y 725 
mo zu m: 0 Oc vauuiav ma î 2 cs 2 

R-
 

Ce
 

«i
 

Lino - Tpostvnge, ua vă amucouv nd Tis domanjic, "Au a : e o Yevepăâns Lise, dand i Aaaa 700 wa 
Dzis, za pi Zehowtos pă 7005 pprostvavnds pă 
GIL t4655 Îi 20) uTevlsă Leipozepa Enetou To vey 
Eis Ti tac iuază 709 uzi diy £ îvrpăn vă Cariza ” XI A 
dz0 70 zile remy apăsa s zzpăhoov, “Dus 5 5. 
WqAdrazoş Neu eiş Ta sapâhoya az Îata To 
“Eve pân ud ouŢazzzyedoy sas, 20 705 TEguzo5Tap0y 

! 

2ulce. 70» colea za ză pr că spe, E îi, 75 6- 
: aria A D DI îztoq p G=55 io Epăwm ua vă ot zâv 2zicz0). “Av 6205 at- 
705 ctre miza 76 îvepu az as. apăzle, 

N a 

i50bv ci mohuziroi za dăto, d. Ava pază. 

"Eitoronts i 100 1jvz2p Ezapbzv 6 vevepăhns 705 Mzpa- 
Goâ05 7 pauivt Mo35oâAzpizis, 

a. ” 4 „> > es 0709 wEv TO Seioy Edwoue yeiza fondsae pia e. - A Spa ma 0iS pptotiavis za ză Ora 700 YaAnvoTăTow 

    

lucrurile Moldovenilor, cai, animale şi ori ce 
alt vor afla și să le ducă la General. 

Venind dar aceştia, și mal întăi pentru 
ca să aibă loc de scapare, atit intrat în Mo- 
nastirea numită Cașin, la munţii carii săpară 
Ungaria de Moldova, . carii aparțin  Moldo- 
vei. Și de acolo ait trimis câţi-va soldaţi și 
continui pradă lucrurile Moldovei. Apoi se 
duceaii altâ-dată în acesta, altă-dată în alt 
sat și prădaii pe Turci; iar pe “Moldoveni 
vrăjmășeşte îi desbrăcaii, și le luati averea 
lor Să lăsati goi. 

lar dintre Moldoveni, ci Ați erai cu nărav răii 
fugeaii la ci, de asemenea şi unii dintre boeri, 
precum : Ceaur, Miron, Velișco, Cogescu, și 
alții asemenea acestora, Smeni rel și netreb- 
nică, carii dorind sfărîmarea patrici lor, spe- 
rând a se scăpn cu acâsta de, datoriile lor, 

ătaii vrăjmașilor modul de a inivada. Apoi 
ati venit de la disul Cașin și a cuprins 0 
cetate veche 16 re departe de laşi, numită 
Nemţu. Și intrând în lăuntru ati adunat pro- 
viant mult de la Moldoveni, și mult răi at 
făcut locuitorilor Moldovei, purtându-se fârte 
vrăjmășește și contrar asupra prea piosului 
ŞI prea strălucitului Domn şi Eoemon a tâtă 
Moldovlahia, chir Ioan Mihail Racoviţă Vo- 
evod, ameninţându-l și înfricoşându-l că ari 
să-l ia şi vi, după cum ai prins şi pe Î- 
gemonul “Ungrovlahiei şi cereail de la cl da- 
rură, Dar prea Inălţatul IEgemon cererile lor 
cu statornicie refusându- le, le spunea să 
lase de bună voe ţara, pentru că nu l-ati 
făcut nici un răit şi să înceteze de la fura- 

„tură, Dar generalul Lige, învins de lăcomia 
lui și nevoind s să se pârte creștinește cu creş- 
tini. mai rât să îndărătnicea în. cererile lui, 
Insă prea Inălţatul Egemon la cererile ne- 
resonate a generalului ncînvoindu- -se, acela mai 
mult ură pe Domn și-l persceuta, Pentru care 
mi s'a păr ut să scrii seris6rea acâsia ce a fost 
trunisă Egemonului cerând haragi, ca să vadă, 
cetitorii politică și vrednici. 

Lpistolă întocmai pe care o a trimis generalul 
Br "aşovului gemonului dloldovei. 

Intru cât divinitatea a dat mână de aju- ? . 

tor creștinilor ȘI armele prea luminatului 
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nostru Cesar ati fost norocite, bine o știe. 
Înălţimea ta. Nu voesce dar să ostenesc audul 

săi, ci în scurt să-i arăt opinia prea glorio- 
sului general comandant, Domnul Conte de 
Ștainvill. Adică voeşte excelenția sa ca 
Inălţimeă ta să se prepare să dea” pentru 
prea strălucitul Împăratul nostru puţini ha- 
ragi. Și să nu fie cu. supărare. Iar dacă va 
face alt-fel, își va rădica LExcelenţia sa pric- 

= 
tenia învecinătăței de la Inălţimea, vâstră şi 

de la ţară ; şi va trimite să jefuiască ţara 
cu foc şi cu' sabie. Cred că va cugeta la a- 
cestea și va prefera ce este mai de interes 

“pentru obşte. Acestea. Iar adumbrirea lui 
D-zeii să fie cu Inălţimea, vâstră. 

1117 lanuarie 2, 

Al Inălţimel Vostre plecat serv 

Tiget. 

Când Egemonul a primit acestă epistolă 
și ati cetit-o ati socotit-o novrednică, de oră 
ce răspuns, şi a tăcut. De aceia generalul 
mai mult supărat -a voit să răpâscă pe Donn 
și să-l selăvâscă. Și îndată a ordonat disului 

căpitan Franţa (Ferenţ). care era mai mare peste 

disa cetate Nemtul, să se ducă cu armata lui la 

Tai și să prindă pe Domn. Acesta cum a luat 
ordinul a început să se prepare și întro di 

a venit la o localitate, opt câsuri departe de 

Iaşi, numită Târgul-Frumos, cu câţi-va sol- 
daţi de ai lui și acolo găsind pe 6menii dom- 

neşti ce păzea, fiind puţini i-ati căleat pe neaș- 

teptate şi nu li-aii ajuns că i-ati desbrăcat, cl i-ati. 

și ucis. De aici sati vădut socotința, ui cea 

vea ce 'voiă să facă și după aceia. 

Cum a ajuns știința la prea Inălţatul Domn. - 

Sa minunat mult de aspra şi bavbaru lui 

socotinţă, care m'a întârziat de a-și pune sco- - 

pul săi în realitate ; ci la 10 Ianuarie cu 

câţi soldaţi avea nemți, catane și tâlhari mol- 

doveni, pe cari-i atrăsăse în partea sa, a ve- 

uit la Iaşi în ora $ din qi ca să repescă pe 

neașteptate pe Donm, carele dormea după 

prânz. | | 

Fiind-eă prea Inălţimea sa laase știința că 

a cşit din cetatea Nemţului, dar neștiind în 

„ce parte ati scop să se ducă, ait luat armata, 

sa și sa dus curând loe depărtat, ca două 6re 

de de.um de la Iaşi, spre calea ce duce cătră ce- 

tatea Nâmţului și neaflând pe inimică, şi fiind-că 

era şi gheţuș! mare sa întors iarăși la lași
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lăsând un căpitan cu 50 6meni spre pază. 
Şi întorcându-se la Iaşi sa pus la masă, ; și 
după masă s'a. culcat să se odihnescă puţin 
şi a ordonat ca armatele lui să nu se îm- 

9 

prăştie. Dar fiind-că era frig mare sati în- 
prăştiat şi Gmenii pe la casele Iaşului să se 
odihnâscă puţin; și înlăuntru curţei a rămas 
numai pedestrimea, seimenii şi boerii curţoj. 
îțoglaniele*) şi fratele Domnului, boerul Hat- 
man Dumitraşcu și marele Vornie Donici. 
Iar inimicii viind a cuprins fără de veste pe 
căpitan şi pe 6menii ce erati hotărîţă spre pază, 
Și, pentru că era frig, ati intrat înlăuntru în o 
casă și n'aii avut timp să încalice. Câţi a răușit 
şi aii încălicat urmărindu-i catanele din urmă 
aii venit la Iași. 

Indată ce a luat știința, Domnul, a încălecat 
cu câţi se aflait în curte și întâlnind pe Ger- 
mani bătându-se cu ei a scăpat din mânile lor 
(acolo sati ucis patru îfoglană ce era lângă el) 
și s'a dus la Mănăstirea numită Cetăţuia, ce 
este pe vârful unui deal, departe de Iași ca la 
o jumătate de oră și s'a dus şi sa închis acolo 
-până să se adune armatele, cari era atunci îm- 
prăştiete. Iar Nemţii lăsând Iașul a urmărit pe 
Domn până la'disa Mănăstire, unde îneun- 
jurându-l aruncati cu puştile ca să se pre- 
dea, Jar Inălţimea sa Eoemonul mai înainte 
a fost trimis la Bugeag ca să vie 'Tatarii, cu 
porunca marei Impărăţii, spre paza Moldovei. 
Carii și aceia ai fost ajuns lângă Iaşi, la 
Mănăstirea “lui Aron Vodă, trimițând Dom- 
nul. ştiinţa "Lătarilor să sosescă mai curând; 
ai ajuns după două ore. Iar Germanii v&- 
dend pe 'Tătari. venind contra lor, lăsând 
Mănăstirea sai pogorit la câmp. Iar 'Tătarii 
după obiceiul lor strigând Allah ! Allah! a 
încunjurat pe Germani. Atunci prea, Inălţatul 
Domn împreună cu cei de pe lângă el ieşind 
din Mănăstire, și luând cu el și pe. soldaţii 
cei adunaţi (carii împrăștieţi fiind s'a adunat 
atunci), a alergat asupra Germanilor. Și a 
început .răsboiul. la 10 re și.a ținut până 
la 5 6re din nâpte; iar întârzierea r&sboiu- 
lui. a fost până a sosit'. Seimenii şi vânătorii 
Domnului. Nemţii tăeți Și Împușeați zăceari 

je. morți, câţi din ei ati rămas vii, negăsind drum 
să fugă, ati cădut înt”o âpă unul asupra 
altuia și câți nu sait ucis sati prins vii. De 
abea ati. scăpat 20 şi ati fugit și aceştia, ră- 
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niţi, și sati dus la Braşov, referind generalului 
minunile şi victoria Domnului. Așa sai ni- 
micit adunătura acestor 6meni 'înrtutățiți, 
carii schingiueatii ţara Moldovei fără ca să 
le fie vinovată şi să li dea pricină de r&utate, 
și și-aii luat resplata lor cuvenită ; că fără 
drept, numai din nesaţul generalului sati 
purtat crâncen contra, creștinilor. 

Tar prea Inălţatul Domn întorcându-se de 

la răsboiit, a dormit la Mănăstirea Cetăţuia. 

Apoi a doua di sa pogorit la Iași și che- 

mând pe mai marii Lătarilor la Curte, li-a spus 

să fie gata a doua di să plece la cetatea 

Nemţului. Şi a cercetat despre căpitanul 

Franţa şi l-a aflat în mânele 'Tătarilor. Dând 

200 lei l-a cumpărat. de la 'Tătari şi l-a adus 

înaintea Inăliimei Sale. Atunci Domnul l-a 

întrebat dicând : „Ce ai căutat căpitane, și ai 

venit în ţară să faci atâta stricăciune“ ? „ar 

acesta a răspuns: „Din ordinul Domnului meii, 

generalului am venit, poruncit fiind de el 

ca să te ridic şi apoi cu cinste domnescă să te 

duc la Braşov ca pe un Domni. Lur Înălţimea sa 

Domnul mâniat sa sculat de pe scaunul stii 

și l-a luat de pă lovindu-l cu cinci șase 

palme, şi tot-odată a poruncit ca să-l deca- 

piteze, şi l-a scos afară din curte și l-a de- 

capitat. Mar fi voit să-l ucidă Domnul, dacă 

mar fi fost ucis şi el pe câţi Gmeni de al 

Domnului a prins, pentru că era, om nemi- 

los, aspru și vărsător de sânge; pentru că 

Domnul pe câţi alţii aprins de la Germani 

și de la Unguni, pe nici unul n'a ucis; nu- 

mai pe Moldovenii revoltați, pe câți i-aii prins; 

pe unii i-a “spânzurat, pe alții i-a înţepat 

şi pe alţii i-a 'aruneat în foc. A luat și 

stâgurile lor şi timpanele lor ; cinci steguri 

eraii cu chipul Cesarului și un steag al tâl- 

harilor. a 

La 13 Ianuarie a plecat prea Inălţatul 

Domn. luând şi pe Tătar împreună și sa 

dus la disa cetate Nâmţul, dar întăiul dintre! 

tâlhari Velişeu, cu ajutorul trădătorului Iuda 

“scăpând cu câți va curând a alergat: la cetate 
Ss ai li-a referat; cele întâmplate aici, acia erai 50
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de 6meni ce rămiisese în cetate, și îndată pără- 
sind cetatea ai fugit și ati lăsat mult proviant 

pe ce-l avea adunat din răpiri și nedreptăți. Ajun- 
gând Domnul la isa cetate, a găsit-o” de- 
şartă ș şi a pus foc şi a.ars șI proviantul şi 
zidurile și așa s'a întors la ași. 

lar Tătarii întoreându-se: a început, după - 
obiceiul lor, să selăvescă țara din causa Nem- 
ților și a selăvit pe Moldoveni ; a cărora 
crimă să fie asupra generalului 'Tige și asu- 
pra urmasilor lui. Dar a eşit Domnul înaintea 
lor și pe câţi i-a aflat și pe câţi a putut 
i-a scos din mânile lor, dar totuși ai luat 
mulţi sclavi. o 

Liste lucru ca să se mire cine-va în adevtr 
de purtarea politică a generalului, care a în- 

" drăsnit să câră haragi” de la o țară pe care 
încă n'o cucerise și nici n'a putut so ţină. De 
aici se vede că a fost om ignorant și gol de 
tâtă, știința politică ; care a venit la atâta 
nebunie în cât și în contra femeilor pleca 
cu turie ; fimd-că în aceiași di când a tri-! 
mis ordin căpitanului Franţa ca să vie la 
Iași a trimis și pe Ceaur ce se afla la Cașin și 
j-a poruncit să se ducă să selăvescă pe sora 
Domnului. Care după poruncă sa sculat cu 
150 de soldați şi sa dus la casa surorei 
Domnului, și lipsind bărbatul că, a răpit-o pe 
ea singură, lăsându-i copil în casa sa ; și cu 
atâta mecinste a dus'o la Braşov pe prea: no- 
bila bo:râsă şi a aruneat-o în închisâre ; 
care imitând ca, înţeleptă bărbăţia fratelui sări, 
a făcut chip ca un bărbat înțelept și a fugit, 
Și a trecut pe jos munţii Ungariei, și a ve 
nit în Moldova cătră iubitorul de Dunmeeii 
Domn fratele ei. 

Jiceaii cei ce se aflati atuneea la Braşov 
că la curtea generalului se ficea în fie-care 
di mezat, și se vindea : cămeși femeeşti, fuste, 
iărgenuri și alte strae și îmbrăcăminți fe- 
meești și bărbătești, și animale, pe care le 
furase soldaţii de la sermanii Moldoveni, şi 
li-aii fost dus la el, ca/să-i sature nesuțul săi. 

lar prea Inălţatul Domn â ordonat să se 
adune trupurile Germanilor morţi întrun loc ; 
și aruncând de-asupra lor pământ a făcut 
movilă, adică grămada mare; care este în 
drumul Constantinopului, în faţa locului unde 

     



— TÎ — 

a - 2 e * ” 

îvuzab 703 TOT5I Ema Enjtvev TOhEus ai £- 

au Hal 3 g 
1 

e 

5 
7 | Ca mi + 

păzi FauaGTU pi GTaup0v RETpI- SS
 

+ » 7 - 7 

vo A Vă EDITA E!s dlivaTo UT U:n 7700 
, 

TpAŢU 4005. , 
e 2 - PD al pa a N , | az . 

Ouwş is 709. sono Tis Mrowavas, poi 

4 
. | 
zi Cup ă IL a. 

sis Ș0 lizzto, îz: 1 Neurior pai uaTăvol, T0W3 
— ja >. 1. - - D hă + - a 

îmni09s Ep pet "poti G1ă VĂ. Guoân al aUTY3 
ij Oa “A - . 

z 
* 

_i 2 ăia Er 5 huon 7 mo dn 
=) Tâ7 T030v, dr0d vă 'humopian YA LAS 
e, . Pa = a P A 2, *, ” sp , 

Slhdzns 739. Kai Erlu mir grea a-i tu. Îjuze 
vă 2) P Za pr 2 4 , 4 

d 7) 'Pantgor, Kai Expprtbe zi “ppdiuua Ta 49u- 
+. - ' 

gis za, Eare)ev și y 
A p 

Mmenădwous,  diyovT d 
4 + , 295 

dp 205 70 Evligb: Tv 

[i 
ioav To XupeTio) 

dy
 

J)
 

«i
 

o e Pa
 a 

o - 

_
 

) 
ps" , e . i 

Eu Vă AV ĂHAEIOA »ynhoTns To Eos 
7! = ai Taztanue. vai i 1 2 

Ci 709 dal Tazăzos, za vi Ţara es To S 

4 

ZoaizioG GG E09.040v Ta LATĂ -2Ă doro: Buda 

ecou tbp2()0by mEpay 700 Xioert i va 
pia 7) Pe erp „i PA 

cs ozhafozoov oi 'Tarăprt d ms 

  

Y . Ri - 9. a ( 1 

Ea */A1GE6, 40.005 2 

“Ouws ci Mnoyozwa 4 

.A pi (eve ans Tz ” 2 : oră 700 miljevros, SappaTris mis Gl, vhETTAL 

m 

%, 

od ebpiozorral Es 70 Răorvor Tu.1:09559 vc 093 

„ulzvzzicoy za Est îNicv ci Tazăzot. "Ou.ws 

"70 Beza piudda TI d 

pas 6 Înțiuv else 3 

? 
S
a
 
D
2
9
9
 

pă
 

> 
a R
 * 7] O
 

-
?
 

S
s
 P o
 8,
 

Ta
 

e 
>
 

ii
 

m
o
 

ta
. 

M
e
 

7
]
 

"
o
 

"S
 

o
 O
r
 

Jy
 a 

” 

O
 

O 
ec
 

sd
 

N 

ciwaa vă Er piâvor 695 i 

Duvaz VAleze. mâcorşt lim: pai 2pes 

ra armare ri An pa =dy? Fi 
705 TIG40TOY To) GTPATEDUIT0S T0Y Acchây utg- 

3 

=
 

= a
 
2
 

(e
 

ii
 

= 

N R e
 

zpuzciv dmd 705 MO os vă UI "UAL 

aiyuahociav cis z0y Tânoy HAT TĂI orâtizăy 

705, ai Vozigo 0Ev "pagriTe za, dlui cas 

dwanze Aâyov Ti Puorhe med paz 

zpoozasţi dă eva vâ. metpzp0 8 prăs Gh 

Wnăgouzy cis z0b5 EvzwsloS, Kai 20 aozol 

uncav 095 Tobs ung d5:s cie Eva, 150, XEŢOY- 

zas ms 6 Mpa nins Giv Sine 3500) GTpă- 

seva: Elev mopolveu vă “pwpioezi draw.“ Oi & 

Tasăgo dmergiingav his îmedi îiNUoyev 236, 

097 TMŢatuE7 u.ali, 709 za Baal mstoatuy 

Sihouev zu £i6 Toy 7 f 

U 

7 O
 pă
 ș a 

[ ta
x 

z
a
 Ro
 

=
 d O
 

m
 ..
. 

«3
 o = 

TU î 2y.By02 6 “Dap 0) TO) SITE: 2iy 
005, 6 feud ToUS SmE pot 

Arh pi a > N Za . - 

ah ci pnivses do pup des eră Tv Nur 
Pay » . - 

piplidov Ezauay uda O.5hOȚiaY 
“pf , A n A * 

uiă zăuo vauuiay mega eis 10% 70359 Hal Es 
As ră . 4 = - _ PI - Pi = 7 

0 pari, za 30y îeeiazayv 30 Veit 
7 » ep ESL - ar e 

Kat 05ro 6 ră 13 D:foowzpi0d tanti O 
ohașare si a 4 . 

1 

îiutv dm 70 Piz, Talpyovoas Wa! 709 Ah 

Tove "Taz Je R  AvtvOvyrae tie et j: ( 
ş 400195. Ag TfaLv0vTus 2905 TO ÎNZGL- 

A e „ -j Ps sm“ ” a 7 

169, Ooovs Raza eboăzay, NAOS Vă 2075- 
- »! N +, . » 1 

îogay, dNhoUS SE Eritazav (ovravows ETiazay Bal 

  

  

a fost risboiul, şi a făcut cerdac minunat cu 

cruce de pâtră și cu inscripție spre nenuri- 

'6re amintire a faptului. 

Dar în ţara Moldovei, adică ia Cașin, erai 

Nemţi şi eatane, pe cari trebuea să-i alunge 

şi pe aceştia din țară, spre a se putea să se 

liniștâscă Inălţimea sa. Și așa iarăși a trimis 

și a, vestit să vie 'Pătarii. Și a scris și scrisori 

secrete și i-a trimis la Moldovenii de peste 

Siret, dicându-le ca să trâcă toți de astă-laltă 

parte a, Siretului, spunâud că are să călărescă 

Înălţimea sa, având cu el și Tătar, şi se 

duce la vrăjmaşii carii se află pe la Cașin ; pen- 

tru că câţi se vor afla dincolo de Siret se 

pote să-i seluvâscă 'Lătarii, spuindu-le că sunt 

haini, după cum s'a și întâmplat. 

Dar Moldovenii mai ascultat de porunca 

Domnului, socutind .că tâlharii carii se află 

la Caşin pot să-i apere ;.și așa ati venit 'Lă- 

tarii. Dar erati mulți, peste 10 mii la număr, 

pe care văându-i Domnul a dis cătră Mir- 

zac: „Ei am anunţat. ca să vie numai două 

mii și de ce aţi venit atâţea“ 2 A disşi cătră 

cci întăi at armatei, cătră Arslan Mirza ŞI că- 

“tă Beg Mirza : „Cum de -aţi adus cu vol: 

atâta mulțime de 'Lătari carii pot să calce cu- 
? 

“x6ntul vostru şi să facă vreo sclavie în ţară 

după obiceiul lor, şi în urmă nu veţi pu- 

tea, nici „vol .să dați socotelă Impărăţiei? 

Fiind-că. ordinul Impărătese nu este ca să 

supăraţi raiaiia, ci să mergeţi contra îni- 

micului.E Şi aşa aceştia aii adunat tote mir-. 

alele întrun loc, spunându-le că: Bogdan. 

Bei nu voeşte atâta armată, de aceia trebue 

ca vă întâreeți înapoi, iar. Lătarii a. res 

puns : „Noi fiind-că am venit aică, acum 

mergem cu el; și navem să facem nici o 

supărare țărei ;* și când i-a spus acesta Dom- 

nului, Domnul le-a dis: „Nu cred să nu facă 

văi în ţară.“ Și așa apoi dişă doi, Mirzaci cu. 

cel-lalţi Mirzaci a; făcut o mărturie în scris 

ca să nu facă nici o supărare în ţară şi în 

Raia şi a înmânut-o Domnului. Și așa de 

“la 23 Februarie a plecat Domnul de la Iasi, 

Inând împreună „cu el și pe 'Lătari, şi du-. 

cându-se spre Cașin, câte catane a găsit pe 

toţi I-ai ucis, iar pe alții l-ai prins vil; & 

prins și pe căpitanul. Andrei ; după aceia sa. 

dus la Caşin. Iar. vrăjmașii sait închis În- 

lăuntru în Cașin, având și sacalușe; unde
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înlăuntru era și Ceaur. Iar Domnul cu armata 
sa a încungiurat Caşinul, ordonând armatei 
sale să tae lemne, să fabrice scări și să facă 
iurușii, fiind-că zidul cetăţei era înalt şi tare, 
lar "Tătarii, cum ati vălut. că sai închis 
vrăjuaşii înlăuntru. și a început să arunce 
ou puştele ș și cu sacaluşele, s "ai retras . înapoi. 
lar Domnul având cetatea încungiurată, a 
trimis să vadă unde sunt "Pătarii ș ai venit 
cei trimiși și ati spus Domnului: că 'Lătarii 
Sai împărțit în două și se duc să selăvâsei 
țara. Deci îndată Domnul a lăsat Cașinul 
şi a încălecat cu armata sa și sa întors î ina- 

poi să împedice pe 'Lătari de la sclavie. Cu 
tâte acestea 'Lătarii ai făcut mare sclavie în 
ara Moldovei. Tar Domnul câţi selăviţi ai 
aflat, înaintea lui, i-ati scos din mânile Lă- 
tarilor, bătându-i și pe 'Lătari, și sa întors 
la Iași. Mare stricăciune şi pustiire a făcut 
Tătanii în ţara Moldovei, în cât n'aii rămas 
nici sat, nică Mănăstire ce a fost peste Siret, 
pe care să no fi prădat, dar fiind-că n'ati ascul 
tat ordinul Domnului ce li-aii scris să trâcă 
de ceea-laltă partea Siretului, pentru că era 
să trecă Inălţimea sa cu 'Lătarii contra vrăj- 
maşilor, pentru aceia și aceștia, ca unii ce 
ati 'căleat porunca Domnului, s'au sclavit de 
Tătari. . 

Venind. Domnul la Iaşi, a spânzurat. de 
picidre pe zisul căpitan Andrei, găurindu-i 
fluerile picidrelor lui, care a stat de. dimi- 

A As 2 vu . . A . y 
- nâţa până sera viii și strigând tare. Și atuncă 

tocmai spre sâră a pus Domnul şi l-a îm- 
puşcat spânzurat. 

„ Pentru selăvia ce s'a făcut în țara Moldovei a 
seris Domnul puternica Impărăţie, că la 'Tătarii 
aii făcut mare stricăciune în țară. Deci pu- 
ternica Împtrăţie a dat. firman și a trimis și 
Agale la Bugeag ca să scâtă, pe dișii sclavă 
Moldoveni ; şi a scos pe câţi ati. putut din 
mânile 'Tătarilor. Dar ecă mal pe mulți ati ră- 
mas ascunși de'Lătari. Mai pe urmă însă cer- 
cetând Domnul şi despre aceia, a scos pe 
cei mai mulți. 

- In același an 17 7, Neîneetând i Xarăşi ini- 
micti să jefuiască şi să facă multe. rele în 
țara Moldovei, voind iubitorul de Dumnedeii 
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Domn să scape ţara sa de răutatea, perde- 
rea -și stricăciunea acelora, și îndemnat şi de 

prea gloriosul -boer marele Postelnie, Dom- 

nul Constantin Visantie, a scos tugiele 4) lui, 

la 1 Maiti, ordonând să se adune împrejurul 

stii de pretutindenea armatele sale. Pe lângă 
acestă, a mai vestit și Sultanului, care era 

Seraschier la, Bugeag, și a trimis înălțimei 
sale 400 de 'Lătari: Și așa la 20 Maiii, sa 

mişcat Domnul cu t6tă armata sa contra 
vrăjmaşilor, luând împreună cu cel și pre 
unii din prea glorioșii boeri ai palatului stii, 

pe boerul marele Vornie Donici, şi pe boe- 
rul mare'e Postelnie Constantin, luând îm- 

preună şi 6 tunuri şi fephane 5). Când se pre- 

gătea să plec, a venit și poruncă de Ia 

Împăratul şi Ciohodurul% prea Inălţatului 

epitrop pentru . vrăjmașii ce se afla, la Mira, 

Cașin “şi Focșani ; despre cari aii seris alții 

și ati arătat la Impărăţie că sunt la Mira 

5,000, 2,000 la Cașin, și 7,000 la Focşani; 

și că fac și falangă 7) la marginea Moldovei. 

Audind Domnul acestea ce serie Împărăţia, 

cătră el, nevoindu-se cu o.-oră mai înainte, 

a făcut pregătire contra -vrăjmașilor ; și: a 

plecat de la lași la 20 Mai. Și a trimis 

înainte 300 de Moldoveni și pe cei 400 de 

“Pătari împreună cu Crupenschi, ca să iea 

știință. Şi așa ajungând Domnul la Bârlad, 

Sa întors Crupenschi cu 'Tătarii, carii aut adus 
. A și până la,.50 de catane; iar pe căpitanul lor 

l-a ucis. . Se 
. 

Şi a şădut Domnul la Bârlad o di.- Și a doua 

(i a plecat de aici cu 'Lătarii și ducându-se 

până unde a rămas 5 ore, până la Siret, a rân- 

duit din armata lui până la 1,800 cavaleri, 

împreună, cu 'Tătariă. Și a pus conducător 

peste armată pe marele boer Postelnicul Con- 

Stantin, și i-ati trimis să -se ducă, înainte să 

lovâscă pe vrăjmașit ce se aflaii la Mira îm-: 

prejur. Plecând deci. marele Postelnic: cu ar- 

mata, și sosind spre s6ră la rîul ce se chiema 

Siret, s'a, încercat .să trecă în nâptea, aceia 
- 

situl cu mulți de pe lângă el; și intrând cui 

calul săi; pentru că noptea era neluminată 

și tuecerea nevădută, s'a, periclitat să se înece. 

Dar cu buna-voinţă a lui. Dumnedeii: a. tre- 

cut de ceia. parte -nevăţămat. Deci era 'în- 

10
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tunerec ca să mârgă spre Mira tâtă nâptea, 
pentru ca să calce diminâţa pe neașteptate 
pe cei ce se aflati acolo dintre vrăjmaşi. Dar 
a rămas acolo la marginea Siretului, aștep- 
tând şi pe cei-lalți, fiind-că dintre Tătari cei 
mai mulți aii rămas de ceea-laltă parte, temân- 
du-se să: în6te prin rîi nâptea. Făcându-se 
Qiuă sait mișcat cu toţii la Odobeşti; unde 
aflând pe un călugăr l-a întrebat despre catane 
unde se află, care, pentru că era fasiz 5) şi tri- 
mis din partea lor să spioneze, n'a spus ade- 
vărul, ci a minţit spunând că catanele câte 
erati la Mira și la Focşani saii dus la Cașin. Şi 
așa a stat marele boer Postelnicul și a vorbit 
„cu căpitanii, carii erai: împreună cu el, fa- 
când sfat ce să facă și a găsit cu cale : 
„Fiind-că am venit până aicea să mergem 
şi până la Mira, să vedem“. Și așa ati plecat. 

„Tar pe călugăr l-aii lăsat respeetându-i portul. 
Ducându-se puţin a, găsit pe un bătrân, pe 
care l-a întrebat despre catane, în ce parte 
să găsesc? Și li-aii spus că sunt la Mira. Ast- 
fel ajungând la Odobeşti, catanele eraii jos 
pe la case, în partea, Moldovei și a Valahiei. 
Dar cei mai mulţi erati de ceea-laltă parte, ca 
la două-sute de 6meni, pentru paza altâra din 
Mira, și așa pe neașteptate i-ati cuprins, și 
pe. unii k-aă prins, iar pe alții i-ai ucis, 
Acei ce aii fugit înainte aii dat de știre ca- 
tanelor din Mira, și ati eșit toți din Mira 
încoce, ca de jumătate de oră; și acolo sati în- 
tâlnit cu Moldovenii carii mergea înainte. lar 
pe catane, ce li-aii prins la Odobeşti, i-ai 
întrebat, câţi sunt la Mira. Și a spus: „două 
mii“. Și așa fără a se întâlni cu catanele 
ce aii eșit din Mira, a dat resboii până ati 
venit toți. Și cum ati sosit, ati ținut r&sboiul 
până la două câsuri, și așa i-au sfărâmat ; și 
aii început să fugă. Și urmărindu-ă Moldovenii, 
pe alții i-ati ucis, pe alţii t-ati prins. Și alţii 
din ei at părăsit caii lor și ai fugit în lunci, 
și f6rte puţini ati scăpat. Și urmărindu-i, mai 
avut timp de frică ca să intre în Mira, ci ai 
fugit la munți. Iar pre Ranit, ce era șef 
asupra tuturor căpitanilor de catane, l-a urmă- 
rit ca un ceas, fugind din Mira în'ăuntrul mun- 
ților. Care abea s'a, scăpat cam cu. “trei-deci 
de 6meni.! 
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Iar boerul Posteluie. venind la Mira, a 
găsit-o gata de răsboiii cu farh/felechia ?) și pro- 
viant îndeajuns şi şese sacalușe, şi porta îm- 
preună cu a Mănăstire o avea de fier şi pe 
afară alta de lemn cu. farhfelechia. Şi așa 
fiind-că era ra chindiei, a dat foc țfarh- 
felichiilor şi porţilor şi le-ai ars şi aii luat 
şi sncalușile. Ai găsit şi două baleree de 
praf de pușcă, și ardându-le sa întors sera 
lu Odobeşti, şi a dat ştiinţă Prea Inălțatului 
Domn. Iar Domnul a sosit curând la Odo- 
bești. 

Dar până când eraii Moldovenii la Mira, 
Tătarii sai dus și ai călcat Focşani, ur- 
mărind catanele, unde erati ca la opt-qeci. 
Și Tătarii, sub pretextul catanelor la J'oeșani, 
ati început şi ati selăvit și raiale Valahe. Carii. 
ati prins și pe marele căpitan al Yocșanilor,- 
și l-a dus împreună cu ei la Odobeşti, îm-- 
preună cu bairachiile '6) lui. Dax întorcându-se 

- marele boer Postelnicul de la Mira, şi vt- 

dând sclavia ce aii făcut 'Tătarii, a stat și 
a scos pe toți Valahii pe carii i-ati fost selă- 
vit 'Lătarii, împreună şi lucrurile lor, încă 
şi pe căpitanul Focşanilor, şi i-a trimis la 
Focșani, trimițend şi pe un Mirzan împre- . 
ună cu cincă Tătar să păzască Poeșanii de 

Tătar. _ | 

La, 30 Maiti s'a făcut răsboiul la Mira, în diua 
Inălţărei. Iar. Domnul venind iute a sosit cu 
armati sa. pedestră și cavalerie în sunetul 

trâmbiţelor și a tobelor la Mira. Și așa, după 

porunca -împărătâscă, care era să sfarame ce- 

tatea de zidit a, Mirei, a pus și a sfărîmat-o. 

Şi a şedut acolo două dile. Și a trimis a- 

mata ui la munţi contra catanelor, și-i adu- 

nai de pe unde-i găseaii. 

Şi așa sa întors de la Mira, și: a venit la 

Odobeşti și a ședut cu fandiriile 1î) sale trei 

dile, i a trimis “armatele sale pe unde. se: 

aflati catane spre partea și a Moldovici-și a 

Valahiei, şi-i prindeaii şi-l aduceati. Pe Un- 

guri îi ţinea, iar pe Moldoveni și Valahi, pe 

alţii îi spânzura, pe alţii îi tăea spre cumm- 

țenia celor-lalți. | i 

Iar casele lui Ranit ce erai în partea Va- 

lahiei, trecând. pe acolo Domnul, a: pus și 

le-a, ars, şi morile lui. O vie a sa, care era
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larăşi. în Daurtea Valahiei, a luat: pe: soldaţii 
săi pedestai cu săbiile şi ati sfărîmat-o. 

A venit și marele căpitan a Focşanilor 
Valahiei, și sa închinat Domnului, rugându- l 
să oprâscă pe 'Lătari şi armatele lui să nu 
tacă stricăciuni în Valahia. Iar Domnul a res- 
puns : „Ei am ordonat să nu să facă nier 

o stricăciune în Valahia, ci încă să prindă pe 
riă și Ve ăjmași să mi-i aducă, 

ar 'Lătarii s'aii -supărat fârte contra Ee- 
monului, care de loc nu învoia să-i lase să 
sclăvâscă partea Valahiei ; care purtându-se 
cu asprime cătră ei dicea : să asculte co li: 
hotărăște și cecea.-ce le spune ; iar dacă va 
audi că fac jafuri în partea Valahiei, pe niște 
aseminea, îi va pedepsi urmărindu-ă i până, Ta: 

Bugeag. Și aşa şi ci temându-se mai făcut 
nici o prădăciune în partea Valahiei. lar 

causa pentru care se temeaii şi se supuneaii 

Domnului a fost pentru că eraii puţini. 

După trei dile, adică: în a patra, ati i ple- 
cat dm Odobeşti cu armatele lui șă se ducă 

la Cașin. Și Yarăşi a, hotărît din armata lui 

cavalerie, pedestrime şi "Lătară împreună ca! 
să se ducă; înainte. Pedestrimea prin munţi, 
pe la partea cea mar îngustă, iar cavaleria 
pe calea cea mai largă, ca să se ducă să calce 
de odată pe inimici, carii erai la Cașin. Și a 
hotărit Xarăși pe marele Postelnie șef pese 
armate. Ducându-se la, Caşin l-a găsit deșert; 
pentru că vrăjmașii, audind despre. cei din 
Mira că sai strivit, ati fugit. Și așa neîn- 

tâlnind pe vrăjmași la Cașin, Sati dus la Or- 
tuz, căutând pe inimici. Și sati dus până la 
marginea Ungariei, şi neaflând pe vrăjmaă, 
sati întors înapoi la Caşin şi sati întâlnit cu 
Domnitorul. Și a făcut Domnul la cetatea de 

„zid din două părți şanţuri, și o-a crăpat la 
cele două dise părți. 

Și așa S'a întors de aicea la lași, şi a orâu- 
duit la margeni şi a lăsat armate și s'a în- 
tors învingător. și „purtător de bivuinţă. 
„Din armatele ce asi lăsat la margeni, acele 

ce crait .cătră părţile Ocnei sati dus Și ati iu- 
trat. în margenile Ungariei și în întăiul sat 
al “Ungariei. Și ati luat ca la două mii de oi 
ce crai acolo, și catane „câte. ai găsit i-ati 
prins și l-ati luat. | 
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-. După aceea trecând puţine dile, a venit po- 
runcă de la puternica Impărăţie ca să su 
ducă Domnul în Ungaria cu Sultan Azamet 
Ghirei şi cu Colceag aga, şi cu Asderhaz 
Generalul. Și așa a venit al doilea ordin și 
a plecat la întăi August, luând "și dintre 
ccă mai glorioși boeri ai lui, pe boerul ma- 
rele Vornic Donici, şi pe boerul marele Pos- 
telnie Constantin, și pe boerul Banu, și pe 
boevul Vistier Constantin Gavriliţă, şi pe bo- 
erul marele comis Iordachi Cantacuzin. Ve- 
nind și Sultanul suit întâlnit la "Puţora ; și ati 
plecat și sait dus la Botoșani, unde ati în-. 

tâlnit şi pe Colceag aga, ce venise de la 
Hotin. Avea Sultanul până la nout-mil de 
'Pătari, avea și Colceag până la şapte-mii, 
avea și prea Inălţatul nostru Donm trei-mii 
șase-sute. Și întâlnindu-se cu Colceag, a în- 
trebat și despre Asderhaz Generalul ; și a spus. 
că era să plece și el de la Hotin. 

Dar făcând sfat între ci, mai găsit cu cale 
să steă să întârzie, spre a nu lua știință 

vrăjmașii. Și aşa ati plecat şi sati dus la Câm- 
pul-Lamg ; și acolo s'aii sfătuit în ce chip 
să pună armatele în ordine spre a năvăli în 

Ungaria, şi s'a aşedat în următorea, ordine: 
adică pedestrimea Domnului - înainte, întăi 

pentru a deschide. drumul, alta pentru că 

erai munți, să fie pedestrimea păzită de 

amândouă părțile: apoi după pedestrime Col 

ceag cu 6menii lui. Și după Colceag Dom- 

nul cu armatele lui ș și apoi după Donm 

Sultanul având lângă el şi trei-sute de za- 

porovani Cazaci. Și așa ai plecat în așa ordine 

asupra Ungariei. : 

Si asi plecat de la Câmpu-Luneg, și aii trecut 

muntele Măstăcănești, luând apa Bistriţei. Și 

au ficut întăiul conac la muntele numit So- 

hard. Și ati plecat adoua, di, şi ait trecut apa 

Chioșna, care este marginea munților între 

Moldavia, și Ungaria. Și ati trecut la muntele 

unde era vedeta Ungurilor, care era în 

vârfiil muntelui, având şi cerdac înalt. Dar 

ati rânduit înainte din armatele. Domnitoru- 

lui și a lui Colceag, ca la trei “sute &meui. 

ca să prindă pe acei ce erati în. drum. Dar 

fiind-că era muntele înalt, i-ai: vădut de de- 

parte şi ati fugit, și locul fiind grei de tre- 

cut, wat putut să alerge iute casă reu-.
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șâscă să-i. prindă. Ci sosind acolo, ati găsit 
cazanile lor cu mâncarea pefoc. Si așa sai 
dus acei din vedete și aii înștiințat la cel întăi 
sat numit Rodna, ' care era de la un munte 
până la altul parcane *:), şieraii şi una: sută 
catane ce păzeaii cu un căpitan. Luând ști- 
ință Catanele de la 6menii ce păzeaii la 
munte sait: rădicat catanele, și ori care a 
avut timp a şi fugit. Satul era mare, ca la 
două-sute case şi mai. mult. Iar cei trei-sute 
de 6meni ce s'ati dus, vădând că cei din vedete 
aii fugit, ait plecat după ei și i-ait ajuns 
sera la disul sat, adică la Rodna. Și vădând 

ve. 

că 6menii fug, aii stat acolo. Și at găsi 
numai ca la una-sută 6meni acolo și i-aii 
prins. 

Jar Domnul cu Sultanul și cu Colceag, 
fiind-că- erati munţii mari şi anevoioşi şi lo- 
cul greii de trecut, n'aii ajuns la Rodna, ; ei 
luând locul unde era vedeta ungurâscă, ai 
stat la munţi. Iar a doua qi spre amâdă qi 
a sosit și Domnul cu Colceag şi sa pogorit 
la cel întăiii sat al Ungariei Rodna. Şi a sta- 
ționat acolo și a dat satului foc, și a ars și 
parcanele, şi a stat în acea di așteptând și 
sosirea “Tătarilor, carii ai întârdiat fiind lo-. 
cul grei. Iar dintre 'Tătarii carii era cu Aza- 
met Ghirei Sultanul, ca la dou&-mii, vădend 
că locul este gieii, și munți mari, s'ait întors 
înapoi fără știrea, Sultanului. - 

Fiind la “Rodna, sati dus cinci Smeni î 
lui Colceag ca jumătate de oră departe de 
armate căutând să afle ceva. Și așa din mij- 
locul: muntelui ati aruncat cu puşti asupra 
lor ; şi pe unul l-a ucis, pealtul l-a rănit, 
și a fugit și a venit înapoi și a dat de știre 
lui Colceag. Care a încălecat și a venit la 
Domn, dicând că este o tabără înainte și 
că sunt, toți Unguri și catane adunaţi acolo 
și Gmeniii ce ai fugit din sate; și trebue să 
hotărască armatele sale şi să se ducă săi HI y 
lovâscă. S'a dus Colceag şi a spus şi Sul: 
tanului, iar Sultanul ma hotărît din arma 
tele lui, dicând că 'Tătarii nu suni pentru 
munți, ci Domnul Moldovei să trimită din 
armatele sale. Și așa Domnul atunci a! pus 
ȘI a sunat trompetele să se pregăttscă arma- 
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tele lui și a, hotărit: pedestrime şi cavalerie 
ca la una-mie cinci-sute de 6meni toţi puş- 
cași, punând pe boerul postelnic General. și a 
plecat . cu. armata sa. A trimis și Colceag 
două-sute de 6meni și sai. dus și ati umblat 
la munți cinci 6re căutând pe vrăjmași. 

Dar inimicii au fugit și.naă găsit pe ni- 
mene, şi Sa întors boerul marele Postelnie 
şi a venit cu armuta lui la Domnitor. 

“Tar a doua di a plecat luând drumul spre 
cetatea, Ristriţa. Iar satele dea-drâpta și dea 
stânga ce crai în drum, 'Lătarii și Lipcanii 
carii erati cu Colceag, tâte le-ai pus în for, 
sate fârte mari și case mauri. lac pe femeile 
cele bătrîne și pe bătrîni și copii i-ai trecut 
sub sabie. 

lar în altă di când a plecat din Rodna, 
pe amială-qi, ai eșit înainte una sută cinci- 
deci de Nemţi şi o sută de catane ca să ia 
știință şi să vadă ce este. Era împreună și 
căpitanul Bistriţei, cu numele . Franţa. “le 
carii cum i-ati aflat la un loc strimt, acolo 
X-a nimicit ; şi pe unii i-aii ucis, pe alții 
i-ai prins împreună cu căpitanul şi pe Hat- 
manul, care este al doile după căpitan, și pe 
mulți alții: Și forte puţini aă scăpat fugind 
la munţi, şi s'ati dus și ati dat de ştire la ce- 
tate. o „ 

Iar în diua a, treia, puțin după amiaqă, 
a sosit la cetatea Bistriţa și a făcut Domnul 
alai la armata lui, împreună și Colceag aga 
şi a încunjurat o parte a cetăţei; iar la, ceea: 
lahă parte era Sultanul cu 'Lătarii. Iar ce- 
tatea, Bistriţei este mare ; dar tunuri avea, 
numai sacalușe ; și eraii Nemţi ca la șase-sute, 
deosebit catanele, şi deosebit Nemesidii, carii 
să socotesc boerii Ungariei, carii sait adu- 
nat toţi în cetate de la sate. Și după trei 

ore. a pus' Domnul și a sunat trompetele ca 

să iasă din cetate să se închine. Și vădând 

că nu se închină a ordonat și a dat la varașul 13) 

cetăţei foc. Şi aşa a dat „foc caselor varuşu- 

lui, care erati mari și frumâse ; și arlendu-le 

a. vestit pe Sultan să facă iuruș în cetate. 

Iar Sultanul și. Mirzazii ai. răspuns că Pătarit 

nu fac iuruș în cetate. Și sait întors Lătarii 

în urmă-ca la o 6ră, departe de cetate. ar 

Domnul împreună cu . Colceag stăteaii sub 

cetate şi aruncati din lăuntrul cetăţei. cu sa- 

caluşele şi cu puștele; de aseminea şi de di-
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nafară de -cetate,. de. lu armatele Domnului! 
şi a lui Colceag, până a însetat. 

Vădând Domnul că 'Lătarii sati retras în 
urmă, a vorbit 'cu Colceag și a făcut sfat, di- 
când Dommul cătră Colceag aga cum că Sul- 

tanul cu 'Lătarii s'aii retras în urmă, și ne-ati 
lăsat pe-noi. Si trebue dar să-l întrebăm ce 
scop are. Și a încălecat Colceag aga, -şi a 
trimis şi Domnul pe boerul  Postelnicul stii, 
şi sa dus la Sultan. Și Postelnicul a here- 
tesit din partea Domnului săi pe Sultan di- 
când : „Dommul te hereteseşte şi: te întrebă 
care este hotărîrea vâstră și ce scop aveţi 2% 
A răspuns Sultanul cu sfatul Mirzazilor că : 

" „mâne în dori de diuă să plecăm la Maramu- 
reş, și să plece și: Domnul cu noi.“ Și așa 
s'a- întors Colceag. aga și boerul marele Pos- 
telnic și a venit: lu Domn. lar menit Dom- 
nitorului a -prins o catană nâptea, pe care 
l-a trimis din cetate, ca să înștiinţeze pe ge- 
neralul Sibiului, și a cetit în -scrisâre ce era 
scrisă cătră general așa, : 

-* Astăqi- de. dimincţă am primit epistola, ta 
îmbucurătâre, în care ne scrieţi că armatele 
creștine ai învins pe 'Lurci, și că sati: luat 
Belgradul și ne-am bucurat. Dar: după, trei 
Gre ni-aii venit mare. tulburare și ne: aflăm 
cu toții spre: mârte şi „sclavie. Pentru că 
de odată am vădut. Tătari -și “Turci și pe 
Principele de Moldova; cu pedestrime. şi ca- 
valerie, carii ne-ati încunjurat cetatea, și dacă 
nu- va sosi. ajutorul -t1&i, mâne suntem cu 

“toţii. perduţi.“. Cetind acestă serisre Domni- 
torul a dis cătră Colceag apa: „Armata - Im- 
păratului nostru sa sfărîmat și “terenul a r&- 
mas a Nemţilor, prin urmare trebue şi noi 
să ne înorijim ; iar cuvintele Sultanului și 
a Mirzazilor, ce. die să. mergem spre Mara 
mureș nu este sfat bun. Pentru că. drumul 
Maramureșului merge spre Polonia, apoi cil 
nu mă duc să cale ţara. Polonilor. Iar tu de 
voești să mergi împreună cu 'Lătarii, dute, 
et nu mă duc.“ A răspuns și Colceag aga 
cătră Domn: „unde te duci, mă duc, și ei.“ 
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(i Efuproey 5 iyas nozrihuos 1ai.   

- Și aşa Iarăşi la cinci câsuri din n6pte, a 
trimis Domnul „pe marele săi Postelnie, și a 
trimis şi Colceag aga o apă a sa cătră Sul- 
tanul, dieând Domnul Postelnicului săi să 
spună Sultanului și Mirzazilor, „că drumul 
Maramureșului merge spre Polonia, şi Im- 
părăția are pace cu Polonii, și nu trebue să 
se ducă pe acolo, ci să mergem numai .pe 
drumul Brașovului. Și cândva fi să ieşim 
din Ungaria, să leșim prin strâmtârea Qitu- 
zului, care este mai bun drum de .cât acel 
pe care am venit. lar iarăși dacă voim să 
ieşim prin acestă cale pe care am venit, să 
trimit pedestrimea mea să păzască strimtâ- 
rea și să lăsăm și cosurile:*), adică agirlichiile!5) 
n6stre la strimtâre și aşa să dăm năvală la 
selăvivea ţărei Ungariei. Şi când. ni se va 
păsea potrivit,. atunci să ieşim din Ungaria. 
Iar dacă nu m& vor asculta și vor căuta să, 
se ducă pe la Maramureş, eri nu mă duc, și 
las să se ducă unde voesce.“ 

Și așa sa dus marele Postelnie şi a spus 
răspunsurile Domnului la Sultan. Atunci 
Sultanul a răspuns : „Văd că sfatul și cu- 
vintele Beiului sunt bune ; numai Mirzazii 

şi Pătaril nu voesc, fiind-că și dic așa: că 
ducându-se pe drumul Brașovului nu găsesc 

ghiumi (prada) *5) multă, pentru că lumea a 

augit că am intrat în Ungaria și a fugit la cetăţi. 
Insă, dacă ne vom duce spre Maramureș, vom 

afla mulţi ca să-i selăvim. Și Leșii fiind amicii 

noștri, nici nu-i supărăm, nici ne vor supăra, şi 

trecem pe la confinia lor și nu vom face stri- 

căciune.€ A răspuns boerul Postelnie și a 

dis: „Beiul dice că trebue să facem bravură, 

să arătăm și să servim Împărăției și să nu ne 

uităm numai la jafuri.&.. Ati răspuns toţi Mir- 

zazii : „Noi am venit pentru câștig și jafuri 

căutăm, şi dacă voeşte Beiul 'să vină Înm- 

preună cu noi, bine; iar dacă nu, noi ne 

ducem spre Maramureş.“ Și așa sa întors 

marele Postelnie și a venit la Domn, și i-a. 

:storisit -lui câte ati vorbit Sultanul și AMir- 

zadele. 

Domnul cu mare inimă și bărbăţie a stat 
în picidre tâtă nâptea (adică în tot timpul nopței 
w'a, dormit), fără nic o odihnă împreună și cu 
tâtă armata lui, având cetatea încunjurată. 
Nâptea ati încetat puştele și din o parte și din 
alta. Iar dimincţa a trimis Domnul să vagă ce 
fac 'Tătarii, și sati dus și n'aii găsit nică unul, 
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fiind-că plecase deja. Audind Domnul că 
Sultanul a plecat cu 'Lătarii şi a trecut, a 
is cătră, Colceag: „fiind-că 'Lătariă ati plecat, 
trebue să ne întârcem și noi înapoi.“ Şi așa, 
Saii mișcat şi sati întors înapoi, luând alt 
drum, care și acesta, ieșa, iarăși la Rodna. Și 
așa iarăși câte sate erai de-adrâpta şi de- 
astânga tâte le-ai trecut sub foc. 

« “Tar Domnitorul avea dat ordin la arma- 
tele lui să ucidă și 'să slăveseă Nemţi și ca- 
tane ; iar Moldoveni să nu selăvescă (Mol- 
dovenii ce die nu sunt Moldovenii Moldoviri, 
ci Moldoveni (Români) creştini ortodocși năs- 
cuți și crescuți în Ungaria); ci să-i ascundă 
să nu-i ea, Omenii lui Colceag, deşi pe mulți 
i-ati. luat..Și când sai dus la satul Rodna, 
atit stat nâptea acolo, ordonând Domnul și 
punând mari străji. 

3 

Armata 1?) a plecat şi s'a dus sara și a tre- 
cut apa Coșna. Și acolo a întâlnit Domnul 
și pe generalu!: Asderhaz, care avea cavalerie 
și pedestrime o sută, dou&-deci de Gineni ; pe 
care l-a întrebat Domnitorul: de ce a făcut 
atâta întârdiere ? Iar el a rispuns că n'a, fost 
gata. Sara a stat acolo ; iar de diminâţă ati plecat 
cu toții împreună, și ast ajuns sura la Câmpul- 
lung. Sau bucurat Domnul şi boerii “lui că 
sati întors victorioși şi ani avut bună reîntâr- 
cere în pământul Moldovei. Curând a venit 
olac la Domn de la Caimacamii ce aă lăsat în 
scaunul săi, cari-i serieait că catane şi Nemţi 
mulţi ati intrat în ţara, Moldovei pe partea 
Ocnei, și să, alerge mai iute ca să nu vie și 
să lovescă Iaşul. Audind acâsta Domnul s'a 
confusat și a dis: să sune trompetele să 
plece. Și așa a plecat. cu grabă Domuul, şi 
atreia di a sosit lu lași, la scaunul săi. 

Și luând știință că inimicii ati venit până 
la Focșani, pentru că armatele sale erati os- 
tenite, nu era chip să se ducă asupra lor 
până nu se vor pregăti, fiiud-că cavaleria 

„Sa i-a rămas pe jos, căci caii lor s'aii zdrun- 
cinat în munţii cei greii de trecut ai Unga- 
viei ; iar pedestrimea lui era cădută. Deci 
cugetându-se că, până se va pregăti, să nu se 
întâmple ca, inimicii să: vină la lași, a dis 
boerilor și neguţitorilor să-și ia femeile și 
copiii lor să se' ducă la 'Țuţora ; ȘI așa s'aii



— 83 — 

a . > zu EN SA e “ . a 
ho! eîs abrny.. "O ct “îyeuy ro Tăv 1du.nov Tod 
Tizaisv, eboronduevos mâvrore zabaikons 0Ihă- 
“ovras ua T Tizoi zai xiv 'Tlorlâpav, tat 'Arol- 
uale za ocuooâra Tov. "Eozee Gt ummeravinys 
cls 70 tony pEpos Toi Supeziey, Eva uiv mpds 
ovhatiwy, do 6 8 TpooTayiv eie TO TOROY vă 

ualuovybzuv Dhor Erei, zi râs vorbea za “Î 
Synnârns 7 zovw* za Grav vivhon vă eivat nat Exti- 
vot Erotuot, Oi 58 Expr ș ua avirivortag zâs îyuat 
gi 6 “îyeuv dzd Tâv Oaryypiav, za 05 Tha 
sis 70 Tina zat Ezeutlerai vă OTpareuon za7 
auTâ, too61moay za E yogtoav dziew* oi 6zoiot 
Tip TONA Tpigpaza Amd TOy TOnov, Ayehăfur 

anl mpâfara, "O îi vea uavwhăvov-as ns ci 
î Dao: îvopieav, dzizu), EXTELĂEY €is 75 0To4TaV- 
uxTa GR0ă Epateo/linsav eis 70 Lipiri mpoorăllov- 
Tis Tods VĂ Unăyovv Td AATOat) 7095 400 yvTzs 
=03, Kai Ext. îmăyav uzat 7093 î7hacay sis TO 
umoyăli, io is Td au 10p0%, Oi: zpipo 63 dn Tov 
qâfov 705 danGav Ta Tpâyp.ata &za îxîoav ză. 
Tdy TOmto) TE Mmoyâzvias oi £oyay, Oi 6: 
dvbowzo, 00 îmiuâvos Emfpav Tă 7 rpăuara zai 
viatza izisw. Kai E5 Puoprozv 6 îngep.oy TEVTA- 
u0ain9g â+ Bpcomos. vă ovhăyoww Tă duo umoyălua 
ză "Oizeul mat 70 'erpoval. . 

Kai Ezte 1hhev eis ză Spâvov 70 eis +5 Pro 
za înv za ci digovris val ci TpayuaTevral 
eic 74 GniTui Tovs* zal per ră bezea îutozs he dv 
Dgwozos dntorauivas dd T0W5 VEvep pănBes Mpa 
Goâci) Te vai Supazrlov, Apo ae 7 zpos 70w Îveu.0va 

7605 0 Speveod ind că /aipezod a0i TV SUNIzY Li
] 

G6) Gigato', za 65 id miooz al dumpbs vă 
, > 

mepacaTe cionuză 70 Goâv yeimoves "Am seat 
i N 

al O rep ms pâ aizia Biv etvat dno Ayo» 

7 A5yo Toy nai E“puve z651 log 

7 t ei zdv %OT0v Tis Mmoyăzvias; âv 

za ai igo d dvnpaalDu-evas Eprîiza eis 30 TB 

709 7095 47 etdav Ti olioză za dpaucu.ds 1655 

pvc” ani, eva GRă citi dezv zebs, rău, ăy 

d W inelpalai, u-0T Ea dz scws Zi eipala 

"Ouutos în seră Topa Show = DY gehizv u.0v, Şt 

eo zi îpo ză 2 uz 705 ge aa VĂ TE- 

păowuty conta wo YeLTâvo, za vă uv GTE)- 

Aovv zaT0s vă maroy 70v Tony Tis] MroyBa- 

vas" ei 5 mării zi OTEL) va1ăvous, Vă TBzu- 

po 7 5 în patati faorhe (a ui Ea oeputvia 

za iZovalav 205 G1%5TE uz da6u3 TaTig0s 

Sthw, vă ENioww, ci. Gacin. eivau at EToruot zal 

Tzara zoi do o Qepu dv ec Ti [lapadoovf, 

iroza "UnvUT0) Tds onay es, vă ZNlowy ui 

ay “Rai do zoo civav Oro ut TapaAzr- 

a vă ZMtowy ue duri za, O7Â ToWS oipw, 

mos faioyo za Epowal 20 dura is Tâvy   

dus cu toţii acolo. Tar Domnul era în câmpul 
Iaşului, aflându-se tot-duna calare, păzind 
și Iașul și "Țuţora și-i prepara armatele 
sale. A trimis căpitani în partea ceia-laltă, a, 
Siretului pe deoparte pentru pază, iar pe de 
alta cu poruncă în localitate să 'se adune cu 
toţii acolo ; şi că se pregăteşte şi Înălțimea, sa; 
şi când va pleca sâ fie și acela gata: Apoi 
inimicii audind că Domnitorul s'a întors din 
Ungaria şi că a venit la Iași şi să prepară 
să facă expediţie contra, lor, sati înfricoşat 
şi.s'ati întors înapoi; aceştia ati luat danlte 
lucruri : din ţară, i ialoviţe și oi. Iar Domni- 
torul înștiințat că inimicii sati întors înapoi, 
a trimis la armatele ce se adunase lî, Siret or- 
donându-le să se ducă după ei urmărinduii. 
Și aşa s'ati dus și i-ati ajuns la strimtâre, adică, 
la margine. Inimicii de-frica lor li-aii lăsat 
lucrurile câte ait luat din ţara Moldovei și 
ai fugit. Apoi menit Domnitorului a luat 
lucrurile şi sati întors îndărăt. Și a rănduit 
Domnul cinci-sute.de 6menii să păzască cele 
"două strimtori, Oituzul' și Trotoşul.  - 

Şi așa a sosit la scaunul săi la Iași, și 
ati venit: și boerii şi negustorii la, casele lor; 
şi după dece dle” a' venit on trimis de la 
generalii "Braşovului şi Sibiului, dicând că- 
tră Domn: „Că generalii te heretisese şi 
le place: amiciţia ta și că de acum şi înainte 
să, petreceţi p acinici. și ca, nişte megieşi. A 
răspuns și - Domnul: „că causa: nu este de 
la mine, ci de la ci de s'a făcut atâta stricare 
şi afanisire în ţara Moldovei ; deși şi ei ne- 
voit am. intrat în țara lor - și aul : “răi ce 

_stricare şi' ce afanisire li sai făcut; şi: este 
din causa lor, căci dacă nu ne supăraii: nici! 
eii nu-i supăram. Insă fiind-că acum :voese 
prietenia mea, voese și ei prietenia” lor și să 
petrecem cu pace ca, megieşi şi să nu tri- - 

mită catane să calce ţara Moldovei. Apoi 
dacă. iarăși vor trimite catare; să ştie că 
puternica Impărăţie mi-a dat firmane şi pu- 
tere, că orl când voiu însciinţa câţi "ătani: 
voesc, pot să vie, carii sunt și gata şi să și 
r6gă ; și alt firman la cetățile: de “peste Dună-: 
rea, ca or când” voit anunţa pe spahiză - să 
vină și aceștia. Și alții: niulți 'sunt carii ne 
r6gă să.vină cu mine ; și când r-ași aduce, 
îi .Xeii. şi vin și năvălese' în țara” vâstră şi 
dacă voiit intra, nu voii. eşi degrabă. Şi 
cugetaţi-vă cum cele -mai de pe urmă vor fi
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mai rele de cât cele dintăiit. Dar dacă veţi 

păzi prietenie, o voii păzi și eu, şi nu veţi 

avea, nici o. pierdere din partea mea“. A: 

răspuns şi trimisul : „Voim prietenia ta și 

o dorim. Şi aşa a plecat spre Ungaria şi 

a spus 'respunsurile Domnitorului, Apoi a 

început generalul Braşovului să trimită seri-” 

sori de prietenie cătră Domn; de asemenea 

şi Domnul a trimis 6meni la Brașov şi cum-: 

păraii aceea ce-i trebuea, şi așa ait petrecut: 

cu pace. 

Tar sultanul şi 'Lătariă carii sait dus spre: 

Maramureş, sai dus până la Baia și câte 

sate erati de-adrâpta şi de-astînga la, tâte li-aii 

dat foc şi ai făcut mare pradă și mare selă- 

vie și s'au încărcat de prăti. Și neavând ce 

să facă, sait întors de la Maramureşi să iasă 

afară. audind că Leșii la confinii voesce să-i 

oprescă, să nu-i lase să trâcă prin ţara lor. : 

Insă trecând munţii greit de trecut ai Mara- 

mureșului, ai ieşit din lăuntrul munţilor îna- 

intea, lor unele catane, carii fiind în locuri 

stuîmte, ai dat focuri contra lor pe neaşș- 

teptate. Atunci 'Tătarii au aruncat prada ce 

aveai şi cail lor, ucidend şi pe selavi, și 

lăsând pre cei ucişi împreună cu prada acolo 

în strîmtâre, ati fugit; fiind-că 'Tătarii locuri 

strîmte și munţi şi împușcătură nu iubesc. 

Și pentru că eraii munţii mari și greii de 
trecut, cei mat mulți ait lăsat și caii lor și ati: 
tvecut pe jos. Şi așa aii trecut peste acești 

munţi şi aui intrat iarăși în Câmpul-lung. 
Sclavi și pradă ati avut puțină, fiind-că pe 
cei mai mulți i-ati ucis şi i-ai lăsat. Că a- 
veaii mulți, fie-care Tătar cinci, șase. Și ast-: 
fel a intrat Sultanul cu 'Lătarii în Moldavia 

şi s'a dus în Bugeag. 

Multe nenorociri durerâse și triste s'ait în- 
tâmplat în Moldova, în aceste vremi. Cu tote 
acestea, acest prea, pios Domnitor, Domnul 
Ioan Mihail Racoviţă Voevod, cel în tote 
bun şi cu advărat eminent, și ca să mă exprim 
omenie : bărbat egal deilor, guvernând lu- 
crurile cu judecată și bărbăţie, s'a făcut pri- 
cină de multe bunuri, cu ajutorul lui D-deri 
şi a celor de sub mâna sa. 
-Căcă Inălţimea, sa fiind Domn bun, apoi şi 

puternic, era die în ambele priviri: principe: 
bun şi puternic resboitor, şi a fost protivnic . 

celor -protivnici și r&sboinic celor răsboinici;:
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şi a învins, ca alt Evcule cu suflet mare 

sprîncena, arogantă şi îngâmfată a vrăjmașilor. 

Caxii, când ati venit la Iași, ca să răpescă, 

pe acest bun Domnitor din scaunul săi, dacă 

cum-va Inălţimea sa, prin nebărbăţie și ne- 

experiențe de cele ale rtsbâelor, sar fi făcut 

de ei prisonier, ar fi pricinuit în adevăr Mol- 

dovei ultima sa perdere şi ruinare. Fiind-că 

Pătarii, când aii ajuns la, Tai, dacă l-ar fi 

găsit fâră Domnitor, ar fi .selăvit nu numai 

cele din jurul stii, dar și chiar Iaşul, şi în scurt 

qicând totă Moldova. Dar Pronia divină, 

care economiseşte t6te spre un scop; pentru 

ca să nu urmeze ţerei desăvârşita ci. .peire, 

se pare căa avut de sigur predeterminat pe prea 

Inălţimea sa ca să se afle în aceste vremi 

tulburate și primejdi6se Domnitor în Moldo-. 

va, ca un alt sâre lucitor şi încălditor; care, 

dupre cum câte „odată, (sârele) acoperit de 

corpul lunei, lipseşte, și să face întuneric în 

acea parte a lumei de sub lună, 

cestea la sfârşit reișind el 
* 

Jarăși îşi aruncă 
cu tâte a-. 

laminele lui și lumineză și încăldeste t6tă 

vegiucea pământului ; în aseminea mod şi 

Stmălucirea sa, de şi a cădut în multe nau- 

fragil, deşi s'a luptat. contra multor valuri, 

deşi tâte greutăţile şi primejdiile mai mult; 

de câte ori când sat întâmplat în vremea 

sa (pentru judecăţile ce le ştie D-deii); dar 

prin virtutea și înţelepciunea, sa, şi prin fap- 

tele sale eroice şi resultate glori6se, având 

întiajutor pre D-deii, și pre sine, sa scăpat 
? $ 

de primejdii și a eliberat și ţara de ruinarea 

ei destvârşită, și a fost eroic contra vrăjma- 

şilor (adică victorios) şi i-ai destrus.. 

Virtuţile acestui de D-deii slăvit Domn Şi 

eroii a pregătit o famă 

până când apa va curse şi arborii mari vot înflori, 

şi srele înălțându-se va lamina, şi frumâsa lună. 

La tronul acestuia, se dice că avându-și 

cine-va privirile aruncate; 

una încungiurat de prudenţa, de dreptate, 

de milă, şi de cea-l-altă mulţime a virtuţilor, 

care urmâză peitatea ca pre 0 începătâre lor. 

Şi ar înţelege cu mirare cum a făcut grea 

de precurs Înălțimea la care a ajuns. Numai 

singură Înălţimea sa, ca prin escepţiune în acele 

mult-vorbită ; și a— 

_cestea vor proclama faptele sale eroice: 

l-ar vedea tot-de-: 

timpuri, înflorea ca roza, lucea ca o stea, stră-. 

lucea, ca un sâre în mijlocul Egemonilor. În cât 

prin taptele sale eroice și prin victoriile salovred-. 

nice de laudă, şi .prin ast-fel şi atâtea vir-
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tuţi ale lui, abea, Omer cel cu mai mare vâce 
dintre “poeţi ar fi fost îndeajuns să laude 
după vrednicie şi suficient serenitatea lui, 
dicând pe lângă alte laude acesta: nu te soco- 
tesc a fi fii a unui bărbat muritor, ci a 
unui D-deat, 

Acest de D dei păzit Egemon, ca pios și 
plăcut lui Christos şi dupre cum de cătră. 
toți se vorbește, iubitor de tâte cele frumâse, n'a. 
lipsita avea în jurul săă și boeri nobili din nea- 
mul grecilor învățați şi educați. Dintre carii 
unul a fost şi prea slăvitul învăţat boer, 
marele săi Postelnic, Domnul Constantin 
Vizantie, a cărui calităţi bune și corporale date 
de sârtă, le las să le laude şi să le admire 
alţii. Eii numai pe acele din ale sale le admir 
câte pornea din propria sa bună-voinţă:: iu- 
bivea, de dreptate, măreţia inimei, nefățăria. 
către toți, -curata, şi sincera bună-voinţă și 
dragoste, nobleţa, înfloritâre în tâte şi câte 
altele de aseminea, ce deseriit moravul cel 
mai bun în tâte; care aceste tâte și cele înru- 
dite și de aseminea acestora contribuiati la una: 
măreția sa ce aseminea. D-deirei. Pentru tâte 
acestea şi acel prea Inalt Domaitor cunos- 
cându-l prea credincios şi prea demn în în- 
deplinirea tuturor ordinilor lui l-a întrebuin- 
țat pe lângă altele și în atacurile contra. 
vrăjmaşilor, dupre cum se vede şi în acâstă, 
istorie, când l-a avut general contra inimi- 
cilor; care ca brav şi mare la suflet se a- 
runca pe sine în primejdii şi mergea băr- 
băteşte înainte cu armata în faţa inimicilor, 
nepăsându-i de loc. despre pericolul vieţei 
sale, numai spre a sta credincios și bine plă- 
cut la un ast-fel de Domnu prea eroii şi prea. 
înţelept. Dar de aceea şi D-qei vădend dra- 
gostea și iubirea de inimă pe care o aducea 
tot-deuna, Slăvirea sa cătră acest Domn iu- 
bitor de Christos. l-a scăpat din tâte acele 
primejdii” și l-a păstrat şi în timpurile cele: 
după acestea, sub: adumbrirea acelui prea. 
ortodox Domnitor. Pe care Pronia lui D-deii 
cea a tâte: ţiitâre şi a tâte conducătâre şi 
protecţia cea. conservatâre şi prevădătâre l-au. 
întărit în prea înălțatul şi de D-qeii dărui- 
tul săi scaun în mulți ani, în prosperare şi 
în stare de pace, spre consolidarea şi ameli- 
orarea, . plinirei celei cu numele de Christos. 
încredințată lui de la D-deă, și spre nume. 
bun şi fama a tot neamului ortodox, în ant 
prea mulţi și întru toți fericiți. | 
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NOTE EXPLICATIVE. 

Cronicul Iui Necolai Chiparissa, la cuvintele streine intrehuințate de el în expunerea evenimentelor, 

1). Phapzobpa—flamură, steag. Prin urmare erati 
cinci grupuri de armată, fie-care cu stâgul lor. (Vedi 

Satha Bibliotheca, graeca, Medii aevi, vol. IL pag. 635). 

2), ltzoglanii — copii de casă, saii armata de pe 

lângă Domnitor şi care se compunea din 6meni devo- 

taţi persânei Domnitorului şi aceştia, adese eraii stre- 

ini şi nu pământeni, mai ales pe timpul fanarioţilor. 

4). Tug şi Tui ori tughiuri, însemn6ză corp de ar- 

mată, mai însemnă, câdă de cal, de sigur pentru 

că soldaţii purtaii pe coifurile lor canafuri făcute din 
păr de coqi de cal. Cu cât avea, mai multe canafuri 

din coţi de cal, cu atât însemnă că are o funcţiune 

mai mare în armată. De acolo proverbul la Turci: 

„uți tuilu pașa. Paşă, cu trei codi—Vizir. 
5). Corect se dice tophană, şi îns6mnă, locul unde 

staii tâte tunurile cu cele necesare lor, pulbere, ghiu- 

Jele etc. arsenal. 
6). Ciohadar cuvânt turcesc ce însemnă servitor, 

om în serviciii de conrespondenţe, curier. oficial. . 
7). Cuvântul falangă gănay este grecesc și aicea, în- 

samnă că a dispus Domnul a se aședa linii de soldaţi 

pe la, marginile Moldovei, spre a observa învasiunea, 

inamicilor. Corp de armată, pentru observare. 

8). Țașit din dzasoys, turcește, ce însemnă, spion, 

zarăoz0x0s, prin: urmare călugărul în cestiune a fost 

trimis de armata austriacă, spre a spiona, armata,   

Moldovenilor, ai induce în erdre del vor. prinde, și 
a raporta, dacă va scăpa, Austriacilor cele ce va, fi 
observat. 

9). Țarhfelechii în turcește, însemnă tote cele ne- 
cesare r&sboiului, adică maşinării, care de trans- 
port, muniţiile ete. ete. însemnă și tunuri de asedii 

şi de câmp. 
10). Bairachiile—bairac—în turcește însemnă steg, 

prin urmare Vaii luat cu armatele lui cu tot, arma- 
tele având şi stindarde. 

11). Țadir ordu-țudiri, lagărul armatei, prin ur: 

mare însemnă lagăr, în care a stat Domnitorul trei 

dile împreună cu armata sa, ş'apoi i-ai trimis prin 

"-Tocurile Moldovei şi a Valahiei pe unde eraii catane 
spre ai urmări şi prinde. 

19). Parcanie, corect Parpacania barbacana, întă- 

ritură exteri6ră,- a forturilor din munți. 

13). Varusi, corect Varoș, turceşte, însâmnă, casele 
şi tâte clădirile afară de cetate, zpoioretov, A dat 

dar foc tuturor caselor din afară de cetate. 

14 şi 15). Coșurile turcește, agirlic, greutate, po: 

vară, muniţie, prin urmare ş'aii propus să lase gre- 

utăţile ce le avea în strâmtori, și să năvălescă mai 
uşurei la pradă în Transilvania. | 

zovisut, mai corect Boyiobu. pradă, jaf, răpire din 

partea armatelor năvălitre, 

=== 

Erori strecurate în Cronicul lui N. Chiparisa. 

pag. 86. Kovsttonovhos—mai probabil Conţescu, de | 

cât Cogescu, s'a omis în traducere frasa : 

„și nu s'a rușinat să ceră de la Domn 

haragiu nelegal. 
69. Korpoy—în loc de zâ67ov, paziop.ara—în 

loc de patouata. 
„ Și la Ceaur în loc de: şi pe Ciaur. 
"A scris Domnul la.... că Tătarii—în loc 

că la Tătarii. ... Modhafias ceteşte Moh- 

dadias. 

„Sa omis în traducere frasa: „Și pe boe- 

rul Marele Gomis Gheorghi Cantacuzin. 

„Sa omis iarăşi frasa: Și prea puțini aă 

fugit; pe carii gonindu-i din urmă.   

pag. 77. Tlpis wbhatw-—spre pază, în loc de pădită 

„78, ”Eeos Ezoot ăvăpbzovs—ca la 200 omeni, 

iar nu 100. Cuvîntul dai trebue exlus, ca 
neavând loc în text. 

„80, Sa omis frasa,: Jar împerăția are pace cu 
_ Polonii, 

NB. Aceste omiteri provin din causă că în manus- 

criptul mei şi care probabil să fie a lui N. Chiparissa, 

lipsesc ; exist însă în publicaţia acestul Cronicar făcută 

de D-l Emil Legrand în Epistolaire grec, şi le-am in- 
tercalat numai în textul grecesc. 'Mi pare că conți- 

nutul fraselor ar reclama, interpunerea lor. 

  t Y + 
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CHESS ARIE DAPONTE 

(Publicat de pe manuscriptul autograf a lu! Daponte) 
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1) Notă pe marginea manuseriptului, / p 5 

  

Catalog istoric important al homeilov însem- 
nați ce aă existat în timpul nostru, și n altor 
mari întâmplări şi afaceri, începând de la anul 
ana-mie șeple-sule până la anul preseut opt. 
decă și patru (1700—175-1) hicrat de Cous- 
tantin Daponte Scopelitul, care dupa aceea 

„ S'aă numit Chesarie. 
  

Adunavea bărbaţilor - înţelepţi şi importanţi, pe cari 
da odvăslit acum timpul ca vose.. 

| PATRIARHII CONSTANTINOPOLULUI 

Dionisie Seroglan (S-roglan se- dice cetăţin 1) forte 
învăţat, Patriarh al Constantinopolului. A acestuia 
se văl două rugăciuni la Preasânta Fecioră, să câu- 

tim gioria ei; le am, și presenta istorisire. 

  

Amintire despre mivaculul, ce a facut Domna 
Stepâna Nascătăre de D-deă catra nedemnul 
că serv Dionisie. ca Patriarh al Constan- 

tinopolului. 

„Sa umplut de bucurie gura nâstră și 
de veselie limba nâstră, pentru care nu vom 
tăcea a anunţa măririle lui D-deă și a Dre 
dica minunele divine spre gloria lui. Și după 
dreptul "Pobie este timpul de a dice : Bine
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este, se dice, a ascunde secretele Impăratu- , 
lui, dar măreţa predica lucrările lui D-deă. 
Nu ascunlend abisul milei și isvorul nespu- 
selor miracule a Născătorei de D-deii ; câte, die, 
neîncetat se săvârșese prin ea cu graţia unuia- 
născut al ci Fiii celor ce se refug cu. ardă- 
târe credință şi cu piositate tare, la spriji- 
nul ci, enumerând la nenumăratele că miracule, 
ceva noii, și alta de curând. Deci în diua 
acâsta chiar, a speranței celor desnădăjduiți, 
ni Saii săvârşit minuni întrun mod extra- 
ordinar, pe lângă alte miracule, ce le-au 
făcut pentru mine, a vindecat slăbiciunea 
mea, m'w eliberat din închisâre, și a arătat ni- 
uicirea contrarilor nică, în fine a făcut şi a- 
câstă minune. Cu trei ani deja mai înainte 
cădend ei înt'o suferință corporală, ce mi 
sa întâmplat din causa păcatelor mele, felul 
ek era bube pe pântece întinându-se umflă- 
tura până jos. De care rămânând ne vinde- 
cat și aducându-mi multă întristare dilnic, 
în fine istovind tâte mijlâcele de vindecare, 
am întins mânile rugătâre cătră protectâra 
comună a credincioţilor. și ajutătârea celor 
suferindi, rugându-m& din adâncul sufletului 
cătră Ia, de a m& vindeca de acea cumplită 
suferință, mărturisind prin cuvinte că nu spe- 
rez mai mult vindecare de bâlă de nicăiri de 
aiurea, ei numai dela Ea singură, și întă- 
rind (cuvintele) cu lacrimi. Dupăz aceea ime- 
diat după sânta Litureie, fiind diua de Du- 
minică, în trei-spre-dece a lunei lui Iulii, 
anul curgător una mie şepte-sute-şepte-reci 
și nous, am sosit afară de zidurile Constan- 
tinopolului, la isvorul cu numele Stăpânei 
nâstre Născătâre de D-deii, Zoodohon-pighi, de 
unde isvorăse vindecările, din care causă este 
și ast-fel numit. Acolo am săvârșit cu pio- 
sitate căntarea Paraclisului, spălându-me& cu 
aghiazmă. După acea am scos apă din mân- 
tuitârele ei isvâre şi nam spălat ca să se 
tacă mie părtașe de vindecarea sufletului și 
a trupului, rugând pe Isvorul milă, dupre 
cum și alți mulţi și-aii găsit mântuirea lor, 
cum se istoriseşte din seoterea cu eredinţă 
a apeloe ci respeetabile. Curând de acolo în- 
toreându-mă eram în stare de a călări o mare 
distanță ; iar calul, prin nici o causă altă 
vădută, ci prin cercările Proniei, rănindu-se 
întrun mod nevădut, nu puteam să, înaintez; 
dar. prin mișcările lui regulate în oparte și . în 
alta, ne-am dus fără voe și de abea ne-am salvat 
de acolo suferind și forte osteniți tot de odată.
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Cronicarii Greci 

  za. ua! Ezăornv mois, 

Deci prin aceste mişcări neregulate, calul sdrun- 
cinând, cum se pare, și deșertându-se cu încetul 
Și pe nesimţite volumul umflăturei, în locul unei 
mâni medicale, mai. pre sus- de ori-ce pricepere 
şi însăși a. simţirei, s'au curăţit tote purdele. 
Iar eti m'am cunoscut cu timpul pe mine a 
fi mai altul, fiind-că sati nimicit cu totul 
umflătura, și am devenit surprins (0! minu- 
neletale Dămne !). Dintwacest ceas devenind 
sănătos, diceam câ vis este acel miracul extra- 
ordinar, Pentru aceea ne rîdicăm a glorifica 
şi a cânta pe Prea Mărita Stăpână cu voce 

| tare împreună 'cu toţi cei din prejurul met, 
carii ştiaii umflătura de mai înainte și sufe- 
rinţa. rimiţend ei cânturi de. mulțămire 
pentru îngrijirea sa cea pentru noi, şi a aju- 
torului repede a, și vindecărei de b6la grea. 
Ei dar negreşit adseriind salvarea, nâstră și 
vindecarea cu siguranţă de acea bâlă, predicăm 
netăcut bine-facerea ei prin minune și £ asigurăm 
pe toţi prin acestă, istorisire; pentr u că oră cari 
întămplându- se în nevoi, în întristări, în ata- 
cură de felurite suferinți, să alerge curând cu 
credință la, Preacurata Maica, Donului, D-qeu- 
lui şi Mântuitorului nostru lisus Clistos ȘI 
nu se va rușina.' Pentru că prin ea să 
nimicesc legăturile” a tOtă răutatea, și-a tuturor 
suferințelor, şi cu grația Unui născut al săi 
Fiii se va mântui, precum ei. Pentru acesta 
şi pentru alte multe minuni ce ati făcut și 
face cătră mine în fie-care di, înalț. prin ru- 
găciune căntări și mulțărmiri Dâmnei mele, 
ŞI primeşte acestea, ca.o căntare copilărescă.: 

Mărind te măresc, Preacurată, care. ai mă- 
rit neamul nostru, rugând te rog Prea, lauda- 
tă, care în tot-dâuna ai rugat pe Domnul 
pentru ertarea păcatelor nâstre. Bine-cuvân- 
tând mă închin și te glorific ei netrebuicul 
și nedemnul servul tău. Căci ce fel de rugă- 
ciune să-ți aduc 'Ţie,.care te rogi în: tot- 
deuna pentru toți creștinii, eii cel Tiovat Şi 
în'inat și cu simţurile și cu cugetările, ie cu- 
rată, neîntinată, Maica, luminei adevărate î 2. Ce 
mâni să întind cătră ceea; ce a ținut: în mână 
pe D-deul totului? dar.cu faţa ruşinată şi 
privind “spre pământ, cad la 'Line. Priveşte 
spre mine păcătosul ; r6gă pe Stăpânul. co- 
mun și Creatorul fapturel omenești, solicită, 
pentru mine ca Mumă pe Domnul cel iu- 
bitor de îndurare, întinde mâna Ta, acope- 
re-m& cu drepta “Ta. Conservă restul vie- 
ţei mele neînvidiat ; lumin€ză-mi mintea, și cu- 
ăţeşte-mi în inima, ca să Te cânt şi să 'Te mărese
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pentru cele ce ai făcut şi dilnic faci escepţional 
mie, prin zel6sa,'L'a, protecţie și puternicul 'Tăii a- 
jutor, acum și tot-d6una și în vecii vecilor, amin. 

A acestuia, se v&d și presentele epistole 
(trimese) în Rusia, și respunsurile cătră el. 

Dionisie cu mila lt D-dei Arhiepiscop Constantino- 
polului, Romei-nouă, şi Patriarh Jcumenic. 

Prea străluciților, prea puternicilor, prea, 
pioșilor și “prea creştinilor, prin graţia lui 
D-deii, marilor Domni și marilor Duci I6n 
Alexievici, şi Petru Alexievici, autocratori a 
tâtă Rusia Mare şi Mică și Albă, și a mul- 
tor altor domniate, şi pământuri occidentale și 
orientale şi clironomi tuturor părţilor nor- 
dice din părinţi şi din strămoși și donni 
şi despunători. In Sântul Spirit iubiţi și 
prea doriți fii ai Smerenică nâstre, har, milă, 
pace îndelungată, stăpânire nebiruită, şi stare 
netulburată vă poftim dela începătorul vie- 
ței, consubstanţialul și 'Lri-ipostatul D-dei, 
menţinându-v& în. mântuire şi în victorie ; 
iar de la noi rugăciune, bine-cuvântare și 
ertare. 

După cum focului "i urmeză de la sine de 
a lumina, și mirului de a mirosi, ast-fel 
şi iubitârelor de D-Aeii obiceiuri și moduri 
le urmeză cu necesitate de a fi de folos; de 
aseminea lumina ecumenică, cerescul Vasile, 
a anunțat în deajuns şi predicat și împre- 
ună cu el şi Grigorie al Nisselor, cuvântă- 
torul de D-deii, că foloseşte cugetarea omu- 
ai bun și pe cei de departe și pe cei de 
aprâpe. 
După cum parfumurile aromatelor umplu 
aerul de evaporaţia lor şi pe cei ce se apropie și 
pe cel ce este pe loc, şi face pe cel bun din na- 
tura, lui de a, trăda bunuri multiple şi altora. 
Așa şi noi informați invederat de acestă 
neminein6să cunoștință prin o experienţă în- 
cercată, am recunoscut în mod divin, la st&- 
pânirea superidră a măreţei regalități a prea 
luminaţilor voştri în Christos regi, potri- 
virea acestor sentințe. Și dar noi, rugători 
ferbinți cătră D-deii pentru voi, învrednicin- 
du-ne să fim' posedători ai serisorei regale și 
pi6se, ne-aţi causat mare bucurie și o laudă cu 
totul neștersă ; cu atât mai mult că înduplecând 
prin o îndemnare rugătâre și prin. cererea 
smereniei nâstre pe însărcinatul de noi Par- 
tenie Terodiacon, cu seris6rea regală și respec- 
tosă, pe al Prea sântului Mitropolit al Halce- 
doniei, Chir Gavriil, a acelui. în Sântul
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Spirit iubitul nostru frate și conliturgisitor, 
l-aţi întărit cu ajutor ș și l-aţi împodobit cu aripe- 
le milei vâstre î înpăr teşti şi X-aţi daruit un noii 
hrisov împărătesc de miluire din par tea maestă- 
ței vostre împărăteşti, prin care-i porunciţi a se 
reîntârce Xarăși pentru ajutor la îndurărele îm- 
părătești ale misericordici vâstie. Cu care (aju- 
tor) sânţita monastire din Halcidon a Marei 
Martiri lufimia şi prea Sântul ei Arhiereu lip- 
sit fiind, sai întraripat puţin şi sati ușurat. 
„De aceea rădicând mânile spre. înălţime 
-rugăcăună patriarhale şi bine cuvântări 

in. tot sufletul în chip de mulţemire, a- 
dresându-vă vouă celor prea puternice, stri- 
gând dicem, cu cel mare .la .voce între pro- 
feți Isaia: iată împărați drepți împărăţesc: 
vă va bine-cuvânta pe voi poporul cel sărac, 
și cetăți de Gmeni nedreptăţiți vă vor grăi 
de bine, căci Va făcut ajutători la tâtă 
cetatea înjosită Şi acoperemânt celor necăjiţi 

de lipsă. Ne rugăm continuii ca sa, întărâscă 
Domnul D-deii braţul vostru cu. neînvinsa 
luă putere și să vă dea vouă împărăție pașnică, 
mai presus de tâtă resedla și de resbelul civil. 
Nu de puţină supărare și noi am fost; petrunși 
O !Serenisimi antoeratori jdespre răpirea tâihă- 
rescă a acelor sânte reliquii. D- dei să ne fie 
nouă. îndurător, -a căruia har. şi nemăsurata 
milă fie vouă nedeslipită. 1695, luna Mai. 

-. 

A. aceluiași 

Prea fericitului, prea sântului, din grația luă 
D-dei, arhiepiscop a marei politia î împărătescă 
Moscua, și a tâtă Rusia și a tuturor părților. 
nordului, patriarhului chir Adrian, iubitului 
în Duhul Sânt şi mult doritului frate a smere- 
niei nâstre şi conliturgisitor, dorindu-i de: sus 
sănătate îndelungată și propășire - spirituală," 
trimetem salutare în "Christos. 

Precum prea fericite frate, nu se cuvine doc- 
torilor a prescrie corpurilor omenești același. 
medicament și nici „pe cei ce cugetă bine dintre 
6meni nu este permis ai îndemna la aceieși espri- 
mare de cugetare. Ci este de nevoe a se îngri- 
ji cine-va și a se ocupa de toţi în genere, că la 
alții alt medicament luereză, dupre cum sunt, 
sănătoşi, sait bolnavi. Așa acâsta nu este ne- 
potrivit chiar și doctor ilor spirituali cărora li 
s'a încredințat a înlesni întelectual vindecără 
patimelor sufletești și ca, în adevăr învăţaţi ş şi 
cu cunoscinţe, sunt înaintați la, cea mai înaltă 
culme a treptei bisericeşti. Căci de' sus lor.
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le este puterea și graţia, divină, ce li. se hără- 
zeşte de la Părintele luminilor, pentru a 
vindeca, cu chibzuinţă durerile şi ranele su- 
fetelor și pentru a restabili în adevăr sănă- 
tatea ; ar rălele conduite a le înlătura cu 
iscusință şi a confăptui la deprinderi bune, 
şi pe toţi. a-i guverna în adevăr și a-i dire- 
gui și ai conduce lu cea mai înaltă treptă 
de perfecțiune. Pentru că în cartea Parimii- 
lor se scrie: cu știință vei cunâşte sufletele 
turmei tale şi-ţi vei tinde inima. ta spre 
turmele tale. Ast-fel în adevăr ni s'a făcut 
nouă cunoscut modestia spirituală și lumi- 
n6să .a prea, fericirei tale cu grije, escelând 
în turma raţională a lui Christos şi înflo- 
rind prin harurile spirituale. De aceea și ne, 
rugăm D-deului tuturor ca să stea Sânţenia 
ta conservată în peri6de de mulţi ani şi 
împuternicită, spre mântuire, cu tăria divi- 
nei puteri şi îndreptând evsevia, care este 
de tolosinţă tuturor şi care posedă făgădu- 
inţa, vieţei de acum şi acelei viitre, după 
dicerea vasului alegerei .cătră 'Limotei. Am 
primit stimata şi dorita ta epistolă, prea 
tericite în Christos frate, plină de veselie spiri- 
tuală, care sa făcut semn evident despre bu- 
na-voinţă cătră noi a frăţiei şi sincerităţei tale. 
Căci ştie să înveselescă, sufletul iubitonlor de 
Christos, și numai amintirea comună a fraților 
fără a se vede,cum și representarea, reciprocă în 
spirit. Noi din graţia lui D-dei, şi cu ajutorul 
rugăciunilor primite de L)-deti a fericirei tale, 
suntem sănitoși,' gârbovit de bătrâneţe, ne 
abținem de tulburări și perzistăm în linişte, 
rugând divinitatea pentru mântuirea tuturor, 
până când prin chemarea divină, pământul 
din pământ în pământ iarăși se va întârce. 
Cun6ștem, o spirituală amiciţie ! și ajutorul 
pe care în tot modul fericirea, ta l-a arătat cătră, 
prea sântul Mitropolit al Halcidoniei, Kir Ga- 
vriil, iubitului în Christos frate și conliturgisi- 
tor, prin trimesul lerodiacon Partenie. De ase- 
menea și recomandarea continuă cătră prea lu- 
minaţii mari Domni şi Autoeratori și îndemnul 
cătră ajutor, şi trimiterea inilei împărăteşti a 
lor și conajutorul milostiv al fericirei tale, pen- 
tru care acest prea sânt arhierei sa bucu- 
rat, reîntărit puţin ceva şi ajutorat. Am pri- 
mit și noi prin același lerodiacon Partenie 
ceea, ce ni-aţi trimes ca semn de frățâscă iu- 
bire, şi cu plăcere mulţiumim fericirei tale; pe 
care s'o conserve Domnul D-dei sănătâsă şi 
voi6să pentru amândouă viețele, mai presus de
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tot atacul inimicilor văEduţi și nevăduți şi 
connumărată cu tagmele cereşti a divinilor 
ierarhi, cu buna- _voinţa și cu harul Arhipă- 
storului Domnului nostru Iisus Christos, Sta: 
pânul tuturor,: Amin. e 

Adrian cu mila lut D-deă, Arhiepiscop împt- 
măteștei, marei între cetăți Moscua, și a (Gtă 
Rusia și Patriari, a tuturor pan ților nordice. 

Lui Dionisie, din graţia lut D-deii Arhiepis: 
cop Consiantinopolului, Romei nouă și Patri- 
arh ecumenic, în Chmistos Domnul pace în 

„mulţi ană și în tot-deuna bucuria cea de apo- 
stolă predicată. 

"Epistola, înţeleptă a Prea Sânţiei Vostre 
cătră Smerenia; Nâstră, ca, visitătâre şi ară- 
tătâre a stărei tronului Feumenic a, sântei 
vâstre Biserici primind'o, aducem mulţemiri 
Creatorului a tâte, și vădătorului a tâte D- -deit, 
carele a instituit pe prea fericirea, ta Xarăși, 
ca bun păstor a marei Biserici a lui Chris. 
tos, din timpul vostru, ca pre un înţelept şi prea 
experient,: ca pe poporul Domnului să-l con= 
duci în cele evangelice la viaţă eternă şi prea 
fericită, ca cel ce posedezi progrese în tâtă vir- 
tutea. De aceea ne rugăm milelor Fiului lui 

_D-qeă şi Mântuitorului nostru ca în tâtă lu- 
crarea plăcută lui D-qei a, fericirei tale să ţi 
se îndrepte căile înaintea Lui, pentru care,cum 
și pentru alte faceri de bine câtră el, să dăru- 
lască, la, tâtă mulțimea creștinilor pace şi viață 
fericită. Pe lângă acestea, poftim Sânţeniei V6- 
stre cursuri de mulţi ani în buna sănătate a su- 
fletului şi a corpului pentru întărirea orthodoc-: 
şilor și păstorind plăcut lui D-deu turma ra- 
ţionala a lui Christos să afle fericirea cerescă £ Şi 
eternă, împreună cu toți sânții și să audi prea 
dulcele glas al Domnului: Intră întru bucuria, 
cerâscă a Domnului tăi. Mai rugăm iubirea ta, 
frăţască în Christos ca şi după acesta prin epi- 
stole: incunoştiințătâre să cercetezi de petre- 
cerea, n6stră şi să nu fie ne amintitâre. Pentru - 
că noi -tot-dâuna prin cercetări și încunoștiin- 
țări voim a şti şi cum se pârtă cel mai în- 
semnaţi ai sântului vostru Sinod, de aseminea 
și monahii și laicii în ce stare se află. Noi 
din graţia lut D: leii pentru present suntem 
în viaţă, până va sosi aceea ce-i prescris. Și 
după îndemnarea vâstră cătră noi : despre 
Prea Sânţitul Mitropolit Gavriil al Halcedo- 
nului. vom face o recomandare în favârea sa
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cătră prea luminaţi noștri autoeratori. Fiind- 
că el în adevăr aii început, pentru adunarea 
creștinilor, a edifica, și rădica divinul templu 
a sântei gloriâsei și marei martire, prea lău- 
data Bufimia cea din IHalcedon, din zelul săi 
ajungând a fi și dator cu împrumut, care şi din - 
scrisorile sale ni-s'aui tăcut cunoscut, mai îna- 
inte de a veni la noi Arhidiaconul seii Parte- 
nie. Noi cât ati fost cu putință din partea n6s- 
tră,am prevenit pe marii și prea luminaţii auto- 
cratori 16n Alexievici și Petru Alexievici şi 
am făcut îndemnare cătră acâstă împărătâscă 
prea strălucită măreție pentru ajutorul dato- 
viei Prea, Sânţiei sale. Și acei mari autoeratori, 
admițând, după voinţa lor /l-ati miluit, tot 
odată, și de la smerenia nâstră i sai trimis 
prea Sânţiei sale cinci-deci de ruble, prin 
Avrhidiaconul săi. Pentru care în semn de 
amiciţie între noi frăţescă și salutare prea 
fericirei vâstre (trimetem) priu el iarăși. 

Sa scris în împărătescă, mare între cetăţi, 
Moscua, dela zidirea lumei 7202, iar dela 
economia, încorporarei 1694, luna Maiu. 

Împărații Patriarhului Ecumenice Dionisie, 

Din graţia lui D-qeii Noi Serenisimii și 
prea puternicii marii împărați şi domnii și 
marii duci, Cneji [6r. Alexievici, Petru Ale- 
xievică, autoeratori a t6tă Rusia Mare, Mică şi 
Albă, a .Moscuvei, Chiovului, Vlademirului, 
Novogradului ; împărați ai Cazanului, împă- 
raţi ai Astrahanului, împărați ai Serbiei, dom- 
ni Pscovei și marii duci de Smolensca, 'Love- 
ria, luguria, Permia, Viatzea, Bulgariei şi a 
altora. Domini și mari ducă Novgorodului de 
jos, Cernicovului, Rizanei, Rostovului Iarosla- 
viei, Belozeriei, Hudorei, Ovdorei, Continiei şi 
monarhi peste tâtă partea nordică. şi egemoni 
a pământului din Iberia şi a regilor Carta- 
linilor și Grutinilor și a pământului Cavardie 
Şi a Cereasienilor şi a principilor din munți și 
ai altor multe localităţi și pământuri orientale, 
occidentale și nordice, clironomi ai părinților 
și strămoșilor, domni și dispunători. Măreţia 
n6stră înptrătâscă, prea Sânţitului şi prea feri- 
citului Domnului Dionisie, din graţia lui D-deii 
Arhiepiscop Constantinopolului, Romei nouă 
și Ecumenice Patriarh vă dorim să vă învred= 
niciţi de o adâncă linişte, o petrecere sigură
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în ortodoxie a Bisericei Orientale a, lui Chris- 
tos, sănătate, prosperitate, împreună cu mân- 
tuirea, sufletâscă dela Domnul și D-deu, crl 
Sânt, glorificat în 'Preime. A trimis la Noi, 
marii “domni, cătră măreţia n6stră, dela mo- 
nastirea Sâutei Martire Eufimia, cea din Calce- 
don, Prea Sânţitul Mitropolit al Halcedonului 
Gavriil pe arhidiaconul săi Partenie, spre 
a ne ruga pe noi, marii domni, pentru milă. 
lar sântele reliquii carii pentru bine-cuvân- 
tare ati fost trimise câtră noi marii domni, 
cu arhidiaconul le-ati furat dela el, cădând 
în cale asupra sa tâlhăreşte nepioșii hoţi. 
După acesta cătră marii domni, cătră a 
nâstră măreție regală, a scris Prea Sânţia 
ta despre acest Mitropolit al Calcedonului 
Prea Sânţit, anunţându-ne reînoirea monasti- 
rei a sântei gloridsă, mare martiră, Eufimia, şi 

despre î împrejur ivile sale întristătâre şi perderi 
în acâstă reînoire ; pentru ca noi marii domni, 
regala nâstră măreție, să bine voim a da 
milă mireția nâstre regală la acâstă sântă, 
monastire. Deci noi marii domni, regala nostră 
măreție, pe citatul Arhidiacon a prea Sânţitu- 
lui Mi:ropolital Halcedonului, și ceca-l-antă si- 
nodie a lui am hotărit, de a se apropia de tro- 
nul nostru regal și să primim epistola sa 
trimisă nouă și audind despre intemplarea, 
furtului aceluia în drum neam întristat ; lar mi- 
la măreției. nstre regale, din causa, cererei a- 
celei hierarhii, s'a trimes cătră însuși prea, 
Sâuţitul Mitropolit al Calcedonului cu Arhi- 
diaconul săi samure în preţ de 150 de ru- 
ble, pe lângă aceste și 50 galbeni în aui. 
Incă şi hrisovul nostru, adică a măreției nostre 
regale sa dat lor din noii, prin care de 
acum înainte vor veni în regatul nostru pen- : 
tru milă. Am ratificat și pe sus disul Ar- 
hidiacon cu mila măreției nâstre regale și 
declarăm că lam trimis cătră voi cu presenta 
seris6re a măreției nâstre regale. Pe lângă 
acestea vă predăm lui D-qei spre conservare; 
dar noi ne încredințăm sfintelor vâstre rugă- 
ciuni şi bine-cuvântărei. 

Sa scris în curtea regalităţei nâstre. în 
marea politie regală Moscua, în anul de la 
Qidirea lumei 7202, luna Iulie; iar al regiei 
n6stre în al 13 an.
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Aceste despre patriarhul Dionisie care a, 
r&posat în București, eternă amintirea lui 1), 

După el sa făcut patriarh Iacov din 
Chio, ati murit și acesta, în Bucureşti 2). 

Apoi Calinic cel prea-înţelept 3). 
| Aboi Î Neofit 4). 
Apoi Gavriil 9). 
După aceea, Atanasie din Andrianopol 5). 

„Acesta, după demisionarea din tronulii ecu- 
menic, a venit. în Iași, în domnia renumi- 
tului Vasile Albanitu; care domnind 20 ani, 
a zidit pe lângă altele şi cele dou& monas- 
tiri prea însemnate: a Prea Sântei (Năse&- 
t6re) Golia, cea a Vatopedului, la care este 
ic6nă făcătâre de minuni a Prea Sântei; și 
cea a ginţilor Lwei- Yerarhi, afierosită comuni- 
tăței Sântului Munte, în care sunt reliquii- 
le Sântei Paraschive cea nouă, pentru care 
acesta a trimis în Cetate (Constantinopol) 
şi le-a adus. Ai plătit încă şi tâtă datoria 
Sântului Mormânt, dând 70, 000 de galbeni ; 
lucruri și bune şi mari și regale, Jar au 
domnești ; eternă fie amintirea lui. Iar Atanasie 
fiind la Iași şi locuind acolo la monastirea 
disă Păun, afară din Iași, însă acum ruinată 
şi nevedută, metohu a monastirei regale din 
Sântul munte, Niropotamul, în care și-a 

“luat metania, sa, a afierosit și biblioteca sa. 
Deci acolo la Pâun stând în linişte A con- 
pus imne, pe care le am, și le-a dedicat 
lui Vasile. Egemonul, a căror titlu este: A 
lui Atanasie “Patriarhul, imne cătră pururea 
feci6ra şi Născătârea, de D- dei Maria, a cărora 
acrostih este : Atanasie cu mila lui D-deti 
fost Patriarh ecumenic, prea. piosului și pă- 
zitului de D-deu E Egemon al Moldo- Vlahiei, 

Domnulut I6n Vasilie. 

Or dinele Arhanghelilor, a Angelilor, siste- 
mele armatelor spirituale, nu sunt de 
loc în stare a mări înfricoşatele tale 
minuni Prea Curată; tu dar eşti gloria 
lor si lauda. Cum dar ei voii. îndrăzni 
a te glorifica, nu știi, tremurând cu 
totul sunt în extaz. dar încurajază-mă 
tu și mă primește; cătră, tine îndrăznind 
alerg, primeşte-mă Prea Sântă. 

Pe timpul pntriavhiei lui Atanasie a fost 
protosinghel Kesarie Visanti, om prea înv&- 
țat: și însemna Se conservă. și o pascalie a 
lui. în forma de ciclu perpetu,
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. Ciril din Kizic, succesor lui Atanasie. 
-- Gipri an din Smirna suecesor. 

Cosma din Alexandria succesor, Şi iară 
la Alexandria. 

Eremia Patniianul din Cesaria, succesor. 
Paisie Kiumurţoglu din Nicomidia, din al 

Nicomidiei succesor, și a Xeposat în insula 
Halke. 
„Neofit Patmiul, a reposat în sânta monas- 

tire a teologului, în Patmos. Pe acesta când 
eșa din biserica patriarhală, după sânta, litur- 
ge a Duminică, aruncându-se asupra lui un 

 albanit, Va lovit : cu cuțitul. 
Serafim din "Nicomedia succesor, Agcafiot, 

din marea Castania. | 
Chiril Moraitul din Nicomidia. "A repo- 

sat în: schitul Sântului Munte, a Sântei Ane, 
în kilia zidită de el.: o 

Calinic din Sotira Zagosei, insemriat prin 
erudiţiune; dela, Proilav. Acesta, trăește și este 
în patria lui. Are şi frate pe cel de acum 
Grigorie al Dimitriadei. Acesta 'a înnălțat 
Dimitriada, ce era episcopie a Larisici, la 
arhiepiscopie, pentru a onora pe fratele săi. 

Acesta, are și scrieri, dar neimprimate. .'- 
Serafim albanitul din Filipopol. Fiind 

exilat la Sântul: Munte “a, fugit în flota 
Moscovilor , şi după 'aceea sa “dus: la: Peter- 
sburg. Iar de împărătâsă primit şi dăruit cu 
dâruri, cum qicei, cu 65,000 ruble” anual; ȘI 
cu caretă regală a împări itesej Elisabeta (mare 
dăruire, dacă era astfel) și “a fost trimis la 
Izna, la. o" monastire, unde.a și murit, 
Sa: refugiat în flotă, nu socotind; “ci ere- 

“(End el cu siguranță, diapăi cum și tâte po- 
pârele, şi unanim o spunâii pe aţă şi E 
vreii, şi "Armenii, şi Franghii (Catolicii din: 
imperiul otomân) şi Romei, “precum și însuși 
Turcii, cum că să; iea Cetatea (Constantino-. 
pol) de Moscoviţi, pentru. ca să se facă acesta, 
întâiul patriarh.al Constantinopolului,” ca să 
Xa, numele. Dară altele “sunt cugetările. « &me- 
nilor şi altile ordonă D-deii: 

- I6nikie Karagea, Bisantian,. din protosinghel 
al Patriarhului” de Pechii, din al Pechiulur 
al Halcedonului, şi din al Halcedânului pa- 
triarh ; și încă trăește Și șede în- casele” lui: 
din Halchi: : Să 

* Samuil fiul Hangerlei, Bisantian, filosof, 
din Derka, și a reposat - la Halchi. Acesta 
a inaintat “pe: (arhiereul) de Dere a “la al 
optulea “grad unde este:astădi. - - - 

Meletie "pP ened din Laiisa; ȘI â xeposat; în 
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“Pened. In timpul patriarhiei acestuia la 1769 
în April dece, în stptămâna mare, sa trimes 
de la Pârtă, ianiceri, aii călcat patriarhia. și 
aii rădicat pe acest patriarh Meletie cu 3 până 
la 4 arhierei, între care era și fostul (arhierei) 
al Evripului, pe protosinghel, pe arhidiacon, 
pe iconom și pe alți din catalogul sânţit şi 
laici însemnați și pe alţii de la întâmplare, până 
la 30. Pe toţi aceştia, i-ati dus la Pașa Capisi, 
la închisrea Burzuga ?). 

De aicea ati eliberat pe arhierei, afară de 
al Evripului. și alți Gre-care. Iar pe Patriarh, 
protosinghel, arhidiacon, iconom. și pe alții 
peste 20, i-ati trimes la Bostanghi Başa la 
Purn. lar în marea Mercure sati Joi după 
ce ai schingiuitii (martirizat) pe protosin- 
ghel, pe iconom, şi pe alţii, n6ptea, în pre- 
senta împăratului, când era să pue în spân- 
durătore şi pe patriarh, a sosit, venind iute 
dela Seraiul înpărătesc, Basi Caraculaki di- 
'e6nd: ghiachini 5) la, Serai în lăuntru, și curând 
s'a sculat furios împăratul dicând: acești 6meni 
sunt inocenți şi să nu se spânzure mai mult 
nimeni până la, a doua a mea poruncă. lar a 
doua di a ordonat şi a eliberat pe toți. Ati 
murit 3 până la 4 de munci, între care a fost 
şi a Bvripului, pe care l-a muncit cu 
deosebire, dicând că este el însuși Ștefan, 
pentru căi sâmănă. Pe patriarh l-a surgu- - 
nit în Mitilini, şi a făcut patriarh pe "Teodosie 
din “Tesalonic. Tâte aceste sai întâmplat 
din causa renumitului de atunci Ștefan al 
Montenegrului, întăiii supus şi în urmă rebel 
în contra împărăției, prin indemnarea Rusiei, 
pentru că eşise vestea, deși falşa că a, ieșit, 
din Montenegru și a venit tiptil în Cetate 
(Constantinopol). Și s'a calomniat cu arzu- 
hale iarăși patriarhul creştinilor că Var fi 
primit și l-ar fi îndosit, și că ar serie Mosco- 
vilor. și altile. Iară Montenegru acesta, este în 
Eparhia Ipecului, înalt, greii de trecut, ca 
munţii Mane în Morea și Sfachii în Oreta , 

„ Teodosie Chritul din 'Pesalonie cel dis mal 
sus și trăește încă, orb. o 

Sofronie Ptolomeii din Ptolemaida Ierusali- 
mului, și din al Ierusalimului al Constantinopo- 
lului. Insemnat pentru virtute şi erudițiune, mai 
ales în arabă, și pentru discursurile ce a făcut ȘI 
în turceșie și grecește. Acesta singur în timpu- 
rile n6stre ati murit pe tron. Eternă, amintirea
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lui. La începutul patriarhiei lui, patriarhisind 
șese ant, s'a făcut nenorocita pace a Mosco- 
vilor şi a 'Pureilor. Resboiul a început în anul 
1169 şi a ţinut șese ani, şi tot-dâuna, a fost 
învingători Moscovii și a ajuns aprâpe de a 
lua Constantinopol ș și era să se ia dacă trăia 
şi împărăția, marele Petru. De aceea am nu- 
mit nenorocită aceea pace, ca nefolositâre, 
care s'a întâmplat în anul 1775 Iulie în 15 10). 

Gavriil Smirnenul din vechea Patra, acum 
din graţia lui D-qeii al Constantinopolului, 
D-dei să întăr&scă. 

Patriarhii Alizandriei 

Gherasim Criticos, prea înţălept şi prea 
sânt, Patriarh al: Alexandriei, a acestuia, se 
văd trei tomuri mari, scrieri, discursuri, şi 
alte, şi epistola cătră Impăratul Petru şi cătră 
Regina Natalia, Muma sa, le am, dar .pen- 
tru estensiunea lor nu le transcriu. | 
«Conţinutul lor este milosteniă şi reînoirea, 

chris6velor - împărăteşti. Se văd pe lângă a- 
cestea, și cătră Prea, curata dela Chyeu un 
engomiu (când sa dus în Cipru şi sa închi- 
nat) şi mărturie că în Sânta Monastire Chycu 
este icâna făcttâre de minuni a Prea Cura- 
tei, una, din cele trei zugrăvite de sântul A- 
postol ș şi Evanghelist Luca, după cum este și 
acea cei în marele Spileii (Cavermn nă). A- 
cesta, o confirmă şi singhiliul sinodic ce sa, fă- 
cut de patri iarhul Dionisie Seroglan. 'L posed 

i și pentru. mărime nul transeriu nici pe a- 

cesta, nici engomiul, ce este adânc și greii 
de înţeles. Jar în locul lor transeriu. una din 
cele două epistole ce a, seris din Constanti- 
nopol cătră Domnul Basarab 11), care reco- 
mandă şi laudă pe, Patriarhul Dionise şi râgă 

pe Domn se imprime scrierea retoricet, cea 
compus. 

Gherasim cu mila lui D-dei Papă şi Pa- 
triarh a marei cetăți a Alexandriei şi jude- 
cător a Universului, 

„Prea, piosului, prea înălţatului și prea Siră- 
lucitului Domn şi Egemon a tâtă Ungro- 

Valahia, Domnului Domn I6n Constantin. Ba- 
sarab Voevod, fiti în Sâutul Spirit prea, dorit 
a modestiei nostre, har și milă de la D- -deii



— 100 — 

4. 
0, vai map” "huâv âzooroNriv ebhoyiay xai 

Evz. . A > 7 N a A 
Eme:d xx oby uâvov Gu Guoîs xai 9 

pis Gh vai aurobii vă 2yvopicauzy '7âv Ev- 
Deov tnhov, Ono 1 ebsefeorăra co 'Erhaupă- 
ns, vinhorare "Hyeucby, Eye cis Tv Uztgoworoy 
mioriy. 705 Kugioy Îu.âvy 'Inoo5 Xotoro), wrâv 
Ono ui moMveieis To5%0uG Yupidals vă Ti oa- 

vivns, za abri more vă pi ywopions dmb ză 
dyaznră co cunwouara: Bud roiro auh)yia- 
Onuev, nd 70 pipa ai Seoyapimuroy tiwu-a 
vile [nopixpyelas, 6mod mhowoiwp 2hte 6 îv dijiote 
doio)oyoumevos Ss uâs Ejăpiaev eis râv dyuo- 
TaToy, ai ĂTOGTONLIĂv TÂs Tv A )etavâpi ov 
Exa)moizs Spâvov, Tipos Tiutov va cvunttwuev 
70 mapăv eîs buy» cornpias 69nyiav Bi5lov 
PNTapIzĂV, al VĂ GTEOaVOtUEv TI uxzaptay 
ev tuyăv. Eis rd 6noioy 64 zAnua du.ăoayToy 
evptuauev 7âv Tiutov uni bwozotdv Lrawoây, I- 

owa Borpuv zov ntzerpov abrăv, 7âv Kiprov “hu 
"Inzobv XpraTby, nai dd uapyaoitac. xai. Buaw- 
“is 1ldovs. râs &plae “mvs sie iv dul | [ss ALV05, Ş Aytas AVAS tis 7%) GulayTov 
„zi madaporărav aura căpua, xai îti zăoay 4)- 

4 + , pa Amy. aprpbsnra, Tas ta yucets TGV Tavayoy- 
7owy aluătoov Toi 0)oy owuaros, AtEni domtv + 2 . a i A 5 Ap a + Tă dpov . oregos, Toro, xal Wy duedțone vi 
mapuoTratvegat île mov dnavra x50uovy Toroitos 

e .. ? 1 Z Opoioutvos, ua dehawnpvohtvos. 'H 03 mapto- 
[ + 4 - . - zaots uepayutvn za pă do 7ijdos cer», 

- . + 7 

Go es 20v ov X00UÂTNTA QEpers, elvat xl 
> ai e 6) 26 „ 1 i i. pi UT) T 6horeinros cov. Sihnois elis 7iy. tuzo- 

Ypagiav zoi fuhiov, ud va Earl ză doeos 3 7 
rs “ 4 a 

dvrăua ui Tv iun ro5 eboefeoTiroy oo = 
vouaTog eis ră mh?idos râv dafhosiEw» Ăpioruavâv, 

7 - 
+ za uăhtora, 605 avunpoliuunrăy Exers 7ăy ma- 

VI pLOTATOV, 4xi XoyitTaTov OizOvuEv40y [lxTptăg- 
e 7 

, ' Zn, Teonv KwvoTavruvouzâAetos Kygtov Aowwatov, 
4 » 7 

* C d > zoy îv dyiw flvevuari dyannrăv fuâv a5zhobv 
ami ovhheizevoyăv za *păp î abraă Ilavaporns 
- . ! 4 A > 7 » zapaztvouptm dă Ti peyăăny wait dmetpov d- 
YATY 71 pos SE0v, ai mpos „re - yanmutva 

Z. 1 1 « 
. Tov Tezva, And Tă txeiveov toyopedie Dhus Dub. 

- 1 ? . , ? HO Tv Tva ' : TEGs VĂ srv: 0 Ti Tunoyezpiay Taurny intonevde A “piva 
ax Amo 'Td Eva ptprc nds utv maprorovvev vă 

1 . ' -.. ză medewowuev, amd îi ză do Tv îxamob= 
- 4 

înTă co cis Tă vă Tyrolin ueoirever : TobTov Lv cup- 
$ Y +1 7 - . T0v Exwv, vă Ben „zi Toro TO ayabăy £oyov a ea, A ase Ea 3. . - cc sis Ezeivo To rapzioy, mo 24 venpăc mirecă TA 

vine Tăs. Seiads Toy Tpăseis Emeowpevăe, Îi 7 
Yaiperat sis Tâs cWpavtaie dvamabozie ui ToLoii- 

y Ghăvatoy mhounaudy Kai oi Pra Si ov &avatovy mhowmaudy. Kai oi 6o dormdy dg 
îv Xploză) marepec his Eunumpdinrs 00» 2pac- 

rr - . 1. N 2 - = > Da. 4 , piorator, u. Ta Giuzhuza Tis eby îs nai euoţias 

  

și de la noi bine-cuvântare apostolică şi ru- 
găciune. o 

Fiind-că nu numai prin aud și renume, 
dar și cu însuşi vederea am cunuscut zelul 
divin ce prea pi6sa ta strălucire, prea înalte 
Egemon, are pentru credinţa cea prea lumi- 
nătâre a Domnului nostru Isus Christos,: de 
6re-ce prin diferite moduri cauţi a o reco- 
manda, şi nici odată să nu o separă de 
iubitele tile locuinți. De aceea, ne am cuge- 
tat, pentru marea şi dăruita de D-deti dem- 
nitate a Patriarhiei, ce cu bogată milă D- 
dei cel glorificat întru sânţi ne-aii dărui a, 
fi în Prea sântul şi apostolicul tron a. Bise: 
ricei Alexandriei, ca să împletim ca cunună 
de onâie, presenta carte retorica, manudu- 
cătâre spre mântuirea sufletelor şi cu dânsa 
să încununăm fericitul t&i suflet. La care ca 
viţă neveștejită am aflat a fi cinstita şi de 
viaţă făcătâre Cruce, având de strugure copt: 
pe însuși Domnul nostru lisus Christos. şi 
ca margaritare și petre strălucite pe. sântele 
rane ale corpului săi celui nepătat şi prea 
curat şi ca ori-ce altă strălucire curgerile 
sângiurilor cu totul curate a întregului corp. 
Primește dar acâsiă cunună şi nu neglija de a te 
presenta în t6tă lumea ast-fel ornat şi înfrumu- 
sețat; apoi presentarea unită și cu altă mulțime 
de virtuţi ce porți în conduita ta, este și acesta, 
voinţa ta cea a tot doritâre la imprimarea, aceste) 
cărți, pentru a se respândi folosul de odată cu 
reputaţia piosului tăi nume în mulţimea creşti- 
nilor ortodocși. Mai ales că ai conlucrător dis- 
pus pe prea sânţitul și prea învățatul fost Pa- 
triarh al Constantinopolui, Domnul Dioni- 
sie. frate și conliturgisitor al nostru în sân- 
tul Spirit. Căci prea sânţia să mişcat de 
marea și nespusa dragoste cea cătră D-deii 
și cătră fii ubiți în Christos, pentru folosul 
cu totul sufletesc a acelora, se grăbeşte să 
să facă acâstă tipărire. Pe de o parte nea 
îndemnat și pe noi să o terminăm (cartea), 
Jar pe de alta mijloceşte cătră prea strălu- 
cirea ta să o imprime, având acest scop, de 
a pune şi âcest lucru bun în aceea visterie, 
în care, din tinereța sa, al adunat faptele 
sale divine, spre a se bucura în repausurile 
cerești cu acest avut nemuritor. Ambii dar, ca, 
părinți prea iubitori în Christos a prea strălu- 
cirei tale înconjurându-te cu legăturele nedes- 
legate a rugăciunei şi a bine-cuvântărei, te în- 
demnăm Ia acestă faptă bună, şi nu numai Ja, 
acesta, dar și la altele ce întâmplător ne vor veni. -
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Pentru că cunâştem dorința din 'suflet ce ai 
pentru a îndeplini tâte voinţele divine. Pen-: 
tru care te vei învrednici de a audi din 
gura cea de aur a Domnului nostru Iisus: 
Christos în aceea. di strălucită: Bine serv 
bun și credincios, peste puţine ai fost -ere-: 
dincios peste multe te voi- pune, întră întru 
bucuria Domnului tăi. Acolo unindu-te cu: 
toți drepţi, să glorifică și.să. bine-cuvinteză 
numele cel supra-cântat a 'Treimei, cei în: 
trei Ipostase și nedespărţite, Părinte, Fiii şi 
Sânt Spirit. Amin. 

Atâta şi despre patriarhul Gherasim, care 
se dice că aii ieșit și ca sânte mâște, eternă. 
amintirea lui. - 
Samuel, înţălept și acesta, succesor lui Ghe- 

rasi. 

Cosma din Patmiu, din al Pisidiei, succesor 
ŞI. ati reposat în tron. 

Matei Andriotul din al Libiei suceesor și | 
dumisionând a, venit şi a reposat la sânta 
Monastirea Cutlumus din sântul. Munte, rei- 
noind mare parte a ei. Acesta fiind ' libian 7 
și: venind la București. în dilele Domnului! 

„meit. Constatin Vodă sa făcut prin mijlo- ] 
cirea mea Spiritualul săi și prin mijlocirea 
sa Patriarh, făcându-se permutarea la Bucu- : 
vești. Venind în Constantinopol ai sosit la 
una mie șapte sute cinci deci cătră el scri- 
sori. de la lisus, Regele Etiopiei fericite. a 
Hampesiei de acum, și dela muma sa Marta. 
Seria că având resboi cu un Rege" megieş 
de alt n6m, "la invins, și că acum are scop 
ȘI dorinţă să mârgă și să se bată şi să ra sân- 
tul Mormânt. ' e lângă acestea cerea şi se ruga 
să i se trimită dascăti vrednici, dacă "1 posibil 
Arhierei, spre al învăța Ortodoxia Bisericei 

„Orientale, şi cărţile ce se numesc practicalele 
Sin6delor. Și i-ati triiuis împreună şi un tetra- 
vanghel mie aurit și metaniile mele, de chi- 
hrinbar balgamic, mari grâse și curate, de preț, - 
de dece galbeni. M'a îndemnat. Patriarhul să 
mă duc și ei şi n'am voit şi a tuimes în 
locul meii pe un Ștefan Ieromonah, profesor 
în insula Sifnu, împreună cu un Sisinie doctor 
învăţat. și cinci șase copii. Când ai ajuns 
în. Hambezia, și ait întâlnit pe Rege și i-ati 
înmânat zerisorile patriarhale. și cărţile, mult 
timp. ma trecut și a murit regele și s'a ? 

făcut succesor fiiul săii, neaseminea, părintelui 
„săi. Se dice că "la otrăvit Boerii lui, Copţii,
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audind aceste despre el. A reposat și Sisinie, 
şi a rămas Ștefan pe care luându-l un boer 
"la trimis afară la o localitate așa și acolo 
a deschis sc6la, Ștefan. lată și titlul regelui 
Hambesiei. | | 

Prea puternice, prea strălucite, de D-deii 
încoronate, ne învinse, invingător, şi triumfă- 
tor, din graţia lui D-deii Domn prea Mare, 
Rege și autocrator Etiopiei de sus și de mi- 
jloc și .a celor mai mari regate, autorităţi și 
țări. Rege al 'Tuanei, Cafatei, Fentigor, An- 
gotii, Varului Valigunazii, Adii, Vinguis, Go- 
camnis unde sunt isvârele Nilului. Amarisei 
Voganametru, Ambis, Vanguzis, 'Tigremaon 
Savaim patriei reginei Sava, Varnangasei și 
Domn până la Nubia cea, până la Egipet, 
Jubite și dorite a nâmului ortodox a Romeilor, 
a sântei orientale apostolice şi catolice Biserici 
mari a lui Christos, Domnului Domn Iisus. 

La 1741, Apnil în 26 în Lunea, lui 'Poma 
domnind I6n Vodă în Moldova, fiate mai. 
mic a sus disului Constantin Vodă, și ei fi- 
ind mare secretar m'am dus să mă fac cuno- 
scut cu disul Mitropolit al Libiei Matei, fiind 
şi acesta atunci acolo la Iași, şi având co- 
nac în Sânta Monastire a Sânter Paraschive 
Sinaitică. Ședend la masă şi convorbind ati 
venit vorba despre CQopţi, că adică regatul 
lor este în Etiopia fericită, care îndecomun 
se dice Hampesia, lângă, isvrele şi catara- 
ractul Nilului, regat întins și populat, dar 
numai arabi și negri la faţă, și că iubesc 
tare pe Romei, și că doresc unirea lor cu 
Biserica orientală. Despre care adesea ati 
scris și nu lipsesc de a scrie la patriarhul 
Alexandriei ca, megieși. Atunei unul din com- 
meseni, bărbat hiot, a dis că sunt la 40. 
ani de când a fost acolo un Scopelit, care 
atâta a fost de bine primit și a înaintat. 
în regat (la funcţiune), în cât s'a înălțat și la 
demnitatea cea mai înaltă, de Epitrop, adică 
a fost vizir unui. ast-fel mare rege, un- 
insular și acela Scopelit. Ia tăcut regele și 
ginere al ssă dându“ lui pe fica sa. Acâsta, 
audind eă, Scopelit și ei, cercetând bine, pen- 
tru că m& îndoiam, oa întărit acâsta sântul 
Libie dicând: ca, în adevăr a audit şi el şi 
mai ales. a dis că au audit şi numele lui. 

Un alt Gre-care Antonie Andriotul com- 
patriot cu Miviul commesan și acesta, a.
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dis că din ce loc a fost: omul acela. nuși 
-aduce aminte să fi audit; dar ştie ca sigur, 
audind de la mulţi că aii fost Rometi ŞI fi. 
ind corăbier sa dus acolo și aă ajuns şi 
vizir, şi ginere împăratului Hampesei. 

Ciprian din Cipru filosof, din preot suc- 
cesor şi ai veposat în „Constantinopol de 
podagră. | 

Gherasim din Leriu de la, Episcopia Metrelor 
deveni Arhiepiscop Iracliei, și acum cu mila lui 
D- dei al Alexandriei, D- dei să/l întărescă. 

Patriarhii Antiohiei 

Chiril Patriarh „Antiohiei, a reposat în 
tron. 

Silvestru suecesor din Cipru, virtuos, mi- 
lostiv pictor, a reposat în tron, eternă amin- 
tirea 'lui. Acesta a venit. pentru milostenie 
la Iași, în dilele domnului meii I6n Vodă. 
Inv&ţa "prin Diseriel ș şi liturgisa şi arăbeşte, 
căci “ştia. 

A imprimat și litargie de odată: în ară 
beşte și eleneşte în laşi şi Antimenze. 

Filimon Constantinopolitan succesor dinal 
Halepului şi a reposat în tron. 

Daniil din Hio, din preot acum cu mila 
lu D- deii al Antiohiei, D- deii să] întărescă: 

Patriarh Ierusalimului 

Dositeiii Moraitul :), din al Cesariei al 
Palestinei patriarh al Ierusalimului, succesor 
al prea înţeleptului Nectarie Criteanul, care 
a fost a fost disoipul În litoratur i lui Meletie _Ma- 
cri Tromonahul,_jară în filosofie lui 'Teofil 
Co dale dim Athena. A căruia' se păstreză 
două cărți împrimate, una mare grecește, la, 
proposiţiunile propuse lui de latinii din Ie- 
rusalim, iară alta, cronograful comun arabic. 
lar a lui Dositei se văd fârte multe scrieri: 
1) Despre acei ce ai patriarhisit în Ierusalim, 
o carte fârte mare și alte trei tomuri des- 
pre Dragoste, de Bucurie și 'de Impăcăciune. 

Avea dorinţă şi zel escepţional în orthodo- 
sie Dositeti. A ţinut patriarhia  trei-deci şi 
opt de ani şi la una mie.şepte sute patru 
a r&posat în Constantinopol, eternă -amin- 
tirea IN pot răbda, mă grăbesc: să seriii
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și următârea epistolă a lui Dositeiti cătr 
un individ însemnat. M& sileşte frumuseţia 
și subiectul epistolei, cum și variatele Şi prea 
armonicile istorisiri a ei. Ei n'am întâmpi- 
nat atâta sare în altă epistolă, . 

„ Dositeii cu mila lut D-deti Patriarh sân- 
tei cetăţi Ierusalimul și a tâtă Palestina, prea 
onorabilului și prea învățatului: arhon Spă- 
tar, Domnului Nicolai, graţie dela D-deii pen- 
tru luerui mântuitâre. a 

Se dice că Dimitrie Falerea după fuga sa 
din Atena în Egipet, primii cu demnitate de 
Ptolomei a trimes Atheneilor daruri dovedind 
marinimie, precum și amiciţie frățâscă ; Iar tu 
ducându-te de la noi n'ai îngrijit să trimiţi nici 
o mică serisâre. De şi Dimitrie a fugit dela A-. 
thenieni ca să nu mâră; Tu însă încărcat dela 
noi cu multe prerogative te ai dus și plecând 
ai luat probă, de prietenia, şi ubirea, nâstră. lar 
dacă faci acestea, negând adecă patria ce te 
a nutrit,—pământul Romeilor,— şi dând ui- 
tarei pe părinţi, lucrul tăi nu este bun. Căci 
Zinon și Cleante stoicii, de și filosofeii la 
Athena, dar nai voit să devină Athenei, ca 
să nu pară că nedreptăţese Athena (pote pa- 
dia, scr.s pe margine) de și. se ţintă de 
Joe şi Ifest, carii nu erai în adevăr Dum- 
nedei. lar tu creștin fiind, căruia este ne- 
permis a nedreptăţi în ori ce mod, cum ni 
te rușinezi? a despreţui patria și mai ales 
când este de ast-fel? Iar dacă faci acestea, 
pentru că noi. Suntem săraci și tu bogat, 
este suficient respunsul: Aristotel prânzește 
când îi convine lui Filip, Jar Diogen când 
i convine lui Diogen. Căci nici afacerile, 
nică vre un boer, nici vre-un principe nu 

“ne destrage de la viaţa obișnuită. Saă pote 
al luat hotărîrea acâsta așa ca să trăești 
uitat, după disa lui Epicur? Dar o fiule! 
cum ai putea să-ți tăinuești viaţa ta 2. Căci 
te-a cunoscut pe tine atâtea popâre barbare, 
ca representant, trecând pe lângă Bactril şi 
ducându-te dincolo de cofiniele Macedonenilor 
(pentru ca Lacedemona să cugete mai pre 
sus de cât Macedonenii, căci “puterea aces- 
tora, -a fost temporală, iar egemonia 'acelia 
nemuritâre) şi de Cathoi fiind ospătat. şi în 
curți (împărăteşti) primit. Şi cum nedreptă- 
ţind s6rta te-ai prins de dicerea lui Epicur: 
Să trăești în uitare? Deci trebue ca tu. să 
plătești datoria cuvenită și patrică și mie 
părintelui, arătând continu cele pentru tine 
și cele din. jurul tgă. Iar dacă este lăudat şi 

pr
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Pausania descriind cutrierarea Greciei, cu 
cât mai mult "ți va fi ţie spre amintire dacă de- - 
scriind cu deamăruntul voiagiul la Cathoa ni'l 
vei trimite noug? Adică: câte popbre locuese 
în cale şi ce limbi întrebuințeză şi cum adoră 

„pe D-deii ; şi în câte dile se pâte ajunge dela 
capitala împărătescă până la Ocân și China şi 
care sunt pop6rele acelor locuri. Care deşi în 
Arlasul geografic sunt, dar ar trebui istorisite 
în chip noii spre plăcere și Incrurile ce se par 
comune; pentru că ochii sunt mai credincioşi 
de cât urechele, cum se dice. Imită pe 'Lucidid, 
carele la numita şapte-ili în "Tracia şi-a com- 
pus operele până acum aflate ale lui, și pe 
Xenefon şi pe alţii, pentru ca patria cu fa- 
lă să te amintâscă, Yar noi ne rugăm D-deu- 

„ui celui Sânt pentru sănătatea, și mântuirea, 
ta. A căruia, har și nemăsurată milă şi ru- 
găciunea din partea nstră și bine-cuvânta- 
rea și ertarea, să fie cu tine. | 

Din Ungro- Valahia în al 4 voiagiu al nos- 
tru. 1689, Decemvrie“ 13). 

„Prea fericitului, purta sântului și prea 
înțeleptului St&pânului nostru şi Patriarh a 
Sântei Cetăți Iorusalimul și a tâtă Palestina, 
Domnului Domn Dosotheiu datorita închină- 
căune până la pământ și respectâsă.și tot 
ce'i bun şi mântuitor. | 

Cu dreptul şi nu fâră cuvânt, o divină și 
sânţită persână ni-ați imputat o imputare 
dreptă prin epistola vâstră, adunând multe 
înțelepte exemple; far mai cu semă a acelui 
înțălept Dimitrie Falereii și- comparând ale 
nâstre cu istoria relativă de el. Dar ast-fel sunt 
cele relative la noi, în cât adesea chiar nu 
pi se pâte împuta din causa multor împre- 
jurără. a timpului. A nu ne aminti însă de 
Yubirea, şi bine-facerea ta părintescă și mai 
cu samă de aceea ce ne-a produs (patria), 
care este atât de însemnată, nu numai că este 
lucru ingrat și demn de rușine. dar încă chiar 
şi nepios şi necuvios precum o credem și 
noi însuși. Dar nu ne umintim de voi, nu 
pentru că suntem bogaţi şi ne purtăm de 
cuvântul norocului nestatornic, ci că, în ce- 
le ce noi suntem în putere a face, nu ne este: 
timpul de acum oportun ; iar în cele ce ne 
permite timpul present, nu suntem noi pu- 
tincăoși, ceea, ce vra să dică că aceste nu de- 
pind de not. Apol că vieţuim epicureie și 
că filosofăm trăind în uitare, încă nu ne-am 
gândit la acesta; pentu că cu mulți ani în 
nainte, precum şi. acolo s'a audit, după £ 

1
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cele multe voiajuri, de abia ne am căsăto- 
rit cu o femee după legea naturei și acâsta 
nu fără îngrijirea şi ordinul st&pânitorilor. 
Cât despre misiunea la Chinezi și despre 
(voiajul) din Rusia până în Siberia și de 
aici până la confiniile renumitei stăpânii a, 

„acelora şi a cetăţei Pezin (Peching) unde 
sunt palatele Sinilor sai a Chinejilor, am 
compus trei cărți în slavoneşte; dintre care 
două, ca, referitâre la oficiul de aici și la, 
misiune, nu sunt tocmai curise, ba încă 
sunt și-scurte. Iar cea despre Chineji este 
forte pe larg și operă grați6să şi placută 
curioșilor; nu s'a publicat nici una din a- 
ceste în grecește fiind-că, nici timpul și nici 
împrejurările nu a permis acâsta. Pentru că 
nu este cu putință cele cunoscute aici numai 
autocratorilor şi realisate prin cheltuiala şi 
ordinul lor divin ale comunica și a le tri- 
mete aceste și altora; căci periculul îi ur- 
mărește pe acei ce ar îndrăzni şi ar face a- 
ceste. Acum însă venind tiimisul din partea 
prea fericirei vâstre lu palatile (urmele) de aici 
înpărătești, ale marilor și neînvinşilor auto- 
cratori, prea piosul şi prea învățatul sânţi- 
tul arhimandrit a tronului vostru apostolie 
ȘI a prea sântului Patriarh Chir Hrisant, 
care este și nepotul vostru după mumă. ca 
să se r6ge pentru imprimarea cărţilor trimese. 
Prin curaj și cugetare elenică, (pe margine 
stă : limbă) și cu asiduitate şi cheltueli nu 
puţine, prin ordinul, precum dice el, a prea 
fericirei vâstre a, tradus cartea scrisă despre 
Chinezi în limba grâcă; pe care dela noi a, 
luat'o în slavoneşte, dar prin tineri studioşi 
de aici, și după corectarea sa deja de trei 
ori, de abia sa adus la starea ce se vede 
acum preste speranță. De cătră care și prin 
viti grai vi se va istorisi si estinderea şi părțile 
cele mai principale a acestei stăpâniri mai 
nesfârşite, și depărtările și de Ocân și de Siberia 
a capitalei și cele Vulte necesare iubitorilor 
de istorie; căci cuprinde în ea tâtă stăpâni- 
rea Moscovilor, precum fabulosnl Atlas O- 
limpul.: Cât despre Cathoa nu este altă îm- 
părăţie între noi şi între Chineji, de cât carti- 
erul împărăţese al Chinejilor, și renumita stă- 
pânire acelora. Care şi de Ptolomei în tabela a 
S-a a Asiei se deserie în resumat. La, greci din ve- 
chime în multe cărţi stă numele Siny 14)(Chineji) 
de unde Latinii Va schimbat în China, iară 
Tătaril şi Ruşii și alte limbi în Chitai precum - 
și Agarinenii în Chitai și Vina; căci se află și
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în Metropola Chinejilor agareni şi multe! 
metgitii (giamii) 15) de ale acestora. Câte însă 
în geografii vechi sa publicat, încă şi în 
cele noi şi în tabelele lor se însemnă și mai 
ales popârele dintre Siberia și China, sunt 
tâte falșe. Căci nimene înnainte de noi cele: 
între rîul Obi şi până chiar la China nu 
le-a vădut pe deplin şi nici le-a descris; și 
dacă le-a descris cine-va însă nu adevărat, 
pentru că a audit de la 6meni neculți (proşti) 
despre aceste. În adevăr sunt multe popâre 
dela începutul Siberiei până la confiniile 
Chinei și rîuri frte mari și forte multe, și 
lacuri f6rte mană şi mai aies lacul ce se dice 
„Batcal“. Care şi Mare se numeşte din causa 
mărimei, având lăţime de două dile cu cora.- 
bia, iar lungimea de două-spre-dece, şi adân- 
cimea nesfârşită, ca o mare, pe care de două 
oră am plutit. 'Lâte se st&pânese de prea fe- 
ricita acestă stăpânire a Moscovilor, munți 
întinși cât de mult, plini de zăpadă, și ves- 
tiții Rifeeni și marea de nisip care se întinde 
chiar până la Indii. Popâre mii de mii, câte 
frunze pe copaci, cu multe limbi, și mora- 
vuri și obiceiuri deosebite de ale nostre, și: 
închinându-se la idoli curioși. Dar aceste 
sunt ast-fel și mai ales pâte sai făcut peste 
cuviință (s'a scris mai mult de cât trebue) 
(pe margine). Dar ca să nu fim și Iarăşi 
acusați ca ne aducători aminte a sântelor 
Vâstre ordine. lar despre tâte, qisul prea în- 
văţatul arhimandrit vă va spune forte pe 
larg și fârte acurat. 

Fie să păzască: pronia divină pe prea feri- 
cirea, Vâstră cea, întreit norocită la mulţi ani, 
scutită de tot contrarul. în tâtă fericirea; și 
a căria rugăciuni de îndurare cătră. D-det 
să fie cu mine în t6tă viaţa. | 

Din împărătâsea cetate a Moscovei 1693 
luna Iulie, al prea fericirei vâstre de D-deii 
păzite sezv credincios și fiii spiritual 6). 

Neculai Spatar. 

Chnsant Moraitul, Notara, prea învăţat şi 
în latineşte, cuecesor și nepot a lui Dosithei. 
A patriarhisit 26 de ani şi aii reposat în Con- 
stantinopol, eternă amintirea lui. Acesta a, 
fost discipol în matematici a lui Chesarie su- 
pramintit. A compus și imprimat o carte de 
predici și de geografie și altele; încă şi des- 
pre China neîmprimată, dar vrednică de im- 
primat, o am. A numit'o Chitata șerbită sati 
carte cuprindând resbelul, ce 'Tătarii din Bog-. 
doa a rădicat contra Chinejilor, adică Chi-
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tailor, şi a ocupat înpărăţia lor și alte dife-: 
vite. Acâsta este cartea ce o serie Nicula: 
Spătarul. De la: el se conservă pe lângă altele: 
şi aceste două epistole. | 

Prea fericite şi prea sânţite stăpâne şi Ar-. 
chierarh al Vechei Rome, Domnul Domn 
Inochente al trei-spre-decelea, trimetem. salu-: 
tare prea marei Vâstre fericiri, cu pietatea 
datorită în sântul Spirit. - - 

S'a audit de demult şi pretutindenea îna- 
intarea, prea fericirei vostre la tronul prea sânt: 
şi apostolic a întâiului corifeii al apostolilor: 
și ne am prea bucurat sufletește având bună 
speranţă că în timpul acestei sânţite archieraţii 
va vedea sânta biserica lui Christos 'stare 
liniştită. și fericită, prin autoritate apostolică 
şi îngrijirea ne adormită şi protecţiunea, vâs- 
tră ; pe care D-deii cel sânt so pizască: 
fericită pre tronul'ei cel prea sânt până la 
cea mai adâncă bătrâneţă și vechime. Despre 
cele ce avem în scop să scriem cu curaj 
spiritual prea masei vâstre fericiri, le va 
raporta, dacă va bine-voi să dea timp sufi- 
cient de ascultare, prin viă graiti prea, res- 
pectabilul D-n l6n Filip Mediolunul, carele fu 
cvardian a sântului Sion de aice; pe care: 
Pam cunoscut bărbat înţelept, cu zel modest, 
cu purtări distinse, cu viaţa curată, trăind reli- * 
gios, şi plăcându- pacea de obşte folositâre. 
Deci ne rugăm să fim ascultați, rugându-vă 
să hotăriţi ca să'şi păzască fie care sântă bi- 
serică, obiceiurile vechi și marginele scle; să 
strunâscă sprineâna cea necurectă și îngânfată 
a unora, care ati forma evseviei, dar negă 
puterea ej. Ca unii ce schiopăteză, de ambele 
genunche şi batjocorese fără frică de o po- 
trivă și St. biserică orientală și cea occidentală. 

Până când 6re va suferi, prea fericite, și 
prea blânde părinte ș st&pâne, tronul vostru 
apostoiie și demna supremație a ci, să se per- 
secute Diserica, orientală de către unii corupți 
și nerușinaţi omuleţi ? Cari se ostinesc în apa- 
venţă, adică pentru edificarea, sufletelor, iar în 
realitate prin lucrările lor spre perdere. Amin- . 
tiți-vă prea mare Arhierarh ceea ce Domnul. 
a dis cătrâ corifeul săi: Și tu când-va în-. 
„torcându-te ajuta pre fraţii tăi, ȘI aruncă în. 
timpul sântei tale Arhieratii ochii” tăi spiritu- . 
uli şi asupra Disericek orientale, care când-va 
era prea strălucită, t t dâuna, prea pi6să, ȘI 
drept îndreptând cuvântul adevărului, iar acum 
crud . oprimată şi tulburată de multe valuri. 
diferite, grele și sălbatice.
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lar de nu, cel puţin ordonă, dicteză, 
ca să o lasă pre acesta nesupă- 

rată trații mincinoși ce o tulbură; și acesta 
se va socoti de noi bine-facerea cea mai: 
mare și extra ordinară, și începutul a ade- 
văratei hunătăţi şi a recunoștinței. umane a 
vâstre cătră noi. Dându-vă şi noi tot-dâ-una! 
şi în tot locul cu liberalitate onârea cano- 
nică cuvenită şi supremaţia prea sântului şi 
apostolicului ci tron a prea fericiţilor și prea 
“marilor ierarhi, și escepțional: acum -cătr ă pre 
marea vâstră sanetitate ne referim cu prea, mare 
evlavie. Deci iarăși din frângerea inimei, deşi 
repaţind acelaşi lucru, ne rugăm din inimă, 
dorind din suflet ca să îngrijască- prea marea: 
că fericire despre liniştea comună a sântei bi- 
serici a lui Christos și în special despre netul- 
burarea pământului sânt şi a nâstră; ca, să 
aibă pe îr.cepătorul păcei în tot-deuna con- 
făptuitor și conlucrător în tote căile sale; şi fie | 
să se dăruiască prea, fericitei și prea veneratei: 
vâstre persone (ereştet) lungime de zile. împreu- 
nă cu tote bunurile cerești | și pământeşti 17), 

Bătrînul patriarh al Ierusalimului Hrisant, 
tânărului, prea înțeleptului, şi prea respec- 
tahilului “Abba Nir Nicolai Komnen Papa-, 
'dopol bucurie și sănătate. 

Cei întristaţi "vorbesc puţin, întristaţii sun-' 
tem noi, iar tu cel ce ne întristezi. Fiindcă, 
ne privezi acum în atâţa, ani de prea dorite- 
le tale scrisori, pentru că nimica alta nu ne 
este mai dorit de cât sosirea lor din Patavia. 
Deci dacă ne esprimam în scurt prin epistolă 
nu sunt ei causa, ci tu. lartă și fii sănătos în 

“lungimea vieţei, prea dorite al nostru î in tot- 
deuna prea, înțelepte şi admirate profesor şi 
dascăl, pentru întărirea, tubirei cel cătră noi, 
Caci daci amiciţia, ca calitate a sufletului dela, - 
natură sporeşte ŞI se întinde, este drept prin 
urmare şi plăcut lui D- dei. ca cei ce în a- 
devăr iubesc și sunt iubiţi, tot-deuna să facă, 
întărire peste întărirea, Xubirei și să, se adauge | 
supunându-să divinului Apostol, ce dice: de 
a uita cele trecute şi a spori în cele viitâre.? 
Fii sănătos Mare Teologule, cu drâptă jude- 
cată, sporind tot-d6una în ortodoxie pentru 
că una și singură este începătoria, ȘI causa 
în divina Și închinata Treime, adecă cel fără, 
causă şi fură început Părinte al Fiului SL 
al Spiritulur. 

. „.. . Ă > 
Meletie “din al Chesariei sucetsorul lui 

Chrisant, și a reposat în Constantinopol.
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Partenie Miopul, atenian și filosof şi a- 
cesta, din al Cesariei succesor, și a reposat 
în Constantinopol. Acesta a venit dela Bu- 
curești la Iaşi pentru milă în dilele Dom- 
nului mei I6n Vodă și l-a lovit 'dambla, 
şi era să mâră, și s'a legat limba lui Şi vor- 
bea gângav până la mârte. Şi sa întors 
iarăși în Bucureşti pe când era Domn Con- 
stantin Vodă, fratele lui I6n Vodă. Acesta 
m'a onorat cu oficiul primei pendade a Cle- 
ricilor, adică m'a făcut mare eclisiarh al 
Tronului Ierusalimului. Iată și mărturia ; 

Partenie cu mila lui D-dei Patriarh sân. 
tei Cetăți Ierusalimul și a, tâtă Palestina. 

Cei cu bună voință către ajutorul celor 
sânţite se cuvine să se cinstescă cu bine- 
faceri de la cele sânțite. Căci agricultorul 
muncitor să se folosiască de roduri, ordonă: 

„vocea, apostolică. Deci, fiind-că și prea învă: 
țatul marele secretar a, prea, Inălțatului şi iu- 
bitorului de D-deii Domn și Egemon a tâtă 
Moldo-Vlahia, Domnul Domn I&n a lui Neco- 
lai Voevod, în Sântul Spirit iubit fii și prea, 
dorit a smerenici nâstre, Domnul Constantin 
Daponte, cu'zel ferbinte spre ajutorul prea 
Sântului Mormânt este plecat după putinţă, a. 

„recunoscut smerenia n6stră.că trebue al ono- 
ra și cu un oficiii al prea sântului nostru apo- 
stolic și patriarhicese 'Tron. ȘI dar prin gra- 
ţia prea sântului și desăvârșitorului. Spirit 
se înainteză acesta şi să prohiriseşte mare: 
eclisiarh al prea sântului nostru Tron. Fiind - 
însă ca acum trăeşte în Iași și nu pâte a 
lua hirotesia de la noi, prin presentul pitae 
autograt i se dă lui funcțiunea de mare ecli- 
siarh, : fiind în pendada întăia, sub marele: 
ritor. De aceea și: spre dovadă i sa dat lui 
acest present decret patriarhicese spre con- 
firmare. 

Din Constantinopol în anul 1144, în luna. 
lui Februariui 1), 

Efrem Atenianul filosof, din al Vethleemu- 
lui, şi a reposat în Constantinopol. 

Sofronie cel dis mai sus. 
Avraan Ambagea sclav, cel abstinent, și 

acesta din al Vethleemului, acum cu mila luă D-dei al Ierusalimului, D-qei să/l întăreseă. : Acesta fiind protosinghel și plutind spre Brusa, în dout voiajuri ce a făcut aprâpe 20 de ani, a adus, die, la sântul Mormânt 500 de pungi, suma, atât de mare în cât nici patriarhi! n'a făcut.
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„Prin urmare Avram, Hrisant, Dositheiu, 
Nectarie, Gherasim, Atanasie, Dionisie sunt 
patriarhii cel mai insemnați, și splendârea 
Terarhilor în timpurile n6stre. 

Procopie Zagoreul, din Cesaria, acum din 
mila lui Dumnedei al Ierusalimului; Dum- 
nedeii să/l întărâscă ; a murit şi: acesta în 
Constantinopol. 

Arlhiereiy. 

Filotheiu al Ciprului, din Cipru, însemnat 
prin erudiţiune. 

Gavriil al Halcedonului, cel înai sus dis; 
despre care a scris Dionisie patriarhul în 
Rosia, precum sa scris, însemnat prin îu- 
noirea templului Sântei Bufimii, săi avem. 
rugăciunea, ej. 

Meletie din Iânina din al Artei deveni epi- 
scop Athenelor, renumitul geograf și seriitor a 
istoriei eclisiastice şi a multor discursuri pane- 
girice şi didactice, și astronom și doctor. Isto- 
ria Eclisiastică, am audit dilele acestea, că anul 
trecut s'a imprimat la Viena, în trei tomuri. 
Acesta venind în Constantinopol pentru a se 
strămuta, la I6nina, prin anaforale și cererile: 
I6ninenilor, s'a strămutat la, cea-l-altă şi mai 
bună viață. A reposat la anul 1714, eternă 
amintirea lui. 19). 

Ilie Miniat cefalonit, (episcop) al Cernicei și 
Calavritelor, renumitul noul Hrisostom, pre- 
cum ”] mărturiseşte cartea, lui. Acesta are și 
altă carte imprimată în Lăpsea contra lati 
nilor,numita Piatră Scandalei, eternă! amin- 
tirea, lui - 20). 

Ierotei Comnen doctor-filosof, al Dristrei,' 
acesta a intrerpretat în limba vorbitâre sentin- - 
țele înpăraţilor, generalilor şi filosofilor, le am. 
Şi le-a adresat și le-a dedicat lui Constantin: 
Vodă Brâncovânul la anul 1697. Incă a, 
compus și viața înpăratului I6n Cantacuzin. 
luând'o din tomurile istorice a Bisanţului, și a 
dedicat:o prea, înţeleptului boer marelui Stol- 
nic Constantin Cantacuzin. O am şi acâsta, 
vrednică de imprimat, frte vrednică, mai ales 
sentinţele. Dar cine să le imprime ? Și fericit 
acel ce le va, imprima, ca cărți în adevăr de 
aur, şi fOrte necesare mai cu semă. Domnilor. 
Se conservă dela el şi acâstă urmitâre epi- 
stolă cătră, D-l Nicolai Vodă. - 

, 

Un Bărbat fabricant de miresme purtând:
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cu sine t6te aromatele 'cele mai mirositâre şi 
mai plăcute, de ar fi îmbrăcat cu vestminte 
muiate cu totul cât să nu se ştergă în tot 
feliul de mirură și balsame, chiar şi în ves- 
titul silfiii (silvie oră asafetida), şi dacă ar lua 
asupra sa însuşi corpul lui Alexandru Mace- 
donânul (blestemat) și altul prin care tran- 
spiră miresmele, nu este cu putinţă a se în- 
plea aerul de miros atâta pre cât un bărbat. 
înţelept și onorat cu tot felul de virtuţi fru- 
m6se din natură şi din munca sa și cu idei 
de învățături, pote să respândâscă în genere 
prin ţările şi politiile ce cutriera de aprâpe şi 
de departe, o parte din graţiele sale mira- 
cul6se și din înţelepciunea ce o posedă şi 
din folosinţa ei, şi să parfumeză sufletele as- 
cultătorilor, cu cele mai bune și mai plăcu- 
te învățături şi să -misce pre acei cu care 
sar întâlni spre admizarea şi lauda sa. Ast- 
fel ei consider în adevăr sufletul tâi cel 
divin şi prea înțelept, prea darnice și prea 
înțelepte Egemon. Și predicatori despre a- 
cesta ardenţi sunt câţi s'a întâmplat să be- 
nificieze de miresmele prea plăcute a prea 
înţeleptelor tale cuvinte şi scrieri. Nu nu- 
mai atâta, dar încă te-așii saluta şi ca pre 
un alt prea luminos s6re. Pentru că acum a 
doua 6ră înălţindu-te pe meridianul (culmea) 
Egemoniei Moldaviei celei nenorocite din 
causa prădăciunilor 'ătarilor, care a cădut a- 
supra ei ca un trăsnet din lipsa protecţiei 
înțelepte a Vâstră; dar fericite și numai prin 
presența strălucirei Vâstre, după voinţa. di- 
vina în adevăr, supra-înălţindu-se înălţimea, 
Vâstră, a respândit razele îngrijitre ale sale 
providenţial tuturor, pentru încăldirea pop6- 
relor și a politiilor celor cu totul înghețate 
de frigul 'Tătarilor. 

Dă, pe de o parte pe cel ce dorese cu- 
vinte “prea înţelepte, îi umple de mirosul 
prea dulce a privire și a vorbei tale, iar 
pe de ulta, sfătuești pe unii prin cuvinte 
înțelepte, iar pe alte individe le luminezi 
cu lumina presențel tale; pe alţii 1 în- 
dulceşti cu judecăţile legale, ca cel ce eşti ju- 
decător inparţial, de pe tion făcând dreptate 
celor ce se apropie. Iar pe alţi cu mâna darnică. 
 îmbogăţindu-i pe câţi adică sufăr de sărăcie. 
Intre care nici pe mine,. zelosul tăi cătră 
divinitate rugător, nu. nai trecut cu vederea, 
cu totul nemângâst. Dar. deși n'am avut par- 
te de prea plăcuta ta vedere, şi pentru aceea, 
suferind mult și pătimind, cu, epistola ta,
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cea prea înțelâptă și prea elegantă în expre- 

siuni, m'ai fertificat de departe și mai lu- 

minat și nam bucurat prin frumuseţa cu- 

vintelor din ea -şi mam tolosit de cugetările 

„că, mi-a luminat, ca prin o lumină abondentă, 

mintea, și mi s'a vindecat întristarea pentru 

acea lipsă a mea, nu puţin necăţindu-m&. Pen- 

tru care ca unul ce nam prevădut trecerea 

vâstră prin acestă nenorocită pentru mine E- 

parhie, am credut a fi vrednic a afla ertare 

dela prea bine-voitâre: ta bunătate. Caci în 

alt. mod asi fi luat aripi de porumb, expri- . 

mându-mă davitie, și ași fi sburat spre în-- 

tâmpinarea .prea înțeleptei tale înălțimi, și 

m'ași fi desfătat de graţiele ei; de și n'ași fi 

voit să-mi curgă riuri de cuvinte, dupre cum. . 

mai caracterisat înălțimea ta exprimându-te 

în imperbole. Căci unde sunt la mine aceste?- 

sunt. chiar prea lipsit; rîuri însă și pârae: 

ferbinţi: de lacrămi în care mă înnec, sunt 

prea multe, ca unul ce am suferit cumplit și 

mai mult de cât cumplit, dela cel cu numele 

de fiară Aslan şi dela conasociatul și apără- 

torul aceluia, a căruia nume, spre anu vă 

întrista, 7l las la o parte. Și socot că nenoroci-. 

rea, ni sa întâmplat nouă după pronia divină, 

ca, să nu întristez sufletul egemonic și compă- 

timitor cu. amicii, .care din natură este creat: 

îndurător,deplângând nenorocirile mele în fața 

mărivei tale cu ochii plini de lacrimi în mod 

nefilosofie. Deci nu puţin din epistola admira- 

pilă şi prea înţeleptă a ei căpătând folosinţă 

și mângâere "1 mulțămese forte mult. 

Apoi nu voi lipsi. rugând pe fiinţa (cea 

mai presus de ființe) şi puterea divină de a 

o întări în guvernarea plăcută a acestei Bge- 

monil de D-deii păzite și să o păziască mai 

presus de tot răul, dându-i cu îmbelșugare 

sinătate îndelung înzilită, pace și tâtă alta 

fericire până la cea mai adâncă și vigurâsă 

bătrâneţă. Amin e . 

Dionisie Hiul, din Arhidiacon al Patriar- 

hiei (episcop) ul Adrianopolei, are și carte 

imprimată de cuvinte diferite 22), 

Naofit Leriii al. Smirnei, cel bine făcător 

activ, o, 

Neofit Criticul din al Mirelor și profesor al . 

Beizadelilor. Domnului meii Constantin Vodă, 

prin mijlocirea lui a devenit al Ungro-Vla- 

hiei, însemnat prin erudițiune 25). . 

Grigorie  Vlahul, conscolarul mei, din al 

Mirelor şi acesta s'a strămutat a fi al Ungro-Vla- 

hiei și trăește, arhieratisind peste 20 de ani. 
A e | e 

“
A
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IKesarie Vlahul, din protosinghel al lui 
Filaret Zachintiul, ce a arhieratisit înainte 
de Grigorie, sa făcut Episcop al Râmni- 
cului, în Craiova Valachiei. A împrimat și 
o carte în București, a împrimat în Veneţia 
şi cartea .sântului Grigorie Dialogul, pe care 
eii am parafrasat-o. Acesta a stat fârte în- 
semnat nu atâta pentru erudiţiune, cât pen- 
tru milostenie şi dărnicie. Căci trăind în 
tron nică 10 ani, a. cheltuit, dic, în impri- 
marea, cărților şi pentru tipografie şi şcoli şi 
biserici şi la monastiră și la săraci peste 150 
pungi. Eternă amintirea lui 24). 

Dionisie Scopelitul, Episcop al Scopelelor, 
din protosinghel al Larisei, ne viclean, ne 
mânios, blând ca puţini. 

A arhieratisit 46 ani ca puţini, și trăind 
peste 90 ani ca puţini, sa săvârşit. Spun 
că dicea, că în diua sântului Dimitrie sa 
născut, în diua sântului Dimitrie sa hiroto- 
nisit preut, în diua Sântului Dimitrie arhe- 
reii şi în diua Sântului Dimitrie la 1776 a 
reposat. Eternă amintirea lui 25)... 

Iosif al Pârnovului renumit prin” virtute 
şi prin învățătură și dându-și dimisiunea s'a 
dus la sântul munte și s'a liniștit, şi trăind 
ani deajunși a reposat în pace, eternă a- 
mintirea lui. Dela el se conservă și acâsta 
rugăciune, cu acest titlu: a 

Iosif al Târnovului, rugăciune dupre alfa- 
bet, frumâsă, în poesie distică, iară la sfârşit 
este acrosticul : 

Josif al Târnovului. 

NOTA. Fiind-că acestă poezie este o simplă ru- 
găclune, care-l serisă artistic şi:și are meritul e) li- 
terar numai în original, și fiind-că nu cuprinde nimie 
în sine care ar avea, interes pentru Istoria nâstră a 
Românilor, pentru acest cuvânt wam tradus-o, ce am 
inserat-o așa cum stă în manuscriptul autograf, spre 
a se conserva integritatea, serierei lini Daponte. 
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„A-- aceluiași cătră Mitropolitul Limnului 
Partenie; 1758 Maiui 7. 'Lropare, glas II. 

- . 

Partenie în Christos, Partenie Pontetice, bu- 
cură-te cu îmbelșugare pentu că. te-ai înal- 
țat întru toți vecii. SE 

Te . - ” | . Ţi-a venit ţie frate, laptele cât ţi-a venit; 
= “Și Xarăși închiagă-l din noii, amestecă cu brân- 3 . 

ză și alt (lapte) şi-ţi vom fi recunoscători. 
Ai deopotrivă, şi putere şi voinţă ; şi fă a- 

gapă (masă), spre -a te predica ca pe un alt: 
Christos, după Chiistos.. * . | 

Din Sântu! Munte, al tăi după cum voeşti 
. Josif'cel bătrân (26). 

Ghenadie din localitatea, Pentahul, în Hal- 
cedonia, 'ce se „Dumeşte acum  Pantihi, din 
preut al Halepului mitropolit îitâiului tron al 
Antiohiei,: și după patru ani dimisionând din
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Gherasim Chipriul, însemnat prin erudiți- 
une, din al Vizei, acum al Nicomidiei. 

Damaschin Albanitul, însemnat prin eru- 
dițiune, din al Melenicului al 'Pesaloniciei și 
demisionând u venit în sântul munte. 

Grigorie, însemnat prin erudiţiune, al Lih- 
nidelor și demisionând a venit “la sântul 

munte. Este din Bocoviţa, din sat din Agrate, 

altul dice din Paliocătun, și tiăeşte și este 

la Ivir. 
"Peodoret Movraitul, din arhidiacon al Patri- 

arhului sa făcut al Lacedemoniei și demisio- 
nând a venit la sântul inunte. Insemnat prin 
virtute, pentru că atâta sa arătat de: ascul- 

tător, în cât curând sa supus la un bătren 
ca unul din monahi; tăia lemne şi aducea 
şi ducea la moră şi făcea în scurt tot ser- 
viciul cu plăcere, aflându-se la noul schit al 
sântului Pavel. Atât acesta, precum și alți 
arhierei, demisionaţi şi veniţi să se Liniștescăi 
să fac călugări, adică primesc marea, schim 
a monahilor şi nu liturgisese mai mult; își 
schimbă şi numele lor, precum acesta, . din 
Teodoret s'a numit "Teofan și trăește. 

Partenie I6nitul, renumit prin erudițiune, 
al Vechelor Patre; și în tirăpul r&sboiului 
fugind cu toți arhiereii dela Morea, până la 
dece, și cu alți bogaţi” civili, s'a dus în Mosc- 
va. 

Macarie Notara, al Corintul şi Corintian, 
care demisionând a venit la sântul munte; 
după câţi-va ani a venit în Chio, şi luând 
una din monastirile mici de acolo, stă acolo 
liniștindu-se până astă-di, însemnat fiind prin 
erudițiune și acesta și zelos de fapte bune. Pen- 
tru care a îndemnat pe doi negocianţi și &
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împrimat două cărți mari însemnate, Filoca- 
lia şi Everghetinul (bine- -făcătorul) pe - care 
le-a, luat dela, sântul munte ; şi amândout forte 
folositâre de suflet, mai ales Ifilocalia. care zu 
carte. ci bibliotecă sar cuveni să se cheme, 
ca una ce cuprinde multe scrieri a sânți- 
lor părinţi. D-deti săi înmulţescă anii. 

Serafim din al Pisidiei (Pisida este ceea 
ce acum se dice Attalia) al Anghirei, care 
trăeşte şi a dimisionat, însemnat, predicator; 
acesta a împrimat "Teatrul Impărătesc, 'Trom- - 
peta sântă a fericitului Patmianu, Chitara, 
spirituală, Hristoithia şi alte cărți. A tradus 
şi Chiriacodromiul, Sinaecsariile, Mântuirea 
păcătoşilor și altele, tâte ca la dece, în limba 
turcâscă cu litere grecești, pentru Caraman- 
lizi, ca cunoscători, de limba turcă ; lucru 
bun şi pe care nimeni altul înainte de el 
nu l-a făcut. D-deui să/l îndilescă 27). 

Chiril Criticos, acum al muntelui. Sinai, 
însemnat prin erudițiune, predicator; acesta 
sa dus în Veneţia, și a 'împrimat cartea 
fericitului Anastasie Sinaitul, Episcop. Anti- 
ohiei. D-deui săl îngilesei 25). 

Teofil I6nitul, acum al Campaniei, unul 
din Episcopii 'Lesalonicei, însemnat prin eru- 
dițiune. A făcut şi acesta o carte și a numit'o 

Tesaurul Ortodoxiei și a împrimat'o. Şa oprit 
de marea biserică să se citeşcă, pentru unele, 
precum se vede „ împedicără din partea bisericei, 
ca ne admise și scrise în cartea sa?) 

„Dionisie Daponte Andriot, acum al A- 
drameriului, unul din Episcopi şi acesta 
al 'Tesalonicei și renumit prin erudițiune. 

Gherasim Lerii al Iracliei, puternic în po- 
litică între arhierei și activ. A murit bătrin 
peste 80 ani. 

avrilache din Vurla din al Serelor al 
Nicomidiei, prea puternic și acesta, a reposat 
bătrân, surgunit mi se pare odată și a doua 
Oră. 

Meletie Cetăţenu, din al Prussiei al Nico- 
midiei, fârte puternic. Acesta s'a surgunit, la 
Sinaia. Acolo sa făcut itlachi 30), a venit în 
Chio, și acum iarăși sa surgunit. 

Eugenie Corfi atul, orator. şi prea erudit, 
cel întăiit care a arhieratisit în Pultava 
Rusiei și Noua-Serbia, care trăește. Acesta a 
făcut Logica, sa, şi ducendu- -se în Lipsca au 
înaprimatie 0, și altele. Aici s'a făcut cunoscut, 
pentru învățătură, cu regele Prusiei Friderik, 

.
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şi cu un boer moscovit; care ducându-se în 
Moscva a referat împărătesei Ecaterina des- 
pre el; aceia Pa adus și l'a pus profesor de 
grecește și de latinește fiului ei şi succesor 
Pavel, şi şedea la, o masă, X-a dat şi prerogativa, 
de a nu fi supus Sinodului. Invidiindul Sino- 
dul și înșelând, precum dic, pe împărătesa că 
adică se cuvine să se cinstescă cu numele 
de arhiereu, şi făcându-l Arhiereii, l-a scos 
dela palat și l-a aruncat în Pultava, ca să 
nu aibă pe cel nesupus ei şi mai ales un grec. 
Ei când-va fiind împreună cu el când era 
ierodiacon şi predicator la patriarhie în Con- 
stantinopol, nam întâlnit, fiind cu marele și 
cinstitul lemn al Hloropotamului, şi căutând 
milostenie ; ședând la un boer la masă în 
Stavrodrom, a dis acesta şi a încredinţat că în 
tot universul nu .sunt 6meni mai mulți de 
10 de miliâne. lar ei cetind istoria Chinei 
am vEdut că serie, că nuinai în împărăţia 
acea a Chinei ca populată și întinsă, sunt 
atâtea miliâne de 6meni *!). 

Nicifor 'Fheotochi Corfiat, erudit, succesor 
al lui Eugenii ce e dimisionat; și acum sunt 
împreună amândoi acolo la Pultava. A com- 
pus și acesti carte de învățături și a împri- 
mat-o 3), 

Aceste despre arhierei. Acum să spunem 
despre Teromonachi și alţii. 

  

Ieromonală, leret, Ierodiaconă și Monahi. 

Ixotei Ieromonah Morait, erudit,. protesor 
al ședlei din Scopel și profesorul mei în 
literatură; Pa adus părintele mei în acest scop 
pentru mine dela sântul munte, dela monas- 
tirea Ivir prin mijlocirea lui Neofit, fost al 
Artei. După dece'ani dimisonâni dela ședlă 
sa întors la Ivir; de aici după câți-va ani pen- 
tru liniște sa dus la Ghiura, insulă nelocuită, 
Ghiaron cu dreptul numindu-se. Aici a, reposat. 
Eternă amintirea lui, și a, eşit sânte “mâște, 
și. capul lui face minuni, care este la Ivir, 
făcea minuni și când trăia. A tradus și tipărit 

„cartea sântului Efrem 35), 

„NT _ - Iar Neofit al Artei a fost ȘI 'acesta din acei 
însemnați, şi se respândise vestea că lucrâză 
să se tacă Patriarh: și vrând nevrând “si-a - . . . . A A 

? dat dimisia, și venind în sântul munte sa
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dus la Ivir. și aici sa sfârșit. “Acesta a îm- 
primat în filadă deosebită serviciul din Minei 
a'sântului martir: Neofit, ea având un nume 
cu el, eternă amintirea lui 34). 

Meletie Ieromonahul, erudit discipol al'lui 
Ieroteiu, virtuos și acesta și a reposat la Ivir, 
eternă amintirea lui. a 

Metodie Ieromonahul Antracian, : profesor 
învăţat în Castoria; acesta împreună cu pro- 
fesorul meti : leroteiu, mai înainte de a veni 
la Scopel,: ducându-se sati mai bine nevoit 
sa dus în Constantinopole și judecat de sân- - 
tul sinod s'a condemnat ca primind noua ere- 
sie a unul italian numit Molin, care bărfea 
și dicea pe lângă altele și: că: tâte fiinţele 
sunt imaginare, și confirmând” acesta Metodie 
în scrierile sale, care s'a ars la Patriarhat, 
punându-le foc el însuși la aceste, după cum 
este obiceiu la asemenea (casuri), în fața patri- 
arhului erimia și a Patriarhului Hrisant la, 
1123. S'a edat şi scrisâre sinodică, ordonând să 
se arqă ori unde-s'ar afla scrierile lui și calete- 
le ce coprind acestă eresie nouă, Dar sa în- 
dreptat ardend şi scuipând şi anatematisând. 
aceste, a cerut și a luat ertare dela Sinod şi 
preoţia, pentru că era caterisit. Acesta are 
imprimată și o cărticică, numită ; Păstorul 
oilor cuvântătâre 55), 

- Mitrofan Grigoraș Ieromonah din Dodona; * 
învățat; iar Dodona presupun că este pe la, 

„Arghirocastru, sani pe la 'Thebe. Acesta are 
epigrame la cartea lui Neculai Vodă: Despre 
oficii, şi epistole 'cătră el, şi o laudă nicoti-. 
anel adică tutunului, în contra ocărei ce-i a 
fâcut Necolai Vodă, le am și eii aceste şi 
epistolile. Are o epigramă şi la Evdomadariul 
împrimat în Bucureşti şi can6ne: și prosomil: 
la mulţi” sânți şi diferite stihuri. A făcut și 
un Theotocar ca a lui Agapie, adunând tâte 
troparile theotocale, ce sunt în cele 12 Minee, . 
Paraclis, Triod, Pendicostar, și câte nu ai 
ajuns le a compus el, şi le ati îndeplinit. 

Iată și o epistolă a lui cătră D-l Nicolai 
Vodă; -: : i 

Puterei. prea îndurate a prea înţeleptei 
tale înălțimi: închinăciunea, de serv. 

M& apuc de picidrele er ca să ridice de' 
asupra mea calomnia cea, prea mare și ne- 
așteptată, ce a plăsmuit sati a socotit asupra, 
mea cei ce ait pronunţat. (O! înfricoșază-te sâre,
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suspină cu bocet pământule!) o minciună prea, 
evidentă și necredută, la t6tă cugetarea şi 
simţirea naturală, că Mitrofan putând n'a voit 
să compue Stihuri la cartea prea - înţeleptă: 
a înălțimei tale: Despre oficii. O ce gura fârte 
pângărită a unui al doile trădător, cum varsă 
veninul acesta în audul înălțimei tale? Dar 
noi (căci trebue să ne apiirăm de și suntem 
atât de bolnavi cu trupul) chiar și acestă viață 
ne am trăda-o, tâte făcând şi lucrând numai 
să ne vedem plăcuți înălţimei tale ; dar fiind-că 
iubitorul de 6meni D-qeii, viaţa nâstră sănătâsă 
păstrând-o până la bătrâneţe (căci nu am fost 
bolnav nici odată şi nici am avut nevoe de pat, 
lipsind b6la) și după cum socot, cu păcatele n6s- 
tre cântărind o, că ce alta pâte fi? ni-a dat nouă 
b6la acâsta, ca medicament de mântuire sufle- 
tescă. Și eram încă cu viață cunoseându-o a=. 
cesta, numai din respirare, căci lumina ochilor 
noştri nu o puteam aţinti destins la cele vedute, 
când ordinul prea înţeleptei tale înălțimi a so-: 
sit Ja noi, plăcut și tut odată dorit; de aceea 
n'am versificat nimica, că cum putem? Ni-am 
întristat, deci atât, în cât. mai cu plăcere am fi 
preferat atunci să şi murim decât să trăim, fi- . 
ind în o aseminea stare deplorabilă. Având însă. 
câte-va, versuri, pe care le făcusem mat nainte 
spre a le dedica, înălțimei tale, ca semn de în- 
chinăciune, pe acestea primului secretar al 
înălțimei tale, iubitului nastru în Christos fiiu, 
le am înmâvat în locul celor.cerute. Și acesta. 
este apologia prea adevărată a nâstră înaintea 
lui D-qei și a înălțimei tale. Precum acâsta, 
o mărturisește și b6la care predominăză cor- 
pul nostru încă și acum dela copse până la pi- 
cidre, bolă care abătând câte puţin și buna-vo- 
inţă a înălțimei tale dela noi, fie să ne îndepăr- 
teze și din viața presentă. Fiind-că ne a, lipsit 
bla) nu numai de -vestmintele sânţite. ornate: (bl | 

cu cruci în aur, de încingători, mânecare și e-. 
pitrahile şi cele-lalte de felul acesta, vîndâr.du-le, 
care cu osteneli şi cu sudori multe în timp de 
mulţi ani le câștigasem, dar ne ameninţa a. ne 
îndepărta și de vederea cea cu totul bine- 
făcătâre, și de aur a, Inălțimei tale. Deci pe 
calomniator, ori care ar fi, ferte-!] D-dei, 
carele fie să întăriască, prea, înțălâpta ta înăl- 
țime în domnie pașnică şi sănătâsă până la 
cele mai adânci bătrâneţe. Amin. 
„Servul și rugătorul prea înţeleptei tale 

înălțimi, de viă înmormântat 36), 
Mitrofan. 
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Stihauri, 

Nicolai, lumina, înţelepților, descedente lui 
Alexandru Mavrocordat, a acelui înţelept. în 
tâte,—lixapolitul. Egemonul Ungro-Vlahilor, 
cu minte cerâscă a pus bazele din temelie a 
acestui templu, puternic zidindul, cu muză 
înalți și edificându-l cu columne de petre 
sculptate, pe care se rezimă t6tă puterea ar- 
cadelor şi pe care stă tot cercul turlelor. Cu 
porta, săpată cu flori de micșunele de fer 
asigură interiorul, și după acea păzitor din 
cer neînvins pune pre cel numit marele 
Nicolai, pentru amintirea în cicluri nenumă- 
rate solare a sa și a născătorilor şi a fiilor 
săi. 
“Tată seriem şi alte. stihuni, în alte sujete 

deosebite, puţine din cele multe ce a com- 
pus. 

La tânguirea despre viața presentă din partea 
celor ce cugetă că nu există nimica. 

In timpul verei, nu zăpada, nu frigul îngro- 
zeşte omenirea, ci consumă natura, axşiţa, i 
mulțimea muştelor ş şi a puricilor nesătui: căci 
una, bâzie, altul sare din loc în loc, producând 
ambii cu muşcatul supărăre tuturor 6menilor; 
O Viaţă! Viaţă urîtă, din causa acestora și atâtor. 
insecte de 6meni ucigrătâre, a ţinţarului iute, 
și supărător și tot-o-dată a păduchilor ce se 
ţin de tâte corpurile dedate lenei. 

La sărăcia sa. 

Cine va da nenorocitului şi streinului pri- 
beag mâncare făcătorului de versuri, pentiu 
vexsură, îmbrăcăminte: până la sfârșitul vieţei? 

Alta. 

Lumină eşti” Mântuitorule, să piară dar în- 
tunericul ca misterios. Luminâză-mă şi mă 
umbreşte pe mine Grigoraş Mitrofanul, a- 
doratorul tii: 

Catră Moşul săă al Chizicului Mitrofan, când 
a dimistonat 

Câmpia renumită al 'Phebei cea cu șepte 
porţi încă plânge și Chizicul ce predomină 
litoralul Asiei; pentru că ai lăsat ambelor 
mare durere; căci amânduror ai fost fală, ne- 
spusă, strălucite Mitrofane.
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“La elocuenţa hu. 

Credem învingerele de cântare ale Sirei 
Amfioniene, fiind-că și acum fu asemenea, 
lui Amfion în elocuență, moravuri și minte 
divinul Mitrofan, gloridsă vlăstare a pămân- 
tului Cadmeeanu. 

Za blândeța. 

Putere, neam, bogăţie şi trumuseţe nimica, 
nu sunt, când lipseşte blândeța, | 

La înțălepciune și tărie, 

Sciu în înţelepciune, ce nu se surpă de nici 
. ) - 

o patimă, cunosc iarăși puterea, căria îi este 
conducătâre înţelepciunea. 

La aj hu. 

Cine nu adună, tînăr fiind, cu ce să în- 
bătrânescă, acesta, îşi - zideşte neînțelepţeşte 
casa 'sa pe năsip și va trăi cu greutate. 

La amor, 

O amor! ce dor greii de stăpânit eşti, dar 
ești orb, când iubeşti pe cei urîţi. 

La Privighitore. 

Vino o Privighitâre cântăreță de ode stre- 
ine, fă-m& pe mine cel întristat de nevoile 
vieţei să mă bucur și să fug.cu totul de 
cursele lume, să mă duc în munţi unde nu 
mai este grijă. de viaţă şi nici acela, care 
să'mi pismuâscă mie pânea ca strein. 

Sa | La același. 

Cu arătarea primăverei, și a roselor miro- 
„sitâre, melodia privighitorelor îmi încântă. 
mintea mea. 

„- La: Culbecăi (Mele). 

„“Progenitură sunt a -Ersei (una din femeile: 
Ini Dana) și a S6relui, locuese locuinţa .pe 
care mi-a dat'o natura, stupesc.pe-toţi Ere- 
teii cu scuipat, şi redicând. în cap dou. 
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Cronicari! greci, 

  

cârne, arăt pe Christos cel în două naturi 
Creștinilor, eii prea micul culbec cel bun de 
gură. - 

Iara sfinţi la care a făcut cangne și altele, 
sunt aceștia: 

Ianuarie în 18, -serviciu complect la cuvi- 
osul Iacov, doxologisit cu litie şi catisme și 
laude, prin cererea lui Gheorghe Maiota. 

Indeplinirea serviciului. complect a sântu- 
lui feromartir Antim, prin cererea lui Anti 
al Ungro-Vlahiei 37). 

Indeplinire a serviciului pe deplin a sântu- 
lui cuviosului Simeon, celui tulburat sufle- 
tește pentru Christos. prin cererea aceluiaşi. 

"Indeplinirea serviciului complect a cuvio- 
sului Andrei, celui neliniștit sufletește pentru 
Christos, piin cererea, aceluiaşi. 

Indeplinirea serviciului complect a sântu- 
lui ieromartirului Ierotei, Episcopul Athenei, - 
prin cererea lui Ierotei Ierodiatonul Ungro- 
Vlahiei. 

Indeplinirea, serviciului complect a sântului 
Clement al Anghirei, cu a sântului Agatan- 
ghel, prin cererea lui Clement al Adriano- 
polei. 

Indeplinirea sezviclului complect a lui An- 
tenogen, prin cererea aceluiași. 

Indeplinirea, serviciului complect a sântu- 
lui ieromartir Elefterie, prin cererea, aceluiași. 

Canon paraelitic la sântul Dimitrie, pm- 
tru eliberarea de închisâre, de legături şi de 
mâ6rte, ce sântul i-a dat lui, fiind la Zihma, 
localitate din: Drama, pe timpul patriarhiei 
lui Iacob din H'o, Octombre în 25. diua 
Joi, n6âptea în spre luminarul dilei serbătârei 
sântului,.la :1787, în dilele zorbagiilor, carii 
aii dat jos pe Sultanul Mahmut și aii ridicat 
pe Sultanul Ibraim. . 

Aceste relative la Mitrofan, care a reposat 

în Bucureşti, trăind peste 100 ani. Eternă 

amintirea lui 3%)... 
Când eram eii de 17, sati de 18 ani în 

vrâstă, m'am dus la București la 1730, în 
Julie, domnind Mihail Vodă Racovitză Mol- 

dovanul, dece luni în urmă. dela marele 

zorbalâe a lui Zorb: a-Pașa Patron, care a dat 
jos pe Sultanul Ahmed și a. înălțat pe Sul- 

tanul Mahmud, atunci am cunoscut pe Mi- 

tiofan, mă întâlniam cu el și însuși el 'mi 
17
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spune: că era de una sută patru ani. Și n'a 
trecut timp și s'a sfârșit, 

Anastasie Gordiul ieromonah, era din epar- 
„hia Agrafelor, renumit, mult erudit și virtuos. 
Are epistole elinești cătră cei de pe atunci : 
semini ai lui, le am; şi o carte contra Latini- 
lor netipărită, o am. In acâsta scrie în contra 
profeților și cu Apocalipul St. I6n "Teologul, 
şi Apostolul dovedeşte că nu va reînvia mal 
mult împăraţia Romeilor, precum a predis 
profeţiile; și sermanii Romeii credând se bu- 
cură! Cu case mă unesc şi eii și die: Fiind- 
că profeţiile nu s'a adeverit în timpurile des- 
pre care sciti, că era, să se restabilescă şi nu 
s'a restabilit, nu se va mai restabili. Că tim- 
purile, despre carii serii profețiile că se va 
restabili, erati la: 320 după luarea, (Constan- 
tinopolului). Iar acești ant 320 s'a împlinit 
și a trecut acești șase ani ai resbelelor, în 
care sa apropiat, ati asediat Cunstantinopo- 
iul, Vaii constrâns, dar de luat nu l-ai luat. De 
aceea nu vor putea mai mult Rușii să-l ia, 
cu ori câte chipuri vor întrebuința și ozi câte 
puteri vor pogorî în Crimea, pe care acum 
a cucerit'o cu totul şi a alungat şi pe Han, 
Și la trimis de locueşte în Asia, în Taman, 
în faţa Crimeei. Căci daci'cea ce era asigu- 
rat prin profeţii, D-deii nevoit (să mă ierte 
D-deii pentru că îndrăsnese și o spun) din 
causa păcatelor nâstre a înpedecat, a îngădu- 
it de nu s'a întâmplat în timpul în care tre- 
bue să se facă; judecând ca mai bine să rămâ- 
nă fără efect și să se paraliseze niște aseminea 
cuvinte a unor ast-fel de 6meni, astronomi şi 
înțălepți și sânţi ai lux, de cât sa împără- 
țescă cel nevrednici, nu de împărăție, ci nici 
măcar de viața acâsta. Cum dar este chip 
de acum și înainte să se facă, restabilirea 
împărăției Romeice, despre care mai mult 
nici o asigurarea, o profeție a altuia 6re-care 
profet n'a rămas în acâsta, privire. Acestea 
așa, fiind, nu vor împărăţi în Constantinopol 
nici Romeii, nici Rușii, până la sfârşit. Să 
ne miluiască dar mult JMilostivul D-qei şi 

„să ne dea împărăţia lui cea cerâscă, și lip- 
siască acestă pământescă. Și este egal ca şi 
cum ni-ar lipsi pitac și ni sar da galbeni; sau 
ca cum ni-ar lipsi lutul şi ni s'ar da măgăritare, 

Pe Gordiu la chemat Neculai Vodă şi 
nu a venit, ca pe Marele Antonie Marele 
Constantin și nu sa dus; ca pre Diogen 
Marele Alexandru şi nu sa dus. Bravo de 
aceşti trei bărbaţi în adevăr filosofi ; de a- 
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ob Tis. tara 7obs mo)obs, aa îs dhdws 2/70V- 
ons, mod mars aipei. Ilarondev dvheornatâvos 
zpirn odivovros, af. 

1 „TO abr8.— To matdds ă vâoos Ex TAJ Eoy 
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peot xaTepyot £vwov d zai Jpâmos Zori Btstzowns 
rd oua vaii; Buvăuews* ei 62 zi6 Bondiua- 
o mow "Tzi Totatirn mpoooâpols Xphoacha 

Bovhinrar, Ertpots utv io yuporepote cb Bwvarăy, 
qheGorouie masă za zabdipoeu, zale îmi râv 
pEyădoy voenuiTov upazioTols, zvoTiipot S: 
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ei duvarb» copebăat zal Tupuaai ueTă onây- 

ov Fay), owve.âs îpi6peyopi vov Sepuii Tn he- 
out poczil, ztebout vo ze ai Entridepivov, 
Toros, zaTă Tv zapodozv „pay za uaTenel- 
joucav ppezv, pene Teo zal 70 mâv Tils Oyetas 

en apă îs TĂ TAVA Won Sslas Îvvăwewos 

"Eppoco moi zabs gihoue TkyTas Dnep 2ucăi T95- 

geme, "Ex 7ov maTpiov Gantăo), Bonăpouâves p,. 

avort 

"Aavăatos i iepouâvzyos Kenzizes, cenpnsăs Tod 
Yadrnpiov* aiva | viu Tov,   

ceea, și eternă amintirea lor. Iată şi două din 
multele epistole ale lui. 

Inv&ţatului bărbat şi bătrânului pios, Dom- 
„nului Antonie din Noul Sat, Anastasie Gor- 

diă din Ipereniate sănătate. cc 
Despre disposiţia, iubirei tale cătră mine, 

după 16tă, dreptatea ași putea a-ţi dice bine 
şi forte mulțămese. lar cât despre exemplul 
țințarului de care te servești, ca în o asemăna- 
re Gre-care, ori comparate, nu m'aş învoi, Și 
nici vașă putea de alt-fel al admira. Și numi 
întrebuinţez, pentru numele a însăși amiciţiei, 
atâtea şi ast-fel de iperbole nepotrivite între cei 
ce cu sinceritate iubesc și sunt iubiți. Căci nu 
ignoreză, sciti bine, că nimic prea mult şi că 
tot ce-i măsurat este forte bun, pre cum s'a 
dis aceste de ori-care dintre filosofi, fii sănă- 
tos. Persistă mai ales în marginele amiciţiei 
celei după filosofie și înainte de tte' preferă, 
acâsta şi nu cea, vulgar i şi cu totul de alt- 
fel. Din patrie Antisterion în trei spre fine 1112. 

Acelukași, 

* B6la copilului pare a fi din seruri de gra.- 
simi, fegme şi mucosităţi cuprindend capul 
Și de aicea pogorându- se în părţile de Jos 
De aceea, în cât-va este și chronică și greii 
de combătut de cătră puterea fisică, ce gu- 
vernâză corpul: Iar dacă cine-va ar voi să 
întrebuinţeze unele ajutoruri folositâre unei 

ast fel de etăţi, altele mai puternice nn se 
pâte, adică: luarea, de sânge și curățenie, 
care sunt cele mai bune la “belele mai; ci 
glistice mai moi mai întăi de j Jos; apoi se pâte 
într ebuinţa și medicamente mai line de vărsat 
pe gură. Pe lângă acâste lână cu suc muia- 
ti cu unt de lemn încâldit la foc și cam 
clocotit. Incă şi cu unsoră de alt-fel, ce sunt 
prin natura lor calde să se ungă locul su- 
ferindului, adecă: unt de dafne. şi museţel, 
dacii cu putință să se găsescă, și cu frioţi- 
uni cu un burete noii mueat continu în ra- 
chit ferbinte, muind, apăsând și fvecând. A- 
ceste se cade ale întrebuința în timpul pre- 
sent şi la necesitatea urgentă. În general 
sănătatea, vine dela puterea divină, care în- 
vinge tâte, fil sănătos și salută pe toți amicii 
din ] partea mea. De pe pământul patriei Voi- 

" dromion, 9. 1716. 35), Ia 

Atanasie ieromonahul Criticos, înterpretă- 

torul psaltirei, eternă amintirea lui 4),
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" Antonie Catifor, Yeromonah, -Zachinten, a, 
făcut o. gramatică şi o traducere din italie- 
neşte în grecește, Testamentul Vechi şi Noii 
cu iconografii . și o a Împrimat, eternă amin- 
tivea lui 45... 

Visarion Macri ieromonahul, I6nit, profe- 
sor la șe6la din I6nina, a făcut gramatica 
tehnologică care a imprimat'o, «ternă amin- 
tirea lui 42), E 

Macarie Cuful (surdul) Maridache. Xeromo- 
nah din Creta, frate a lur Teodosie Patriar- 
hul cel orb; a făcut și imprimat două cărți 
de învățături. Acesta venind în: București in 
qilele Domnului Constantin Vodă. Domnul 
mei, și predicând în Curtea domnescă, mi-a 
dis Domnul, dacă sunt vrednic, în &ra în 
care vorbește pe amvon să serii cele ce învață. 
Et am promis, deși lucrul era grei, şi așe- 
dându-mă în un loc unde 'nu mă vedea am 
scris. Și am scris mai la dece discursuri de 
ale sale, şi “ plăcea Domnului când i le a. 

„Tătam și i le citem; deşi tâte cuvintele lui 
pe deplin și fără lipsă nu le-am scris, pentru 
că acesta cu neputinţă și la cel mai lute ta- 
higraf. M'a observat odată, din multele daţi, 
de sus din amvon, și lăsând continuarea 
discursului, se întâree, mă priveste şi dice: 
Mai bine ar fi fost săți fi lipsit seris6rea, 
secretarule! S'ar fi purtat mai aspru și să 
m6 ocărască cu dreptul, dar a înțeles că se 
face acâsta cu voca domnâscă. Acâsta a fi 
cut'o Domnul, pentru că mi-a dis, și i-am 
spus să prescrie discursurile și să le dedice 
Domnului și n'a voit Macarie... Altă dată 
Jarăși mi-a dis Domnul, și i-am spus să mă 
înveţe! retorica și săi dea pe lună cinci-spre- 
dece lei. [ar ei din inbirea frățescă luând doi 
colegi, care avea aceeași putere cu: mine și 
studiasem filosofia, m'am dus Și i-am spus cu- 
vântul Domnului,. ce a, dis pentru toți trei și 
plata și i-a plăcut. Şi ni-a dis să compunem 

„ca o filă în elineşte. ori ce voeşte fie-care 
din noi și să i-le. ducom, și i le am dus. Și 
ni-a dis lăsaţi le, duceţi-vă și mâne veniţi. A 
doua di ni-a spus: că am dis să vă învăţ 
retorica, dar nu vă învăţ 5). . 

Nicolai ieromonah Mavroid din Cafalonia, 
predicator şi acesta, şi elocuent, a făcut ŞI „acesta o carte de învățături și o a împrimat 
la laşi. 1756 .€), Da 

Partenie ieromonah Morait, a făcut o în- terpretare apla a legilor şi a canânelor'sih- 
delor și. o a, împrimat 5), Pa 
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- € 
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Toyoyous is Tov matody 76 ro) doo 2400re, 
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| Kocuăs (epava Meocohoyyiras, ATOTTO- 

Auzăs zâgut, daThuy, ÎVĂPYȚIRI6 împace” dr .uai 

apoiine Tiva, Xa ibautobaace, za TORA, Ggi- 
deva tzocitvoey ei; Tas Lens, za yopia ari 

7 

wnsix, 6nod z0vTă vo 7pâvovws £ îm SEpLRĂTNGEV” da 

po vras drd &iptov "Opos, drd 2 ie 296 uovaoTii- 
ptov Tod X)uponotâno, eis ză Snciov. 2p65T0Y d- 

vE5n ebyatvovras âză ră unita, vol TiNQ=v eis To 

zENĂtDy wow, zai E5ahe DOYov els zh azot, 

cra to: 26 îs za ei da uovaaTişta, ATrEusOI- 

izdn că (zicoviz Î uvI N 702), eis 70 /wgtov 
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- Tâniichie feromonahul din Cipru, proestos la 
Biserica lui Christos din Galata; a predicat 
şi acesta ani în Biserici. A avut şi un frate 
Athanasie ieromonah şi acesta, şi "forte învă&- 
ţat şi proestos la Biserica Patavla a sântu- 
lui Dimitrie. 

Agapie ieromonahul din Mesolonghi, forte 
învăţat și acesta şi cu 0 voce forte tare şi 

prea învăţat în musichie şi proestos la Bi- 
serica Sântului Nicolai din Galata, tot în a- 
celaş timp, şi predica şi acesta 45). 

Dorotei ieromonahul din Mitilini, student 
al lui Giacumi, om de știință și filosof. | şi în- 
tăiul filosof a timpurilor nâstre, Și profesor 
la sedla din Constantinopol. 
""Teodosie ieromonahul Schiliţa din Hio şi 

profesor în Hio. Acesta avea, și frate ce se 
numea Strati, doctor atât de renuimit în cât 
a fost adus şi în Constantinopol ca să vin- 
dece pe împăratul” 47), 

“ Gherasim ieromonahul din Cuscungiuchi, 
care se chemă fără răutate, om învățat şi 
discipul și succesor la şedla din Patmos a 
lui Macatie, a reposat în Creta și sa făcut 
sânte mâşte, eternă amintirea lui 5) 
„Cosma ieromonah din Linin și profesor 

la Limn şi la Limn de Turci a fost tăeat 
în timpul resbelelor, dorind acesta. Că a- 
cesta trăind adese mulţi Va audit că dicea: 
„D-deul meii învredniceşte-mă să lait nrte 
martirică ! și a luat'o, în: același timp a fost 
tăeat și Arhiereul din Limn, nu sciil numele 
lui," eternă amintirea lui 45). 

Cosma ieromonahul din Mesolonghi, pre- 
dicator apostolic, sărac, fără de argint, sânt; 

„acesta a și predis ceva, şi a făcut minuni şi a 
“adus mult folos localităţilor, s satelor, şi insu- 
lilor în care a umblat aprâpe doi ani. In- 
cepând “dela “Sf. Munte, dela sânţita Monas- 
tire Hloropotamul la care sa dus mai întăi, 
ieşind din caic și a venit Ta chilia, mea, şi 
a făcut cuvânt în Biserică, apol în urmă și la 
alte Monastiri. I s'a tăiat capul, eternă amin- 
tirea lui. la satu Berati, lângă Premeti, noptea 
de doi 6meni al Pașei, din” reaua, învidie a 
Evreilor, pentru că Cosma a ridicat (suspendat) 
tarmarâcele şi alişverișiurile ce 'se făceaii Du- 
minicile și le-a hotărât Sâmbăta, şi aii dat bani 
Pașei adăogând şi calomnii diferite, că adică 
ar îndemna, pe, Romei: să se unâscă, cu Mos- 

„covii şi să se misce contra Tureilor. 'Lăindu-i- 
se capul Va aruncat în riul din apropiere. 
Creștinii conduși de lumina care cum (ic unii



— 134 — 

mimnatovy noraudv ypwoziavei 62 6nynhivzec ars 
7 pis, Oro 05 eimaot, variâarvev €is To Gu 
ză Enoaot, ui To Ehxbav. AsEzv va En 6 Ocs, 
mc uzi Tăv oâuego is rogbrows TavaliMiows 
40 TEaV: pelovG Amigos, EDplozoVTaL TOTO diy- 

owa ei Tă Yivos was. Asta oo 6 Ozos! 
Xpvcavlos iepouovayos, dHehpds aUTa To veo- 

oxv0ăs âyiov, Emtoriuwy, Li, xi aparei zd gyo- 
etov 7ăs Tldoov, 

Xpuavllos iepopâvyuyos Mopzizns, 8 vi usa 
zdv “Iepofleov B5dozzhos Subpvns. 

Atovatos iepouâvaxos and ri Ilootaotă Xw- 
plov Anuinrprădos" axă 76 dytov "Ogos ev ete 
70 Tito, ză Eonuovăot, God ta mpâta pula îx- 
zimoia Tăs llavayiac, ri 2uovatev 5 leo0u.6yx- 
os Eacivos, 6 Băpha 5605 heyâuevos, zal adrde 
dnă Tiiv Enapyiav Anunrprăăos: Ermse 5 5 Aro- 
vJotos Eddy val Geurtoav ExzAmnaiav Tis Zuo55- 
Xov Ilnyăs ue mevrit zeh)ia, za Zobornoe zev- 
zE nazipov oxfirny, "Ed and viv [l5hw îNda 
Ey, ua Zoâptoa Ti umupa map” abro el; Toys 
prAtous Enrazooloys mevivra Eva, âviuepa Tod 
&yiov AnuinTpiov, za nd Rovoravrives uertivo- 
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se pogorâ, asupra, corpului, Va luat, şi Pa în. 
gropat. Glorie fie lui D-deu, că şi astă-di în 
aceste timpuri prea grele și prea netrebnice 
se găsesc aseminea 6meni în nâmul nostru, 
Mărire ţie D-deule 50)! 

Chrisant Yeromonahul, fratele acestui not 
sânt, om de ştiinţă, trăeşte şi conduce şedla 
din Patmos 51).. 

“Chrisant Yeromonahul Morait, acum profe- 
sor din Smimna, după .Irotel. 

Dionisie ieromonahul din Portaria, o loca- 
litate în Dimitriada; dela sântul munte a 
venit la Peperi, insulă deşartă, unde era la 
început o Biserică a prea, Curate, şi trăea în 
singurătate acel ieromonah ce se numea Var- 
da Fovos şi acesta din Eparhia Dimitriadel. 
A zidit Dionisie, venind, şi a doua, Biserică, 
a Izvorului dătător de viață cu cinci șase 
chilii și a înfiinţat schitul celor cinci șase 
părinţi. Acii am venit eti din Constantinopol 
şi am îmbrăcat. haine negre dela el, la 1751, 
în diua Sântului Dimitrie şi din Constantin 
m'am numit Chesarie. Am schimbat îmbră- 
cămintea si locul, dar n'am schimbat şi traiul; 
şi s'a împlinit asupra, mea proverbul ce dice : 
„Lupul deși a îmbătrânit și șa schimbat pă- 
rul sâă, dar năravul cu tâte acestea nu la schim- 
bat și nică capul săi. Acesta fiind în sântul 
munte, la sânta Monastire Lavra, venind 
din Constantinopol, unde era profesor lu bo- 
erul Capechihae, la Arapachi, a tradus în 
limba vorbitre cartea lui Simeon noul teo- 
log, eternă amintirea lui 52). 

Zaharia leromonahul dela, Milies, localitate 
şi acâsta a Dimitriadei, unde și acum se află 
bătrân peste opt-decă de ani, este om de știință 
şi virtuos. 

'Agatanghel ieromonah Morait, acum pre- 
dicator în Constantinopol şiîn Eparhia Hal: 
cedonului, a, făcut şeâle în câte-va, sate și 
mult folos la, creștini, D-qeii să'1 îndilâscă. 

I6n, care se.numeşte și Iosaf ieromonahul, 
din Rodos predicator şi acesta. a fost la Sco- 
pel peste dece ani profesor şi plecând s'a dus 
la sântul Munte. S'a. dus la Salonic, Rados, Hio 
și Smirna. Și ori unde s'a dus și se duce predică 
cuvântul lui D-detă şi învață până astăqi. D-qeui 
săi dea mulţi ani. A făcut și acesta, cum am 
audit, înterpretarea la Cântarea Cântărilor 
șa. împrimato.52). 

. . 
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- - Athanasie ieromonah din Paros, om de ști- 
inţă și profesor acum la Salonic. 

Chiril ieromonah din Furna, localitate -în 
Agrafe, om de știință. Este la Sântul Mun- 
te şi şade la Caries. : 

Rafaili ieromonahul, Artinianul, Capsocali- 
vit, însemnat prin virtute şi învățătură. A- 
cesta pe lângă altile a explicat din Elineşte 
și viaţa sântului Lazăr ascetului din Muntele 
Galisiului, fiind pe larg și mare, ca două 
psaltiri și a, trimis'o să se imprime, dar n'am 
audit că sar fi imprimat. Amintirea lui este 
la Noemvwrie în 7. Acest cuvios Lazăr, săi 
avem rugăciunea lui, mi se pare că înainte 
de a se duce la Muntele Galisiu sa, dus la, 
Mitilini unde era exilat Constantin Monoma- 
hul şi întâlnindu!l Va venerat boerul şi i-a fă- 
găduit că dacă se va face Împărat va re- 
zidi şi va mări MOnăstirea din Hio a Prea 

curatei, cea ce s'aii și întâmplat. Și împără- 
ţind a, trimis şi a zidit renumita și numita 
acum Monastirea Nouă, cea mare şi bogată 
pentru multe proprietăți şi care are până la 

trer- sute de părinţi 54). 
„ Paisie ieromonahul, Mitilineii, Casocalivitul, 

însemnat şi demn de catalog și acesta. Mai 
întăi pentru că a făcut dela două căi la 

Cavsocaliviii, cea de asupra care duce la Ce- 
rasia, şi cea de jos care duce la Lavră, lucru 
mare și mult şi greii de realisat; căci era la 

început frică şi temă ca să mergă om pre ele 
să nu cadă să se sfărame, dupre cum ei le-am 
vădut şi am umblat. Și cu tote că sa, cheltuit 
peste una mie lei, i le a dat însă doi amici ai 

lui și prieteni ai mei, Hurmusachi şi Antonie, 

carii ducându-se din Constantinopole la Sântul 

Mormânt de acolo a, venit aicea, şi le-a vădut, 
înainte de-a, se face şi aii umblat pre ele și a 

luat frică.. Al doilea că avea la chilia lui ca 

dece călugări, precum nu sa învrednicit al 

chiliot. Al treilea că ducându-se la Scopel 

i a predat strănepoţii Ctitorilor Sânta Mona- 
stire a Sântei Schimbări la Faţă, ruinată şi 

staul de oi—capre, alăturea cu a mea cea pă- 

vintâscă, Mânastirea a Pre sânţitei Bunei Ves- 
tiră mare este harul că; şi a pus-o în bună 

stare şi a locuit-o cu 6meni precum se. vede. 
Al patrulea că prin epistola patriarhală i s'a 

ordonat să facă chinoviă la Monastirea Xenoful 
a Sântului Gheoghe, dupre cum înainte era 

pe la tâte Monast:rele. Ş'a, făcut'o şa, institu- 

ito şi acum sunt ca la trei deci de părinți
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și: mănâncă împreună în fie care di în lăun- 
tru, unde la început nici dece nu erati. Şi Sân- 
tul D-qei, dela care este tot binele și mântuiiea, 
să o întărescă, și să o erâscă. Ca lueru bun, 
lăudabil și plăcut lui D-dei. Amin 55. - 

Aceste despre ieromonahii cei mai. însem- 
nață, acum trebue să. scriem și despre preoți. 

Francisc lereii Scufu, din Creta, retor, co- 
rifeul retorilor din timpurile nâstre, retorică 
"vie, adevărata sirenă, limbă fermecătâre. A: 
“cesta a făcut și imprimat cartea, Arta reto- 
ricei, escelentă, cititorul înțelegă, şi la tăte- 
rea capului Mergătorului înainte discurs ad. 
mirabil, eternă amintirea luă 56), i 

loan Patusa, preot atenian, acesta pe lângă, 
alte ale sale a cules din diferiți filosofi ŞI 
părinţi de ai bisericei cuvinte și poesii ŞI a 
tăcut cele patru. tomuri de encic'opedie, ne- 
cesară elevilor șe6lelor, eternă amintirea luj 52), 

Avraam preot, a acestuia sunt învățături 
la. Buna-Vestire patru, la patimile Domnului, 
patru, la primii :corifei Petru și Pavel două 
și una la: „Am aflat pe Iisus fiul- lu Lo- 
sif“, escelente tâte, elocuente și demne:de 
împrimat, eternă amintirea lui. Le a făcut 
la București pe timpul domniei lui Brânco- 
vanu, le am 58), Me | 
„Gheorghie - preot Maiota, și acestuia sunt 
învățături, escelente, eternă amintirea, . lui, Și 
aceste le a făcut pe timpul domniei fericitu- 
lui - Brâncovanu, şi una la cuviosul Alipie 

ste acela -ce se vede 
aici la Mitrofan Grigoraş.:). 

Antonie preot, amicul celui ma! sus amintit 
Gordie,; din Eparhia, Fanarului și Neohorulu).. 

Balan Rizu preot I6nit,: profesor. la şeâla; 
din I6nina, a lui se văd trei tomuni împri-: 
mate. de matematică, . . IE 

Gheorghie preot Frangeii din Cirigo, după 
aceia fiind Episcop și al Filadelfiei veni la Ve. 
neția, a acestuia se văd patru volume, Grama- 
tică geografică numite, împrimate, pentru că 
seriii. despre cele patru pirţi a pământului, lea. 
tradus, din italieneşte. în grecește, le am. 

Atât și: despre preoţi. Să .scrim acum ŞI 
despre ierodiaconi. e a 

Macarie Patmiariul diacon, virtuos, student; 
a lui Giacumi,.om de știință, renumit. prin” 
virtutea, și pentru şe6la,- ce întăi a înființat: 
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în Patmos, şi dela acesta mulţi ş'aii deschis 
ochiilor, ati învăţat, s'ai onorat, şi până astădi 
există. Acesta a compus o carte de învă- 
țături - numind'o: 'Trompeta Sântă și alta 
retorica și sai împrimat, eternă amintirea 
hui 50). 

Anania diacon, profesor ședleă din Con- 
stantinopol, acestă a compus şi a împrimat 
o gramatică, despre particule șa numito: 
Inima gramaticei. 
„Antim diaconul, a profesat la, Iaşi pe timpul 

lui Constantin Vodă, Domnul mei, am în- 
văţăturile lui 61), 

Neofit diaconul, Morait, învăţat. Și acesta 
pe lângă altele a compus o gramatică mare 
peste măsură șa împrimat'o la Bucureşti, 
unde a şi reposat, a înterpretat și Cuvântul 
Sântului Vasilie despre feciorie 62), 

Ciprian diaconul din Creta, împreună cu 
fratele săi Giani, carii sunt acum profesori 
şe6lei din Sântul Munte. 

Auxenţiii diacon Andriot, supranumit cu- 
viosul. Acesta a fost nu însemnat, dar forte 
însemnat și renumit în Orient și Occident, 
nu pentru învățătură, căci era neînvăţat, ci 
pentru virtutea, vădută în ei. Sfârşitul n'a 
fost însă una cu începutul, de aceea se (ice: 
Nu ferici pe nimene înainte de sfârşit. Sa, 
arătat ca, ast-fel la Catirli, localitate a Nico- 
mediei. La început a fost la Galata, în Bi- 
serica lui Christos ca eclisiarh, şi se duceti 
Creștinii la el și se adunati la: 'Catili mii, 
minciuni nu scriti, iperbole nu fac. Ei însumi 
cu ochii mei i-am vădut de trei oră; o- 
dată când am fost cu Nicolai Scordili. Pari- 
anul, când-va primul doctor a Donmnului 

meii; altă dată când eram cu Matei al A- 

lexandriei, și a treia dată când m'am dus 

cu Ghenadie al Halepului şi am rămas ca 

_o lună. Nu numai poporul de j jos, dar și cei 
însemnați, boeri și cucâne, Dâmne şi magnaji, 

profesori, preoţi, arhierei, cum şi Patriarhi, 
ca disul Mateiti,și Paisiz și Ciril, fiind maziliți. 
Socot că se adunati atâţa ca în timpurile 

vechi la marii noștri cuvioși, Antonii şi Pa- 

homii și cei asemenea. De acea se minunati 

Franghii (Papistașii), Armenii, Evreii și Turcii 
și cel mari ai Turcilor şi niminea nu împedica, 

acest lucru minunat. Acesta de deasupra de 

pe casă arătându-se pe ferestră, când era lume - 
multă, şi nui încăpea casa, învăţa; şi adesea, 
învățând apărea, foc, și diferite figuri şi a luă 

18
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Christos şi a :Prea Curatei, lucruri ce nu se 
arătat nici când învăța Vasilie și Chrisostom, 
eit nu mam întâmplat nici odată să le văd 
şi dicei că face și minuni. şi.nici minuni 
nu mi sa întâmplat să văd. Mi sa întâmplat 
să văd pe profesorul Critia, care a venit tri- 
mis de Patriarh și Sinod și i-a dis: Să în- 
ceteze să nu predice anabaptismul (rebotezarea) 
ca inovaţiune. Pentru că Auxenţiii învățând 
dicea, că trebue să se reboteze Frangii și 
Armenii când vin la Biserica n6stră. Arme: 
nii ca nedrepţi botezați; fiind-că die: Se bo- 
teză servul lui D-deii în numele 'Tatălui, și 
a Fiului și a Sf. Spirit amin. Și Xarăși a 
doua, Gră aceleași cuvinte și amin, şi încă de 
a treia, ră aceleași cuvinte şi amin, care lucru 
nu este admisla noi, este oprit de Sf. Părinţi, ca 
nedrept. Pentru că se boteză în trei Taţi, Fii și 
Sfinte Spirite. Iar Franghil se botâză drept, ca și 
noi decât unii se boteză îmbrăcaţi cu hai- 
nele lor, și se stropese numai la frunte; a- 
ceştia dar numai, dicea, şi eit o die acesta, 
să se reboteze goli; și nu numai Franghii, 
dar şi Romeii dacă sati botezat îmbrăcați, și 
este necesar să se reboteze desbrăcat, în alt 
mod botezat nici se châmă nici este. Iar 
Auxenţiii respundend lui Critia dicea: decisi- 
unea Patriarhului șia Sinodului fie pentru 
ca. să încetez, de a nu anunţa. rebotezarea, 
Ei însă împins de înteriorul meti am anun- 
țato pentru întăia, dată, și acum Iarăşi, şi 
tot-deuna mă simpt nevoit a o anunţa și a, 
o învăţa. Și când o pronunţ, o pronunţ ca vă- 
dend înaintea mea, un cap. pleșuv (înţele- 
gând pe Apostolul Pavel) care mă îndâmnă 
de a o vorbi și nu pot so tac. Acestea și 

de acestea s'a întâmplat în qilele lui Auxen- 
ți, care a înflorit și a sporit numai doi 
ani, la 1750 și 51. In fine a fost exilat. la, 
Sântul Munte, și de acolo fugind a venit 
iarăși la Catirli pe ascuns și cu hotărâre de 
a nu se audi mai mult numele lui, precum 
nici s'a arătat, - decât mie și la vre-o doi: 
trei de nevoe și socotesc că s'a sfârșit acolea 
la Catirli, eternă, amintirea. lui. Aceste şi 
altele multe despre el cel ce voește să scie, 
citâscă cartea mea care se numește: Oglinda 
Vemeilor 55). 
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Agapie Monahul Criticos, înterpretătorul 
Psaltiriei și traducătorul Sinaxariilor Biseri- 
cei nâstre și scriitorul J/ântuirei păcătoşilor, 
a Agriculturei și a altora, iubitorul de D-qeii 
ŞI jubitorul de suflet ; căci tote spre gloria 
lu D- dei şi mântuire sufletelor le-a “fct 
fericitul, eternă amintirea, lui, ș și fie multă pla- 
ta lui sa), 

Agapie Monahul din Taca, predicator 
apostolic, virtuos, sărac, fără de argint, eternă 
amintirea lui. Acestuia i s'a întâmplat când era 
să vie în Constantinopol în dilele sântelor 
Paşti, în timpul Impăraţilor, carii dădea voe 
Romeilor trei dile ca să pârte ori cine ce voese şi 
să jâce la, Fanar şi în locurile aprâpe de acolo, 
în faţă de Secachia, în lăuntru Stradelor și 
striga și cânta din "vibre şi cu alte instru- 
mente "musicale şi (beat) cu canele vin. A- 
ceasta am ajuns!o și eti şiam vădut'o cu în- 
suși ochii mei şi pe Agapie, ce a venit 
la Scopel şi era amic cu tatăl mei. Când 
se făceati aceste danţuri deosebite clase, clase, 
adică  casap-olganii. cu casap olganiă, blă- 
narii cu: blănarii şi cele-lalte. c:ase, care de 
aseminea. se numea și ufetiă 55). Atunci sa 
întâmplat să fie la metohul Sântului Mormânt și 
Agapie. și. ieşând la pârtă “părinţii ca să 
vadă danţurile şi să se veselescă a ieșit, 
şi Agapie. Şi vădend un ast-fel de om, cum 
era Agapie, o ast-fel de desordine a creşti- 
nilor și rușine să se facă în dile atât "de 
sânte s'a rușinat, s'a, întristat, a lăcrămat şi 
a suspinat; și clătind cu capui a strigat: O 
Creștinilor, O Romeilor! Așa, se serbătoreşte 
Invierea Donanului? Așa se glorifică. cel ce 
a înviat din morţi Christos, adevăratul D- de- 
ul nostru ? Acestea dicând el, curând îi tae 
cuvântul săi unul din părinții privitori acolo; 
şi, vedi dascăle, dice, vei pe aceştia, carii 
astădi j6că, saltă, răenesc, bi şi sunt în 

desordine, cum dică, și să pârtă, nerușinat 
şi-ţi pare răil. și-i plângi? 1 Mâne dacă se va 

, 
. 

da un ordin împărătesc de a nega pe Chris- 
tos, aceştia iarăși mai întăi vor alerga să 

se martivizeze pentru Christos şi să se tae 

ca oile! Acestea dicând acela, numai '1 veqi 

de o dată pe Agapie (mi se pare că 1 văd) și 

“curând schimbându-și faţa în veselă, iute 

sete şi aruncă rasa, şi alârgă să intre și el 

în joesă j6ce. Dar apucându' I curând părinţii şi 

ținendul și nelăsândul, Agapie a strigat:
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lăsaţi-mă, lăsaţi-mă să mă due să joc şi eii 
cu acești iubitori de Christos şi martiri -a lui 
Christos! Patriarhul în Marea Sâmbătă tritme- 
tea la Paşa Capigi la Vizirul Chehaghia pe 
Protosinghel cu două mii de ouă roșii şi cerea 
acâstă permisiune. Chehaghia Beiii spunea 
Visirului și Visivul făcea cunoscut Impăra- 
tului, trimețând și în saraiul împărătesc și 
ouă roșii și Împăratul dădea permisiune. Iar 
în sânta și marea Duminecă a Paștelor, după 
sterșirea sântei liturgii patriarhicești, ridicân- 
du-se Patriarhul cu toţi Arhicreii la ' Sinod 
și bând cafea se ridica și Creștinii ce se afla 
presenți la liturgie, și săruta “toți mâna Pa- 
triarului și Patriarhul le dedea cu mâna sa câte 
două ouă (roșii) fie-căruia, și pogorându-se în 
curte înce] &ii jocul dela Patriarhie ; şi jucând 
cât le plăcea în liuntru ieşati şi jucati şi afară, 
mai mult la Socachia, însă fără femei. Apoi 
venind breslele se ridica şi aceştia, (la sinod) și 
închinându-se și heretisînd mulţi ani Patriar- 
hului şi Patriarul dându-le și lor ouă "i săruta 
mâna și ast-fel pogorându-se îndată începea. 
danţul, și jucând ieșa și jucând se ducea. 
Ast-tel era, trei dile și stătea şi 1 videa mul: 
țime şi de Turci și de .alte seminţii venind 
din Galata şi de pe aiurea. Câte odată (ice 
că vinea tiptil și însuşi Visirul și chiar 
Impăratul. Și .ast-fel cu ocasia sărbătorei 
Romeilor sărbătorea, și popârele și era în Con- 
stantinopol o bucurie comună şi adunare 
mare în acele trei dile. Acum vor fi trei- 
deci de ani, unde pe lângă altele sa sus- 
pendat dela sârmanii Romei și acâstii preroga- 
tivă. Aşi fi voit să seriti aici Şi causa pen- 
tru ce boim. oule, și trebuea, o cerea acest 
tratat și istorisirea jocului; dar fiind-că o 
am seris în alte două trei cărți de ale mele, 
aicea n'o serii, 56) 

Iacov Monahul, din Patmos. discipul a lui 
Macarie, virtuos şi ducându-se la sântul Mun- 
te a rămas şi a învățat, unde a, şi reposat, 
eternă amintirea lui. 

Iexothei Monahul, din Ithaca, mustrătorul, 
discipul și acesta a lui Macarie care a înfiin- 
țat și a ridicat ședla din. Smirna, unde a 
Și reposat; eternă amintirea lui. 

“Christofor Monahul, Artinean,. fiind prea 
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învățat şi liniştit, a venit la sântul Munte și 
se linişteşte. 

Visarion Monahul, din localitatea Rapsani 
eparhia Platamon, fârte învăţat și acesta şi 
liniștit și venind în sântul Munte se linie 
tește. 

- Acachie Monahul, din localitatea Galia, 
eparhia Fanarului şi Neohorului, cuvios noii 
apărul. Acesta venind la sântul Munte . Şi 
cutrierând mai t6te monastirile și schiturile, 
la urmă sa dus în schitul ce se numește 
Cawvsocalivit, unde atunci era 2 sati 3 chi- 
i, ar acum peste 30, şi rămâind acolo ani 
mulți şi câștigându-și ucenici, și multe. pre- 
dicând, vădend şi videniă, la 1730 a adormit. 
Eternă amintirea lui. 

Trei dintre studienți lui, Rowan Carpe- 
nisiotul și Nicodim din Albaşani și Pahomie 
Rusul, selav. Aceşti trei voind să se marti- 
rizeze pentru Christos şi luând permisiune 
dela bătrânul lor a purces şi Sau dus în lu- 
me. Roman venind în Constantinopole i i sa 
tăeat capul. Iar Nicodim venind la Albașani, 
„patria lui, din ordinul Paşei de acolo şi lui 

1 Sa tăeat capul. In fine. Pahomie ducându- 
se în orient, prin Eparhia Filadeltici, . în 
localitatea numită  Usachi şi acestuia i: sa, 
tăeat capul. Eternă și fericită amintirea, lor. 
Istoria, lor pe larg se cuprinde în viaţa cu- 
viosului Acakie, pe care o-am şi ei, şi a altor 
cuvioşi asceţi și a altor sânți martiri noi 

apăruți, e care sunt dupe luarea Constantino- 
polului peste 30; dar sunt peste o mie și 

mai mulţi, a, cărora nume ca necunoscut 

mie, cunoscute însă lui D-deii, care cunâşte 

tote, nu se cuprind în acestă carte acei mar- 

tiră noi apăruţi, martirisaţă, în diferite tim- 

puri şi locuri, de asemene şi a asceților; cu 
a cărora rugăciuni Christâse D- deule, milu- 

eşte-ne şi ne mântuește pe noi. Amin 7), 

Fotie -Monahă din părțile Insulilor. Sunt 

ca dece ani de când a murit, la sântul Munte, 

pănă în de 80 ani și sa înmormântat la 

Kutlumusi, eternă amintirea lui. Acesta, a 

trăit sub cerul gol, sărac, fără casă, ca cei 

vechi, fără chilie, "Chilia lui era un Plop, 

care avea. jos o boștură. Platanul era în calea 

care ducea la Lvir. "Căgend plopul s'a dus și . 

„Sa aşezat într'o ripă £ apr6pe de acolo. Mam 

dus și eti acolo pe lângă alţii și am vădut. 

Luera linguri cu scheparna c5) numai, darnu le
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lucra bine. Căra lemne și le ducea la chilii 
și dădea pâne şil cinstea; şi dacă unii “4 

- dădea, și parale şi era multe, le întorcea, în- 
napoi, și 'şi conserva două sai una numai, 
sait un aspru dicend: că atâta fac lemnele ce a 
adus și lingurile cea dat. Făcea pe nebu: 
nul, la sfat nu sta, în biserică nu întra, 
Predicea şi acesta, dar altele sigure, iar altele 
enigmatice. Așa: că curând vor veni Mosco- 
vii, dicea în fața mea și a altor . mulți, că 
vor veni Franghii, că vor veni Cursarii 6), ce 
să ne facem? şi ce să facem? şi altele de 
asemenea. Și dicâi că lingurile lui făcea 
minuni în unele locuri, unde le cumpara și 
le duceaii închinătorii sântului munte, pentru 
că cu aceste unii 'și căpătati vindecare. Li- 
udat fie numele lui D-deui de cei ce ne am 
învrednicit în timpurile nostre să audim și 
se vedem bărbaţi cuvioși din nemul nostru. 

Atâţa Monahi, Ierodiaconi, Ierei, 'Ieromo- 
nahi, Arhierei și Patriarhi sunţ scriși aicea 
în acest sânţit Catalog, pe care ei și alți 
doi-trei ne am adus” aminte ŞI I-am scris, 
Este însă ne îndoibil, este sigur că sunt și 
alţii însemnați și vrednici de Catalog, pe care 
noi ne știindu-i, nu'i am scris. Pe lângă alţii 
este şi acum Panaret din Cipru, al Pafalui 
din Cipru, despre care mi-s'a, spus după ce 
am terminat Catalogul. Este, după cum mi-a 
istorisit, nu însemnat, ci fârte însemnat, nu 
în literatură, ci în virtuți, în fapte, şi este 
în adevăr în totul virtuos, virtutea vie, D-deii 
să-i îmulțescă, anii. Sunt dar 22 de Patriarhi 
ai Constantinopolului, 6 ai Alexandriei, + ai 
Antiohiei, 7 ai Ierusalimului şi cu Nectarie 
care nu se numără în Catalog 8. Toti pa- 
triarhii 40. Sunt arhierei 28 cu Panaret, și 
cu Neofit al Artei și cu al Limnului, care 
nu. sa connumărat în Catalog sunt 31. Iero- 
monahi 29 cu Chesarie, dar şi cu Varda 
Fricosul care nu sunt în şirul Catalogului 31. 
lerei 7, Diaconi 5, Monahi 12. Poţi cei din 
sântul cler în Catalog sunt 126. Dar fiind- 
„că în intervalul acesta de 84 ani a împără- 
țit împărați însemnați Și de ai noștri și 
de ai religiei nâstre, deși era Moscovi mi-a 
părut cuviincios și lucru potrivit ca st-i 
scrii și pe ei și să-i pun în Catalog. “Scriind 
și alte Gre-care lucruri împă ăteștă și lucrări 

„vrednice și de scris și de audit,. care de alt 
cine-va nu s'a, scris; pe care cetindu-le omul  



— 143 — 

a , 

Bază 7payunra, ua: Omoljtges dim “papăs 
+1 - . „e. 4 

za val dos, 655 ăxd dhhov zii div: Efodem)- 
PR 4 

Rx R Ss 
>
 pd
 

o Ș SS
 

€ 

R
O
 ri
 

XR
 

R m
i
 

n
 

"e
a 2 ra

 

ri
 R —
 

0
7
 

O e
 

>
 

<
 - = L

e
 

Ld
 

=
 

BASIAEIS POSSIAL, 

Tpăzos zâvowy domdy and Tobs atd0Us uns 
a . ? e sr! - i "i 

2facihee, Epaumey eis Mocacfiav, os haos Ti- 
+ - -. N * - 

ds, val is os oyediv eimely ewyevelac,. /0m- 
, 4 . 7 4 > - “ 5, za Buoteias, To Elvos Zuetvos were» 

ao sis uita ueTertv= 
- = > 1 7 . ' e 2 

4 Eziuingav, aWros torălmn Exeivos 6 ut 
7 e - , + 

“as Ilszoos, îi zeiro vouăcin val uițac "ADe- 
» , e pd ze zi. , 

î5s moov "Adefiny, meci 00 dvwripuo 
, ? 1 n. 

2roăVauzw cozos d uiyas, Gh mapobwevos Tăc 
îhewbepias 70 /otozavy xai dpliodiiuwv Po- 

, + [ză N - , . 

uzi, za pilot deo, Exivi n zavorpa- 
m azi 369 "Tovozty, Gua:70v E/oy, îi 
=p03%s pat vivo 309 Mapayzo5ăvoy aliivrnv Tăs 
jeptas. "Edo Î8 dos eis dy Tlociroy zor ptas, "E1fov de os eis.70v Tlooirovy xoTu- 

udv îs Maeyavias, dmavrin âz zăv Bellon, 
1 4 +1 ini - 

uzi, zoha:nlzis za vurnde:s, za megur erotels dd 

Tovoznvs, (Os zwpa ei obs m0)tuous ab: 

Betions dd xews Mocy/6fovs), Thehe zta- 
PE) e 7 N Pita . 

chă, 23 în uevăn fos Tv ypuuttoy zal Ti 
7 „. , - 

Fapt văs Baciizons îzeiwns Aizazeoiyns GEv 
4 “ , . ve vă z0v Ehevhepoon, xahos 70 Bi6hiov 

+ - e . Fă 

zei azi ioronias, Bios Iliroov Tod 
, . e e bl 

wevăhov» Gvcunlâuevos, ua Tuzolitv, . Gur)ei, 
. vi N . SI tă a > ep 
po 23, dăehori, zp0s Trois dios Eyw zai Eva 

za ” e 

Eyre Ohhats, Ore î%f- 
, - 

zoumite, za mapa Tov Baciiz 7oiroy TIE- 

ma
 
m
 

R
R
 

= 
O
e
 8
 

=
 G e în
s 

0
7
7
 

Ra
 

= 
<]
 o E
 

dy
 

d)
 

O
 

Pi e 

v 

mo
 

1 v O
 

-
u
 >
 

R 

=
 cm
 

o o
 

e)
 

<a
 

o < 

Lă 
En

 
JS

) 

2009, vă cină zară râv Toupry, “Ohev 5 Ba- ] | e 

v mâlov Tăz Tv Xpezuavây î- 
> * 

509 mapa Ti za 70 dipws ă- 
Ra a 

Tov îtăonmhov ari avyyoazia TO fi- 
os voit, Zonal Ivy, Xplu- 

> 4 A > N - „A „cb ubvyov 6iv eo, dvi, 
e > Nr SA 3 Aaa za, 603 eimmuey, Ezwbwveuce" "î BE dp 705 ft- 

Ooplau. fos. 

„Ilzer dâos ZprwuioTirds mpd6 Tdy Eboe- 
, 7 

fioTATo, „za z00TatÂTaTov, MEȚt- 
? 4 . 7 ! a fi „ 

oo Baothta za, abenupăroa» Tis , Moozofatas, 
? 4 inj m [ 

Rugwoy Kupiov Tlizoov "Anebwofiriinv, ră Tv TĂS 

"Atoofias Bhoaw mpocir, bi pai mpoTpommi) 12905 
A , + 

TO mid, tal 3905 TĂITAS Tods dpyowas, re 
4 o“ ei SS X 

oTpzin yes abs, Omws Ejalowat BOhEu.0v HATĂ 
28% "Asraan yd, a 

20GTETTOV   

sai scriindu-le sati audindu-le nu numai că 
nu se îngreuiază, dar încă socot că-i face şi 
plăcere. Iată dar încep şi ascultați. 

Împărații Rusie. 

Cel întăi deci dintre toţi care a împărăţit 
în timpurile n6stre, și a strălucit în Moseva, 
ca alt sâre, şi a adus pe poporul acela la 
lumină şi mai a dice la civilisaţie, la obice- 
iu bune și la imperii; şi din maslin sălba- 
tic Va altuit în maslin cultivat şi Va onorat. 
Acesta a fost acel mare Petru, de aceea sa. 
și numit Mare  Alexievică, adică fiul lui 
„Alexe, despre care-am scris mai sus. Acest 
Mare aprins de zelul libertăţer creştinilor și 
ortodoxilor Romei și pentru iubirea frăţescă 
sa ridicat în masă contra 'Tureilor, având 
de aliat pentru nutriment numai pe Brân- 

„covânul, domnul Valahiei. Venind până la rîul 
Prut al Moldaviei s'a întâmpinat de Vizir și a 
fost bătut și învins și asediat; de "Turcă (ca a- 

cum în resbelele aceste Visirul de cătră Mo- 
scoviţi); era să fie prins, dacă marea dare 
de bani și de juvaeruri a împărătesei acelia, 
Ecaterina,-n'ar fi prevenit să/l elibereze. Dupre 
cum vorbește cartea istoriei despre el, și 

împrimată, numită viaţa lui Petru cel mare. 

Tar eii fraţilor pe lângă altele am și o cărti- 

cică manuscript, ca cincă e6le, care laudă ŞI 

îndemnă pe împaratul acesta Petru, ca să se 

ridice contra Tureilor. Deci împăratul având 

dorința de eliberarea creștinilor aflând în- 

demnător și pe dascalul acesta, fără nume și 

scriitor a, acestei cărți, după cum socot, s'a 

sculat (eu resboi). Dar pentru: judecăţile pe 

care le ştie D-deii, nu numai nu a prosperat, 

dar încă și precum am dis, sai periclitat. 
Iar începutul cărţei este acesta. . 

Triumf. 

Sau discurs laudător cătră prea piosul, 

păzitul de D-qeii, și prea puternicul marele 

împărat și autoerator al Moscovei, Domnul 

Domn Petru Alexievică, pentru luarea Azo- 

vului,. încă și  îndemmarea cătră el și cătră 

toți boerii şi generalii lui ca se misce resboiu 

contra Agarenilor. |
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Dacă, pâte se bucuri tâte ființele, pentru 
că apare s6rele în Orient și mai ales pentru 
că se ascunde nu mult timp, ci numai.o 
singură n6pte; se bucură. die, pentru ca 
earba acolo unde este patulită se „ridică ; .. 
pasările ceriului ciripese, eşind în întâmpi- 
narea lui; fiarele res din locuințele lor și se 
înveselese înnaintea lui. Câtă bucurie trebua 
să avem noi 6menii care de demult lipsin- 
du-ne împărăţia, sacra și luminata per- 
s6nă a prea marei : tale împărății astădi a 
răsărit la noi, ca sârele cel mai luminos, şi 
mai-cu s6mă în ast-fel de timp prea fericit 
Și în o ast-fel de nâpte lucind și trimes de 
D-qeii contra Azovului? Pentru care vieto- 
rie Marele D-qeui al ceriurilor, a făcuto 
mai mărâță decât altă dată pe acesta, prea, 
mare împărăție, iar ție -ți-a dat tâtă bine- 
cuvântarea și desevirșirea. Prea dăruite de 

„D-deii împărat, planeţii, natura și norocul 
cu 0. prea mare combinaţiune între dinsele 
te-a, format un corp fârte dăruit de D-deă, 
prea civilisat și combinat. Luna ţi-a hărăzit 
în minte un crier miraculos ;  Ermis înțelep- 

„ciunea consfătuitâre; Afrodita fața veselă, 
ochii vioi, care trimet ca scântei mila şi bu- 
nătatea ; s6rele particularitatea ta, ca să 
naștă mari principi și împărați și să lumi- 
nezi pe toți supuși tăi prin ordine; Marte te 
a întrumuseţat cu victorie, vigurositate şi 
putere și ţi-a preparat trofee fârte măreţe; 
Joia ţi-a dat propria ta, bunătate, la care 
Și „noi: îndrăznind ne am. încurajat să ne 
presentăm la un așa de mare autoerator. 
Cron ţi-a hărăzit maniera, ca să câştigi multe 
împărății. Natura câtă abondenţă cuprinde în 
sînul ei, câtă frumuseţă. câtă măreție le 
A revărsat în tine. Norocul te a înpodo- 
bit cu tâtă buna, norocire şi cu tâte virtu- 
țile ce le are. Prin urmare tu, ca unul şi 
escepțional miracul al sârtei, al naturei, al 
plantelor și a, lui D-deii te ai pogorit în u- 
câstă viață pimântâscă plin de virtuţi, de 
glorie și de laude. Fiind întărit cu tâte aceste 
nică coasa morţei, nică un alt obstacol nu va 
putea să împedice minunatele tale îndelet- 
niciri. care să nu trâcă din generaţiuni. în 

„generaţiuni, dela popor la, popor și dela etate 
la etate. Pentru ce însă voim să lungim vor- 
ba? pentru ce este de nevoe să aprindem 
lumina înaintea sârelui? pentru ce. este ne- 
cesar cu cuvinte îutunecate de ale nâstre să 
ascundem, ca: cu nori, gloria, ta cea prea 
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curată și prea mare. Este destul să: :dicem 
numai, că fiind singurul cel mai ortodox 
dintre - toţi: împărâţi de sub sâre, cauţi să 
întăreşști şi să asiguri: ortodoxia : şi pentru 
acea te baţi în resboie şi te lupţi. Acesta, este 
a doua causă care ne aii îndemnat să dedicăm 
acest modest discurs al nostru: cătră : măreța, 
Vostră, Imipărăţie. Și continuă, autorul: vor- 
bind ... Ja» sfărșitul este acesza : 'Lu o Impă- 
rate! pentru ca să te pogoră pe pământ ai 
luat dela Dumnedei sufletul, de la Serafimi 
amârea, de la Heruvimi știința, de la Puteri 
puterea, de la Domnii domnia, de la Incepă- 
torii începătoria, de la 'Tronuri împărăţia, de la, 

“ Stăpânii stăpănirea, de la Arhangheli guvernă- 
mântul, de la Ingeri conducerea, de la Planeţii 
stelari înclinarea cea bună, de la Cron în- 
țălepeiunea, de la Joia temperamentul, de: la, 
Marte “ bărbăţia, de la S6re imposanţa, de la 
Afiodita frumuseţa, dela Ermis eloguența, 
de la Lană prudânţa, de la Aer veselia, de 
la Apă strevederea și din Pământ; tăria. O 
prea perfectă operă a lui D-deii! O prea 
perfect; dariă, times de la D-deti! darii al secu- 
lului present, darii însă nemuritor și. nesfirșit 
în tâte seculile. Tesaure împărate, Petre Ale- 
xievici, ai eşit; din tesaurul bunătăților și «a, 
darurilor Sântului Spirit; Petre, piatra, cea 
mai solidă, a, ortodoxilor; Petre, :piatra cea, 
mai de-preţ a lumei; cor6na polului artic și 
antartie a Răsiuitului și a Apusului, noul și 
prea, curatul Atlante, columna cea, neclătită 

a' sferilor sântei” tale împărăţii, pentru pronia, 
ta, cea necomparată. O perfecţiune! fără pată 
pentru care limba acea “care: nu vorbeşte 
este imperfectă, o perfeoţiune! despre care 

„cei mai vechi dintre: înțălepți ar.fi dorit cei 
mai mulți să vorbescă, să'o privescă și si o 
închine. O perfecţiune! pentru care prea sân- 
tul: și prea înțăleptul . Arhiepiscop: al Con- 

Stantinopolului, Romei nouă, și Patriarh ecu- 

menic, Domnul Kalinik; . prea fericitul “și 

prea înțăleptul Papă și Patriarh a marei ce- 

tăți a Alexandriei, Domnul .Gherasim; prea 
fericitul şi prea învățatul Patriarh a politiei 

lui  D-deii. marei Antiohii, Domnul Kiril ; 

prea fericitul și prea înţăleptul: Patriarh al 

sântei cetăți Ierusalim și a. tâtă Palestina 
Domnul Dosoteiu; prea. fericitul și prea sân- 

tul: Patriarh al: Moscovei, Domnul "Adrian ; 

prea sânţiţii. Mitropoliţi de peste: tot: univer- 

sul, Avhiepiscopi ortodoxi, prea iubiții de 

D-deii episcopă, prea pioşii egumeni și prea 

19
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religioşi -preuţi se r6gă lui D- -deii ca să. 
supue sub stăpânirea ta pe tot inimicul şi 

vebelul. O mare politie Moseva, înpări itâscă 
și prea fericită, acuu: în fața ta să înceteze 
tot universul de a se mândri cu înfeumuse- 
ţările sale proprii. Să înceteze Spania de a se 
lăuda cu minele sale, să înceteze de a se 
mândri Dalmația cu aurul ce-l are, să înce- 
teze Britania de a se îngâmfa cu argintul ei, 
să înceteze insulile fericite ca, să. se desfiitede 
cu paserile lor, să înceteze Babilonia de a se 
mândri cu arborii el cei prea frumoși, să 
înceteze Fenicia de a se îngâmfa cu porfirile 
ei, să încetede Macedonia de a se lăuda cu 
minele sale astringente, Sparta cu alabastrul 
ei, Asiria cu matasa, ei, Ludea cu balsamul «i, 
Cilicia cu şofianul ei, Frigia cu chiparosii ei, 
Atena.cu c&ra și mierea ei, Idumea, cu fenicile, 
Etiopia cu axomatele, Marea genoveză cu măr- 
gânul, Paful cu florile, Arabia cu parfumu- 
zile, Î Numidia cu marmora, Ocânul cu măr- 
găritarele, Persia cu nardul, Galia cu merele, 
Portugalia cu papagalii, Brundizul cu oglin- 
dile, Sava cu. livantul, Cercera cu untul de 
lemn, Zachintul cu strafidele, Creta cu fruc- 
tele, Morea cu prinocochii 12), Cefalonia cu 
moshata. Să tacă prin urmare tâte aceste 
cetăți, tote provinciile, tâte împărăţiile, și să 
se mărâscă numai păzita de D-qeii Moseva; 
fiind-că este înfrumusețată cu tâte grațiile 
şi prerogativele celui mai mare împărat al 
ei, Petru Alexievici, și mai cu s6mă în timpul 
present. In care bătrânii sunt mulțămiți să 
m6ră ne având ce.să dorâscă alt ceva mai 
mult, Xară tinerii doresc să trăiască pentru 
că acum saii deschis pârta etăţei lor celei 
mai fericite și mâi gloridse. Și cele lalte. 

„Aceste despre pururea amintitul Petru 
împăratul, „eternă amintirea lui. Acest triumf 
de mai sus s'a făcut după imitarea triumfu- 
lui de mai jos, ce sa tăcut lui Alexie pă- 
rintele lui . Petru prin indemnul renumitei 
aristocrații a Veneţienilor în al doi-spre-decelea, 
an, când Creta a fost lovită cu resboiit de 
Turci. Iar începutul este acesta 71).
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Triumf contra împărăției Turcilor. - 

Suit cuvânt încurajator cătră prea piosul 
și ne învinsul împărat al Moscvei, Donmul 
Alexie Mihailovici. Edat de Gherasim Vlahul 
din Creta, Abate şi Egumen Monastirei mare- 
lui Gheorghe: Sealotu, :proestos Monastirei 
Strovilea, predicator al sântei Ewvancelii, 
şi comun profesor de filosofie şi teologie în. 
limba elenă și latină, în celebrele Veneţii 1). 

Prea piosul şi iubitorul de Christos împărat, 
apărătorului sântei biserici orientale, Domnu- 
lui nostru, Domnului Alexie Mihailovici ma- 

xelui nostru Stăpân a marei, micei și a albei 
Rosie, Monarhului Mosevei, Kievului și celor 
lalte, câte's dorite în Domnul. E 

“ Isoerat ritorul atenean a seris când va un 
cuvânt cătră Filip Macedonânu, îndemnându-l 
ca să facă, o'espediţie în Persia contra Mo- 
narhilor Barbari, și să elibereze de sclavie 
Gecia; pe care cetindu-l Alexandru fiiul aceluia 
și aprins de cuvinte, a făcut espediţia contra 
lui Darie; pe- care învingându-l cu totul, pe 
de o pârte -pe Eleni 1-a arătat autoeratori, 

AI 

iar pe de alta “și-a făcut un nume mare și 

renume nemuritor, de aceea sa şi: chemat 

marele Alexandru. Iar eii cuvântul de acum 

nul serii cătră Filip Macedonenu, ci cătră 

tine împărate ne învins și pios, cătră cel 

trimes omul lui D-dei Alexie, nu îndemn la 

vesboi contra tiranului 'creştinilor, “care -a 

baxbarisat Grecia şi a călcat în: picidre cre- 

știnătatea. Fiind-că D-qeii -prin propriele lui 

miracule și prediceri a îndemnat la acesta 

mai întăi buna voința ta; ci vă încurajez: 

prin cuvinte ne mincin6se la, victorie sigură, 

la uș6ra distrugere a Agarenilor și așeând 

bine libertatea greco-romeilor trebuinei6să, 

pentru care ţi se va, da nume mare și renu- 

me nemuritor. Primeşte dar acest. discurs 

_cătră; piositatea, ta împărate prea ortodox și 

cetindu-l cu ochi milostivi să m& învredni- 

cese a nu fi despreţuit. Fii sănătos cu 10i- 

"părăţia ta. In celebrele Veneţii la 1656 anul 

mântuirei Februar 20, a împărăției -tale celei 

neînvinsă serv -supus subscris. i 
" Gherasim Monah Vlahul. 

Acesta, a compus două cărţi, un lexicon 

care se întrebuinţeză în şcoli și este imprimat; 

iax alta diferite întrebiui și comentarii teologice
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neimprimate. Acesta mai în urmă a fost: ȘI 
Mitropolit al Filadelfiei în Veneţia. Atâta, 
despre pururea amintitul Impărat Alexie, 
eternă amintirea, lui. . 

Al doilea împărat a Moscovei a fost Ana 
Ianovna, fica, lui I6n, fratele lui Petru, nepâta, 
lui Alexie. In împărăţia ei, la 1735 sa în- 
templat resboiul de patru ant a Tureilor, 
Moscoviţilor şi Nemţilor. Și Nemţii n'att fost 
fericiţi, Jar Moscovii a luat Azachi și Mol-: 
dova, pe când era Domn Grigore Vodă 
Ghica. A stat în Iaşi două zile F eld-mareșal 
Munih; Va primit boerii cu pompă mare, ati 
impus la Iași o dare de 8000 galbeni şi f-a 
adunat 75). A trimes și la, Focșani pe Beiza- 
dea Cantemir (nwmi aduc aminte de numele 
lui, care-a fost mai înnainte în Moseva, fu- 
gind din Moldova) cu catane și a călcat şi 
Valahia pe când domnea Constantin Vodă 
Mavrocordat ?4). Făcându-se pace, Valahia Şi. 
Moldova sa dat iarăși la 'Purei, far Azachi 
s'a primejduit 75). La începutul acestui resboi 
sa arătat pe cer un comet, şi a luminat 
până la 40 de nopți. In dilele împărătesei 
aceştia avea cinste Lutero-Calvinii, de acea 
unii s'aii înălțat şi la oficiele mari, unul din 
că a fost și disul Munih. 

Al treile împărat I6n, copil de două luni, 
fiul lui Meclemburg, nepotul Anei. Prin ea 
sa orânduit şi s'a înaintat la 1740 în Oetom- 
bre - în acelaș an și lună când a murit 
Ana. 

Al patrule împărat milostiv și suflet prea 
simpatic Elisabeta Petrovna, fica lui Petru cel 
Mare. Acâsta a împărăţit la 1741 anul mântu- 
irei, Noembre în 25. Și s'a detronat copilul 
I6n, fiind de 14 luni ca înnaintat fără loc, 
căci locul a fost și rândul după Ana să îm- 
părăţescă Elisabeta. Manifestul aceștia, pre- 
cum și manifestul copilului și manifestul 
Anei le am pe trustrele, și le las pentru 
scurtare și scrii cele mai de jos ca mai nos- 
time, mai vrednice de scris greii de aflat, şi 
lucruri curidse.
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Vorbirea celor întâmplate cu heretisiri pro- 
nunțate la două audiențe, ce prea marea auto- 
cratora Elisabeta a dat lut dluhamet Ilussein 
FHlanului Pensiet, renumitului ambasador. In- 
tâia audiența i sa dat ia 16 Mai, iar a doua 

la 21 Iunie anul mântuire 17-42. 

Audienţa întaăia. 

Cavalerul principe Iorakin fiind hotărît, 
ca să primescă pe disul ambasador a ple- 
cat. cătră el în 6ra a 9-a înnainte de masă ; și 
ajungând acolo a anunțat ambasadorului 
audiența, pe care respectata autocratoră cu 
tâtă îndurarea a bine-voit să se facă în acea 
qi. Pentru care ordonatul acesta cavaler a pu- 
ces cătră disul ambasador spre a-l asocia până 
la palat. După felicitările obicinuite a plecat 
după cum urmeză: 1) O legiune de cavalerie 
cu stindardul, timpane și trompete, 2) patru 
oficiali . cavaleri : ruși din rîndul celor mai 
mică, 3) nouă trăsuri de ale palatului una, 
după alta, conţinând pers6ne însemnate și 
nobile, iar în a, decea trăsură şedea Vaianov 
Persul cu epistola Șahului, 4) cavaleria de 
patru sute a ambasadorului, 5) patru oficiali 
ruși nai mică, 6) cavaleria curței cu şefu ei, 
7) pe ambele părți șese curieri ai curței şi 
două&-deci şi nouă de servitori pe Jos îmbră- 
cați în haine strălucite. 8) comandantul, 9) 
acei ce se numesc Siesimbaşii, s'aii trei sute 

de săgetători ai ambasadorului, 10) doi co- 
loneli fârte frumos îmbrăcaţi, 11) o trăsură 
impărătescă cu șâse cai; împrejurul căria 
era, șese din acei ce se numesc în decomun 
Haiduci și la scări de ambele părți doi din 
copii nobili ce se numesc pagi; în acesta, 
trăsură şedea ambasadorul, iar în faţa lui şedea, 
disul principe IKorakin, 12) în fața lui pe 
ambele părţi lăturaşe mergeaii 400 de Perși, 
13) în urma acestei trăsuri era stindardul 

ambasadorului, și lângă el urmaii 200 de 
cavaleri Perşi, 14) închia acestă, recepțiune” 
un oficial şi 24 de soldaţi cavaleri din guardă. 
La curte sta o legiune de granadiii în două 
şivuni pe ambele părţi a punţei de la portă 
până la scară. Dela, aceste scări pe ambele 
părți pe cea drepti spre observator şi cea 

stângă spre palatele lui Golovin stătea 
altă legiune din guardie cu stindardul, cu 
musica instrumentală și care era condusă de 

cel mai mare oficial Petru 'Țadaef. Intrând 
ambasadorul pe pârtă atunci sa comandat



a . „a | 
z0v weitova Bomuzutiey Tezpov "Trio. 'Euf 
e “ a : A 7 
6 motobus cis 7 

La 4 - . 7 

vă zaponsisusi să ha: mai Ev T& du E490V- 
L + + vs Fă 

one Ti duza, za Tă uovatiă doyava, oi 

Das îmilevozv,. ci dopo 6E tozpăorigav micu 6 
ki ” d” - , 

Ș: 2y do tzabzlezo 6 mptobws, îrohobbnev 

24 Tiv oxăhav es 75 xaTorntas ăoyrivâvras 
- x - 7 d i . - za LAN 

dz Tas apâărag mUhas Eos TV zatwvâs Aeyoutvnv 

50 mhapa Mipn E5TEzovro capivra toyatov d9- 099 T i ! 297) «3 27 | î ” 4 

2 je? îgz5:, - O ani ouz)o, uă Tăs hOpyas: anl eiceoyouevos O moi- 

UI 8 svevoutwn ouvazavnais mpts zâv xptofvy 
7 - a . 7 

ivat ab Tpâ5Tov uaTo ci Tv GAY da 

. 1 7 A , FA POS a cis zîv oxthav Amd vo mpozottăras 70 40uTâbycse 
IT e ? 

îpizoy sis 70 moâTov dvioyioy dand un zevivre 

Ş 
Î - ” , . . * A 

dv auhâwa, Târe 2Eeowvilin eis ză 
4 

* +1 7 

2v Toia Gipoous divu.oziaci gljoavtes tis Tis z- 

NEA 

d: 69205, 

Xa, Îyowy uegav)ioy Tăs drocăcewş, And Ta GXATY, ŢOvV U.eG0v/, >1s .99%0 03, TC Ț 

Ă + s „ fs „a 
âos 7ov Eairnozv ui. 7 c/îua să Aoyppây. 

- N , 

=fbnzzv dd duo Sahauinm5hous* Bebrepoy îzvo 

“pzevepa tava, Oeodupavy Mmovu0o, za "Tokay £ j 
. , . At opt x 2 Ra 
Lou.zihoz is 70 oTepovy deoyeay cu.mpootiz Tăş 

- a + K 3 1 
ză)as: Tis dapoaaews îis 7âs ahas, dd T6y 

(n
 

=
 

c
n
 

o Aziz UI TIzĂY Dupfav)âtop7i z6u-nrta. MoU- 
up: es râs zuhas sfle dapoâocos dd rev îvep- 

“PATIZĂV uuGTI40% Guufov) Topa za do ptetnouduuiv, 
czawpogâaov zdu-nta Maeorizey Prosu:ny. Eis =0 
uozi)oy Tăs drootcis Bet, 705 Sp6yo zagi- 
Gzavd ai cizndiozoval Ttefneporepryuut var, ci 

, „a i a ci GTA'pngopoL îproepa: 5 zptofus zai îho, ci, 
dzuoy.aztaoi 709, mply vă Eufouv eis 70 uecaidioy 
Tis. dapoăctws, ebyăhac Ti Urodfj ară Toys, 
ai, poais vă Prozălwa uo/alozs, ani Es, 2- 

v* 
2 sapavavzo dzializv To motofiws, Bicihlev is 76 

* 

(n
 

1 
1 

"S
 coada ai 6 Baihwfns uz vi extoro 

did Vii, za Emi dvOoes eizosi md Tes tEatpt- 
2005, Wa ăEuwouatiaebs, oi 22 Doazo) Ewewway &- 
mioley. Eigso/âuzvos hormv ab năo Tuis mesi 
brâv dEvopazrzris peşti Biuara, Enoinoav ro 

717 BECORIYNa TA WeviaTn aUroxpatogtaij ce- 
UVITITI, Enea eis 70 uigov 705 ueoavinu Bey- 

„ Za, Finoonres cis dhotnun ueptzy 
fnuăzoov  2ppbs 205 Sp610y, cuoiws xi <pizny 
=posawwnow. Kai 557ws oră is Tv abrăv z5- 
zz09, (Eros 705 Gnoio 2asân 6 Baiăvyofns, 29a- 
sv Tv Emorohiv 700 Să), azi Eeoowoe 
os Tv abronpazoataiv GeuvoTnTa TEpotaij ua- 
Afazp Zryodzus 03, | 

den, Kparmorărn, Meyista Atocowva, 
AvrorpaToais, "Ivmegarpirla măons Pugoizs. AD- 
n A Ştii, za ueyiora EmioTo)i) dnioTx) ev 

- Di 

> 

65 ceuvâtnia, Yyahnvenra, ueyadera, Aohzy- n, ro er ma Ș PR Ă . n? Katcapa, îuotov sis SâEns roi Ateu-oidov, za 
» + Pzgiinyvov, cis ziv îz-pdv, ani, 2Eovolay & 703 cpr » €%5 Tv î0/bv, uzi 2Eovoiay ductav 705 

, 

ciToy Toy ebrpioraToy patodv md Tv md-   

de i sait presentat armele şi de odată sati 
audit tobele și musica instrumentală. Demni- 
tarii din trăsuri ajungând la pârtă s'a dat 
pe jos, iar trăsurile s'a înturnat înapoi; acea 
însă în care şedea ambasadorul a înaintat 
până la scară. La locuință începând dela 
întăile uși până la ceea ce se numeşte în 
de comun sala, adică sala din mijloc a, au- 
dienții, de ambele părţi şedea, cei mai de pe 
urmă oficiali 40 cu sulițe și intrând amba- 
sadorul Ya salutat prin semnul suliţilor, [ar . 
recepțiunea făcută ambasadorului este acesta: 
mai întăi Jos la scară sa întîmpinat de doi 
șambelani, al doile de asupra scărei de doi mai 
mari ai casei, altreilea, la etajul întăi de doi 
generali adjutanţi "Feodor Bumott și Ivan Isma- 
ilofk. La, catul de pe urmă înaintea salei de audi- 
ență la uși (s'a întîmpinat) de consilierul de 
taină în activitate comitele Munih ; la ușile au- 
dienţei de cousilierul și arhieconomul secret în 
activitate, comitele Stavrofor Bestofen Riumin. 
In mijlocul salei de audiență în partea, deptă a 
tronului sta, damele de onâre pline de Juva- 
eruri, iar stravroforii de a stânga. Ambasadorul 
ȘI toți demnitarii lui, înainte de a intra în 
sala de audiență și-a scos încălțămintele lor * 
și fără să pârte. cuțite și săbii a plecat după 
ambasador. A intrat în sală și Vaianov cu 
epistola Șahului încă și 20 de bărbaţi din 
cei mai însemnați şi demnitari, iar restul a, 
remas în urmă. Intrând dar cu toţi demnitarii 
din jurul săi a făcut câţi-va pași salutând în- 
tăia dată pe respectabila și prea marea autocra- 
toră, după aceea la mijlocul: salei a doua 

- și apropiindu-se la o distanță de câțiva pași 
aprope de tron de aseminea și a treia salu- 
tare. Și ast-fel a stat în loc, (lângă care a 

stat Vaianov ţinend epistola 'Şahului) și 
a vorbit cătră respectabila auntocratoră. în 
limba, Persică însoris ast-fel: 

Prea strălucită, prea puternică, prea mare stă- 
până, autoeratoră, împărătesa a tâtă Rusia. A- 
cesti epistolă amicală, și de forte mare preţ trime- 
să în acest timp prea fericit dela: respectabila 
sa prea pașnicul, prea marele Domn, Cezar, 
egal cu gloria lui Djiemid și Feridin, iar cu 
puterea şi cu stăpânirea egal cu Darie 'și
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Alexandru, remunerătorul împăraţilor; dătă- 

torul. de egemonii, stăpânitorul lumei, împă- 

ratul împăraţilor Perşilor, foarte -demn ca 

Solomon, fârte fericit, învingătorul înimicilor, 

tăria cerului în locul exemonilor, având stin- 

dard s6rele, dătător de cor6ne principatelor 

Indiei și a pământului Tureilor, -autoerator 

al Ircaniei ce stă sub protecţia renumitului 

Domn, Șah al Șahilor a tâtă lumea, Nadir 

Becan, a căruia domnie domnul să o păzias- 

că în etern. (Pe margine se citește Nidir 

însemnâză ales). In care timp a bine voit 

se'și exprime dorința pentru radicare la tron 

a maestăţei tale, serenisimă. Asemenea, cu 

demnitate Mariamei -și Savei, prea măreaţă, 

având armată nenumărată, tronule al maes- 

tăței și corona prea fericită, cea mai alesă 

printre egemonii, frumâsă și glorificată între 

împărățiele dela, Mesia, răspânditârea crești- 

nismului, autocratoră, prea mare stăpână, 

împărătsă a tâtă Rusia. Pentru ca D-deii 

să păzescă stăpânirea măreţii și a maestăţei 

tale, prin ordinul înalt, “ţi înmânez acâstă 

epistolă. După .cetirea, acestei oraţiuni- a am- 

basadorului a înmânat ambasadorul epistola 

Șahului prea marei autocratore. Asupra că- 

zia a bine-voit; măestatea sa imperială să 

ună mâna ei; și în acelaşi timp a luato 

feld-mareșal cruciter, principele Dolgorukof, 

care sta lângă tron şi a puso în locul. 

preparat ; fiind-că cancelarul împărătesc și 

sub-cancelarul se aflaii bolnavi și spre res- 

spunsul acestei orațiuni s'a ordonat același 

feld-mareșal de maestatea împărătâscă ca să 

se apropie de ambasador. şi să răspundă, 

prin mijlocul interpretului Celevshi ast-fel : 

Prea înalta autoeratoră cu escepţională mul- 

ţemir a primit felicitarea, maestăţei sale Șa- 

hului, pentru înălțarea că la tronul săii au- 

_ tocratoric: părintesc; acest semn de iubire 

este fârte plăcut prea marei autocratore, pen- 

ti care de curând înformându-se de bunele 

relaţii dorite, maestatea - imperială, din par- 

tea, ei în adevăr doreşte să aibă motive 

veciproce, ca să poftiască maestăţei sale 

ahului resultate în totul bune și fericite; 

şi în faptă să confirme pace şi relațiuni 

perfecte cătră -măreţia sa Șahu, şi să întă- 

rescă ne tulburat buna conînţelerere şi să 

confirme pacea perpetuă, care există, din 

fericire statornică între. aceste două curţi 

și care se va, prelungi fite mult. Pentru 

cae escelenţa sa ambasadorul forte. temei
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nic pote să înformeze pe maestatea să Şa- 
hul, către 'care „maestatea sa imperială % 
anunță. mila sa autoeratorică. După aceea, 
sa chemat ambasadorul și a purces urmân- 
dul toții demnitarii din jurul săi, retrăgân- 
du-se cu fața în dărat și făcând ia ăși cu 
cuviință cele trei salutări, ca la întrare. La, 
conace atât ambasadorului cât. și tuturor 
celor din jurul său li s'a dat masă împără= 
tescă trei zile. La întăia, a fost la masă 
(isul cavaler principele Corakin, cel mai 
mare general, Apraxin, sub-colonel din guar- 
dă și rânduitul dela, curte pentru acestă masă, 
guvernatorul cel mai mare a casei, Tatisti- 
efi. Pentru care în acest scop s'a aședat trei 
mari corturi înfrumusețate în grădină, în a- 
celași loc. 

Audienţa a doua săvârșită la 21 lunie. 

La nouă ore înainte de prânz s'a trimis 
la ambasadorul cel rânduit pentru primire con- 
silierul secret în activitate, sfetnicul și cru- 
citerul Narischi. Și ajungând acolo a anun- 
țat ambatadorului, că mărirea sa autoratori- 
că cu milă a bine-voit să-i anunţe audiența 
dorită în acea qi. Pentru care ordonatul a 
început a asocia pe ambasador. Şi după 
salutările obicinuite a plecat după ordinea 
preserisă cu 6re-care puţină diferență și s'a fă- 
cut acestă orațiure: Serenisimă prea puternică. 
și prea mare stăpână, autocratoră și împărătâsă, 
a tâtă Rusia. Fiind-că că epistola maestăţei din 
graţia lui D-deti și buna sa voinţă, a prea 
înaltului, prea marelui, serenisimului prea 
demnului, ca şi Solomon, renumitului, ca și 
Feridun şi Djemid, triumfătorului ca, şi Be- 
iram, fârte dreptului ca și. Nusirvan, forte 
stimatului ca și Fosroe, având îngeri purtă- 
tori de lânci, plenipotentului şi glorificatu- 
lui ca și Darie și Alexandru, învățătorului. 
al dreptăței, nimicitorului al nedreptăţilor și 
răpirilor, împăratului împăraţilor, ordonato- 
iului peste îâtă lumea, pre dominatorului al 
egemonilor, dătătorului de corâne, întăritoru- 
lui tronurilor, înfrumuseţătorului corânelor, 
Șahul Șahilor și tronurilor, cel mai ales dintre 
despoţi, cel mai fericit autoerator al Ireaniei 
Și domnul domnitorilor, care sunt sub umbra
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lui, prea minunatul Domn Nadir sait! ne- 
comparabil Beca, a căruia egemonie D-deii 
să o păzâscă. În audiența egală cu Paradi- 
sul deja am îmmânat maestăţei vâstre celei 
prea mană serenisime, prea fericite, prea de- 
mne, precum Meriam și Sava; neasemiănată 
în măreția, cea mai înnaltă monarhă,-a 
căruia cor6nă se întrece cu S6rele, carea: 
înfrumusețeză cor6na şi tronul, strălucește 
peste egemonie și măreție ca şi sârele şi 
luna în cer. Cea mai alâsă şi mai glori6să 
în mijlocul împărăţiilor de la Mesia, cezară 
pacifică şi prea iubitâre stăpână, având ar- 
mată nenumâ&rată, raînoitâre cuvântului lui 
Jisus, respânditâre creștinismului, prea mare 
împărătesă şi autocratoră a tâtă Rusia, a 
căria stăpânire D-deii în veci să o păzâscă, 
Pentru .prea marea grație a măreției vâstre 
în tot timpul şederei mele aici de care pre- 
ste măsură m'am înduleit, acum m'am ho- 
tinit (aducând închinăciune forte profundă 
prin sărutarea 'plei vestmântului), ca să es 
din curtea autoeratorică a maestăţei tale. In 
acest timp ?mi iai curajul să o rog, ca tâ:e 
greşelile și. lipsurile mele, ce fliind aici le 
am făcut, cu milostivire să mi le ertaţi; și 
să mă învredniciți de oruinele vâstre: spre 
serviciul vostru de care veți bine voi să mă 
folosiți spre a mea prea mare îndatorire. 
lar ei cu sinceritate doresc ca prea fericitul 
planet: etern să lucâscă între aceste două 
prea mari și escelente: monarhii, gratificate 
de la D-qei cel a tâte puternic. 

„Spre respuns acestei cetiri, din ordinul au- 
toeratoric s'a esprimat cel ce sta lângă tron, 

consilierul tainic în activitate a împărăției, 

sub-cancelarul și 'cruciferul comite Bestu- 

zieft Riumin, prin interpretul Ceacalevscki, 

ast-fel; Prea marea autocratoră, serenisima, 

prea puternica, prea augusta împărătâsa a 

tâtă Rusia cu plăcere a audit atât din seri- 

sârea prea marelui Șah, ce a luato de la 

ambasador ; cât şi prin gura representante- 

lui în acest scop felicitarea amicală a prea, 

marelui Şah pentru înălțarea prea marci 

autocratoră la succesiunea părintescă a tro- 

nului” împărătesc a tâtă împărăţia Rusiei și 

pentru afirmarea între aceste două egemo- 

nii de conservarea, neschimbată a bunei pă- 

că, ce este după tratate. Măreţia autoerato- 

vică tâtă 'acâta nu o cugetă în alt mod 
| e; şi din partea maes- 

ropune ca, scop deplin, 
29     

  



= 154 — 

biiczpotocratis peyadabrnzts îvrii orombv £- 
e, Tv 1265 OTepeooutvny dvapeTat Tăs pwo- 
cuziis awrozparopelas, mai mepotrds Puorheias d- 
Vă, GAY, 1ai GUuowv0v GaioToyertu way 
cuzi păi aiwviws daaprirros vă Îuaoărran, 
azi Vnepbohrză vă orepetovn, GNIS. zai vi Tha 
zen, adus “i mavnpueuri mpro6iia Tod wepioroy 

4 / 

Sid ăi, mai Gat ai diezatvut pET7 Etpize!s 
Tr) mpiofews tis Toro ui BeropioTiy ed/zpi- 

e > . = apă = 7 ÎI » + », ornat î abroxozropiai) aeuvorns Eustwvev eWy apt 
ozufyn. Ad 10 6noiov fumonei 0 abrbe motobue “1 21 , TO! At 70984 UTOS T9E Ş.. 

OpaaTizts vă B:6auwosn T0Y uivuoroy Să: iza 
exapazitin 5 pivoros Sik va pin dy ab- 
Tod Uptoy zpi06y ei; Tv av Toy: cbrw zai 
1 abrozpatopizi eyaedrns împ5orate vi Tdy 
ztuyn uă Tv TpEzavoay ză îs dias 70%, 
za vă Tây owrpogilon Ewc Ti obvooa ut zălz 
aurăpreraw” TehtuTaiov zy arăy mptobwy Bela 

s ve Tăs ars abroxpaTopu ds ueyxevTnTos 7ă 
Eheoş al dv axhormyaliay. Mari rara 6 el- 
Pnuăvos Vzoxayehdatos Eoe TĂY Vouo0ăy nEt= 
va Epyus ro &pâvov, Tethțptvnv pi ypuzobzav- 
Tov xal Î abroxparopiră ceuvbrns ciibange vă 
enullon Ti zioi în$ Ezâvo: eis. aTÂy, za 2y 
Taur 5 Uno yeAplos iv Eveysioioe T6 mpio Be 
că 70 duty, Meră 7ndra Ezadtolen 8 moto5ys 
nd Tov Unoarţehdpoy, ai dveytborcev izeidey 
Guy :tois meg abrbv dvevrpona Noros: ai, ttep- 
pwmevos, Expoozbynae Tpeis ooozis, vals uzi eis 
Tiv etootoy: uni Eovyrpogăcin duriws Ews is 
oma Vo 1 5 - 7 . 70 zarăluud 7ov vară mov Tpămov vii; eloddo.:: 

+ > , re + a 2 val d tzeivns Tis îutpac îdâda m Fapte 
Tpănela Baoihră îudpas daro.. Adrbs Esti 
zâv Ilegcâv eixev £)dn mod rod vi fzoedon 
A "Ehoiber: za ciyey! ăvrauwon Tov Mezhzu- 
7odoy, ai Tâv uldv mov, ză fptooc ui za dâpa, 
încă dd răv [legoiav Emeos, 7ă 08 6âpx 1oav 

i: din)ovs di- 
Qous zoduTiucus" Eva GA, ud meTpabia' TONU- 
Tipa, pia Ppazolcovn ui vara: DooBeza Taia 
Tpantlns padapariva pt odutip.o9s ulovs, £- 
Xoxra zâlj: zatţi dd stocapa OPGĂGȚIA TOĂUTIUA.* 
Godeza urhanatiwa doypeta, woây rovfădes, ui 
Îlicus zi air mohuTiuovs, "Eheyav 82 ms ci 
Ilfgoa “md z0bg Mooz5fows 2inrodoav foihzay 
OTpaTeuuata Cezamevre das meGouoay, 1tev- 
Taxdara TORI, TEvTanoziows Toxzlidec, 2000 A0VU.- 
Tapăfec, 

"Ei Tis fnotheiag vis "Ehodfer owt6n z6- 
deus dvautaos Mapias 'Tepizas, pnyioens O5y- 

ee E / A 7 GUTA: Eva Tiuăp ud Gaura, aul: 

? 
? 

? 
Vapiac, Suyarads Ragâhoy, “uvatads Tov ivmepa-. fa b pap mmap, a -A'vm A , 70205 „Pbpanțzioxoy, „zai Ppudzpizov pnves IIpoy- 
Gas, OTay ro Euro 70. Îvmepioy ExnpAyn 
Prvas 6 pidrpizos, nai abrodtomoroa Baciebs, 

    

pacea cea bine întărită între 'autocratoria, 
Rusâscă și regatul Persic, tratatul, și con- 
înţelegerea cea bună de imegieşie; nu nu- 
mai etern neschimbată să o păzâscă și să 
o confirme mai mult, dai: și să o estindă, 
după cum pretinde misiunea, solemnă a prea, 
marelui Șah și tâte relaţiele vrednice de lau- 
dă ale ambasadorului. De acesta maestatea 
imperială cu o deosebită plăcere a rămas 
mulțămită. Pentru care pâte însuși ambasa- 
dorul să asigure tare pe prea marele Șah: 
fiind-că a avut plăcere prea marele Șah să 
cheme pe al săi domn ambasador la cur- 
tea sa; așa și maestatea împărătâscă a, ox- 
donat să-l trimită cu: tâtă onârea cuvenită 
demnităței lui și să-l asocieze până la ho- 
tare cu tote cele de trebuință. In sfârșit 
asigură pe acelaşi domn representant de mi- 
la şi buna voință a maestăţei sale împără- 
teşti. După acea disul: sub cancelar a luat 
scris6rea ce sta lângă tron învălită în-o 
pânză aurită şi maestatea împărătescă a bi-. 
nevoit să pună mâna de asupra, ei şi atunci 
sub cancelarul a îmmânato ambasadorului 
pentru Șah. După aceea fu invitat ambasa- 
dorul de cătră sub-cancelar și a plecat de 
acolo împreună cu acel din jurul săii -fâră 
vre o rușine. Și eșind sati închinat de trei 
ori ca şi la intrare; și s'a, acompaniat de a- 
seminea până la locuinţa sa, după modul în-. 
trărei. Și din acea qi iarăși sa dat ambasado- 
relui de a doua ră, masă regală opt dile. Acest; 
representant al Perşilor a fost sosit înnainte de 
a împărăţi Elisabeta, ; și a întălnit pe Meclem- 
burg și pe fiul său. copilul cu daruri, ce aducea 
din Persia, iar darurile era, aceste: un . im- 
bar 15) cu diamente şi alte petre de mult preţ, 
un scaun cu petre scumpe, o cingătâre cu 
diamante, 12 farfurit de masă, de aur cu 
petre scumpe, având fie-care- farfurie câte 4 
ceasornice de mare preţ, 12 vase de aur, ca 
niște cane, şi aceste cu petre scumpe, Diceaii 
că Perșii cerea de. la Moscoviţi ajutor de 
axmată de 15,000 pedeștri, 500 tunuri, 500 
“Punari ȘI cumbarate 77), 

„ Petimpul împărăției Elisabetei sa înt6naplat 
vesboi între Mariu 'Leiesa, "Regina 'Ungariă, 
fiica lui Carol, femea, împăratului Francisc, și în- 
tre Frideric regele Prusiei, când din Elector al 
imperiului s'a, declarat rege F'rideric și regat in-
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depedent, după cum şi în altă carte a mea, 
am scris. Care în atâta a fost de fericit în 
acest resboi și atâta loc a cucerit din: imperiu, 
în cât dacă lipsea ajutorul rusesc era să cuce- 
râscă şi însusi tronul împărătesc Beciul (Vi- 
ena), după cum spuneti. Iară desele epistole 
autografe a. Măriei cătră Elisabeta și rugă- 
mintele împăritesei cătră împărătâsă, şi sen- 

„timentele femei cătră femee, a mișcat ajuto- 
rul Moscoviţilor. Și reluând Moseoviţii Tes-. 
belul în contra lui Frideric Va învins, la 
impedicat, și Pa silit să se împace cu Ce- 
zarul, adică cu Imperatorul. 

Atât de milostivă și dăruitâre era Elisa- 
beta, în cât se temea boerii să nu sărăcâscă 
tesaurul public; și "1 diedă să-și restringă” 
mâna, că, și impedicati și pe acel ce se adu- 
na în jurul, ei, locali şi strgini şi care-i cerdii 
milostenie. Into di (din acâsta înţelegeţi și 
altile de ale ei), într'o di, di însemnată, şedend 
după sânta liturgie cu boerii şi arhiereii şi 
arhimandriţiă și egumenii, ca de obiceiii, la cafe 
sati la ciai, i-a adus un mare dise de aur, 
pe care era 2000 galbeni noi ce-i fabricase și 
pe aceștia, și discul dintw'un metal noi aflat, 
ce s'a descoperit în dilele acelea şi i-ai adus 
ca să-i vază și să se bucure. lar Elisabeta, 
luând discul, după ce sa uitat şi la, el Și e 
galbeni şi l-a atins puţin, a strigat pe unul 
din egumenii ce şedea lângă ea, dar tânăr 
și frumos, și. i-a hărăzit și discul şi galbe- 
nii lui; pe care nu după imult la făcut și 

_ arhiereii, 

„Matei al Alexandriei (ascultați şi alt exem-. 
plu xepresentând dărnicia sa bogată) a tri- 
mes pe Meletie arhimandritul la ea cu scrisori 
patriarhale, pe care le am scris eii cu mâna 
mea, fiind în Constantinopol Patriarhul și eii; 
rugând'o să-i trimâtă subvențiunea după trel 
hris6ve a Moscovei la cele trei biserici: a, 
Patriarhiei, a sântul Sava din Alexandria și a 
St. marele Martir Gheorghe din Egipt, pe care 
pe trustrele le-a miluit în tot-deuna, pomâhitul 
împărat Alexe Mihailovici, moșul Elisabetei. 
Nu numai aceste dar și alte mile la alte monas- 
tiră grecești -a hotărit acesta; prin propriile 
lui hrisâve. Erati deja trecuţi cam trei-deci 
ani de când erai neplătite aceste ale „Ale- 
xandriei și se însuma subvenţiunele anuale 
până la 20 de 'pungi. Iară fericita Elisabeta
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-şi pe aceste le-a plătit și Patriarhului i-a 
trimes dar dece pungi, şi a dăruit şi pe 
Arhimandritul cu o mie de: lei. :Cu . aceste 
a putut să reînoiască Patriarhul (monastirea) 
Kutlumusei, cum am dis, și alte zidiri în 
Alexandria şi în Egipt. Har mare şi împă- 
'ătesc, nu precum darul părintesc cătră al. Hal- 
cedonului samure de 150 de ruble şi:50 de 
galbeni; dar. mic și sgârcit după cum epi- 
stola moşu-săii mai nainte. scrisă arată. 
Bânţita 'Monastirea din sântul Munte lângă 

Aton, a St. Gheorghe, este zidire a sântului Pa- 
vel, fiul: prea, piosului ] Mihail Rangabe, î împăra- 
tul. Romeilor, a aceluiași dic, care a zidit și 
Filoropotamu prin mâna prea piosului împărat 
Roman cel bâtrân. Pe acea a didit-o mai în 
urmă prin mâna craiului de atunci al Bulga- 
rilor, numi amintesc numele lui; care avea 
de femee pe Elena, fiica lui Roman. Şi de 
acesta Pavel ea sânt sa chemat dela sântul 
Munte, sa dus în. Bulgaria și Pa creștinat și 
pe cl şi Bulgaria, și altele. Tar pentru dra- 
gostea, sântului „Pavel, ŞI mijlocire a a trimes 
craiul şi a “zidit acâsta. monastire, . e care, se 
numeşte a, sântului Pavel în același loc unde 
era ascet, venind.după săvârşirea Hloropo- 
tamului. Deci la acâstă: monastire a, St.. Pa- 
vel'eraiul a afierosit pe lângă altele şi 5—6 
bucățele din st. lemn, ce i le-a dăruit lui ȘI ce- 
lor lalţi erai înainte de dânsul pre care îi cre- 
știnaii împărații Romeilor, ca să aibă pace și să 

nu-ă mai bată, cu resbai. Pe care (bucățele) le 
a lipsit, le-a, legăt, şi le-a pus în 0 cruce ce 0 
a făcut, pe care o posed și acuma Aghiopavli- 
ţii. Acâstă, cruce Îuând'o Skevofilaxul carele 
este și Arhimandrit sa dus pentru, milă la 
Moscova în dilele cele fericite a Elisabetei. 
lar Elisabeta pentru evlavie a, desprins şi a 
luat o bucată din acele cinstite lemne, lungă 
ca '0 .închietură de. degete, precum sunt ŞI. 

cele alte; și pentru acesta, a făcut: celor ce a 
remas.:0 cutie de. mult :preţ.- A. dat şi hrisov. 

demn - de :văzut, ca să ia monastirea acâsta, 
a St. Pavel din Moscua mi se pare câte 100 
de ruble anual. Fiind Elisabeta  milostivă 
era și simpatică, căci acea atrage la acâsta; 
adică milostenia la simpatie, De acea în. di- 
lele ei capete nu s'a tăiat, sînge nu sa 
vărsat, calăi nu sai întrebuințat în cât: şi 

tâlharii Rusiei, şi ucigătorii și alţii vrednici 

de mârte nu sati omorit; Dar unii Sati sur- 

gunită la: locurile: de mine, şi alţii alurea



> 

A €ic Tis puhazata dmeppiyvovzay. - "Torayrn 
Pe 7 că Baciitoza 2oăwn sis f 
/ > ? e . 

oăfer, zimi Î uvhu-n 

t 

7 
+ 

DUS Patonds Um 
“ 

îns. 

A N x 
Pl ET 

fas za 2009 
, 5) Q n Ț A. .. . y Ță GHohode Eat va oxvepwew xai 75 îxapy iza 

- , 9 “x EI fa sis Depumwlas, O vă uăleze uzi abTĂs, T0Ă- 
sie VA vevăze apă i dăze palete va yevre, uzi vă uz 0y/pîre. 

T et 
+ 

AD dnei 
Ş U 

Nau. 

Aizhoua Bachy dă zis cps Bxorhzis 
Ey hEoTnTos, „do zară zăv xaipây sis cbzu- 
cs ars orebiws Grcoxotodn vă doă cis ras 
otziG2s, za Tăterg.- Toi fzGvew) Ooypagias. 

“Hucis Magia Teptoz, Sela dam Bacihzoa 
Onppagias, za Tăs Mzozu.tas, Azău.azias, K2o- 
Pazias, Szhafovias, Povurias, Zepfias, Pohrias, 
A'Sowotas, Koawas, Rahyazias. "Agpi5o5E AD- 

1pias, 055 Mowprfovias, Mapazavzias, rs 
dvwTizas ua vazuttoas Xihecias, Med dvoy, 
Vatptas, Kagwljizs, Kazpwohias, Mvroyas, Tizou.xs, 
IlAzzevrizs, Aaumoboyns, : PoBpras, Pizeuzodo- 
Vs, Mwgafias, Tăs duoTioas ai XaTwTiozs Aov- 
zarias. Kâu:ns Xa. R0997ns bizvâgias, Tep5- 
Ins, epeztunodpyyns, Popruias, Tpaâraias, "AgTe- 

„aias, Aoyyofuodias, "Acaziaa. Kău-ns Xauupias, 
-Magsias, Sanfwvias, Tovhuzyns, Mapârns,- 7âv 
îhây, za 7ăs MeMBias. "BEE brwvBpzias .9ovato- 
sa Aotooyyias, uzi Mzdet: ueyin ovrica “EA 
pivas" cs Ted mpsoonliivros fuoideio» râs Obyya- 
oias uni zâv homv PBaotisâv, za zây egy 
76y out abrol; Baoihuzor: noi ze df-- 
POVTASuae 

S 
O
I
 

7 

aa a ar 
'E500n is Bucrhuzev zaopoy 105 Mmoloylow 

a 41 . + aia. "oyviny ap. "AN îmedă dvipepa uri 
sai - rr 7 7 - J 2 5) + “nepi 705 'Tayuăozo) Xâv, epizoy, vai - GadĂoI- 

x, ” - do iv, vă vorbe ză azi 703 Mâna) -viamv 
Dai n? 4 1 i i . > , * 

„2UTOU" pă Ti Gmoiay aurăs bregroavevln, uzi 6 
îtăs Sr em TA ou Eine Wntotpava, d w= 

, . 

Teo, Ă * 
4   

Sati condemnat să muncâscă, iar alții ati tost 
aruncaţi în închisori. Ast-fel de aurită împ&- 
xătesă s'a arătat în timpurile nâstre Elisabeta, 
eternă: amintirea ef, 

Dar fiind-că am raportat despre Maria 'Te- 
resa şi fiind-că am ar&tat provinciile şi lo- 
calităţile. Moscovei și posesiunele cei este cu- 
viincios și consequent să arâtăm și pro- 
vinciile Germane, pentru ca să le ştiţi şi pe 
aceste şi să fiți mai învățați, și m& ertaţi. 

„Diplomă împărăteseă pentru prea marea 
sânțita maveție împăratescă, care pe timpul 
fericite: sale încoronat s'a hotarit sa se dea 
la administraţiile şi gradele regatului Ungaiiier. 

Noi Maria 'Leresa, din graţia lui D-deii, 
regina Ungariei și a Boemiei, Dalmației, 
Chorvatiei, Sclavoniei,Ruteniet, Serbiei, Galiţi- 
ei, Lidomeriei, Cumaniei, Kalgatiei, Arhidu- 
cesa Austriei, Ducesa Burgundiei, Brabante- 
lui de sus şi a Sileziei de jos, Mediolanului, 
Stiriei, Carintiei, Carniolei. Mantuei, Parmei, 
Placentiei, Limburgului, Ghildrei, Ritembux- 
gului, Moraviei de Sus şi de Jos, Lituaniei. 
Contesa Hamburgului, Filandiei, 'Tirolului, 
Yeredemburgului,: Goriciei, Tradiciei, . Arte- 

„siei, Longobardiei, Azalciei, Comtesa Hamirei, 
Mausiei, Scavoniei, 'Tulimenei, Mahonii de la, . 
mare, ' și a Melediei. Din căsătorie ducesă 
L.otaringiei și Barului; Mare ducesă D'Elmina 
„precum și a sus (isului regat a Ungariei și 
a altor regate și împărătesă „părţilor celor 
unite cu ele. Și continuă dieând.... 

Sa dat în castru împărătesc din Bozoniu 
la 1141 Iunie 23 - Dar fiind-eă am raportat 
ȘI despre Hanul 'Tahmascului este de nevoe 
și consequent să seriti și învingerea lui asu- 
pra :lui -Mogol;- pentru care acesta sa mân- 
drit şi representantul săi a dis câte a spus 
mai sus cu superbie. - 

- Lăsăm acestă descriere netradusă, 
„complect scrierea luţ Paponte. ÎN 
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"Voiam să vă descriti boerilor şi resboiul 
și victoria, asupra Suedilor, pe care mai în 
același timp a făcuto F eld-mareşal general 
Contele Lasie Moscovitul despre care vam 
spus mai sus, aici ar fi locul şi a, deserierei” 
sale și manifestărei sale, dacă waş părea 
îngreuietor cu. multă vorbă și dacă naș fi 
citit, că tâtă măsura este cea mai bună. “Cu 
tâte că eti am trecut măsura, și am vorbit 
aică peste” măsură trecând .regulele catalge-: 
lor. Pentru că catalâgele nu “cuprind de ast- 
fel și atâtea cuvinte Pentru că nu sar dice 
mai mult atunci catalâge ci istorii. De aceia: 

numit, 

simplu catalog, ci catalog istoric, Am” trecut 
dar măsura și am vorbit. peste măsură pen=- 
tru că am socotit; căi este păcat să... ascund 
atâția ani şi atâtea cuvinte însemnate, pe 
care le-am câștig: 1, socot ca 'niminea altul 
pe “timpul cât am fost. ca, secretar celor doi 
diși domni şi frați Constantin și I6n, și m€ 
înveselâin în aceste proprietăţi ale mele, ca ȘI 
cel ce află. scule multe; și am păstrat a- 
ceste cuvinte şi altele ca aceste ca od6re ȘI 

tesaure : a mele. SR 
Jhie că o.'socot ca păcat. să le ascund şi 

numai ei singur să m& veselesc și să nu le 
arăt: şi să le predaii spre folosul, spre învă- 
țătura şi spre bucuria multora, Și am făcut o 
ca. împăratul acela :. 

Că să dice că întrun timp era un împărat 
care. avea aur. multi și petre de mult preţ, 
diamante „rubinură, smarande „Safirii, balase 75) 
și de altele tote şi forte multe şi le ţinea 
în tesaurul:sti. Cu timpul ă- a venit în minte, 

31
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Ya tai 2500 dzilovo., za dos cheyev Exa Tov 
prhtădas Toy ein, IMăos îazoGiaG uvaăfas, d 
has sprazaoias, “27, drho mepioaoreza, Kai rov 
76 mpa Eva SinTpov. mois mâci, val îvsorius, 

mi Zivos GEw chaduacTov, ai 70 &voua Tod fzat- 
ds dfvnua Tavzo zeoiBânzov, -zal Tavinruois 
zalmueoivi d ză cvăousiy 705 da0y Î zâ)s 
2oaivezo, "II)ls Și pă 7as dhhas zohhâs yiădas 
= )x03, Ne za Zvas „Ztoyăs za eiczAl'0y 
zis 
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zîv food avi)v za. aurăs, ai idov aură, 
Vndaigas zUTă, usi oroyaolisis obză, eimay: N RN

 =
 

Ra NP $ 
p » Ay îns ap 1 20dsza râde uia nai eva, 

păstast 70 horpănovho păhrjv Thy Ehorivat, 

£- 
pi .X e Ă + Ori “Î4owoay God ri S

V
   

şi judecată . înțăleptă, ce să -le facă, cun. se 

facă ca să le vadă, 6menii pentru ca, şi aceștia 
să se veselâscă şi el să se laude. Căci era 

grădină închisă (după cum dice proverbul) 
şi un isvor astupat, în adevăâr ncîntrebuințat. 

A socotit dar și a adunat pe toţi giuvaergii 

care erati în acea politie. Le predă, | tâte acele 
petre și le dă și aurul şi le ordonă să faci 
o mare cerbâică cu puiul ei și amândout 
aceste tâte de aur și să lipiască de asupra 
lor dacă 1 cu putinţă tote acele petre. După 
ce le-a făcut după ordin şi le-a vedut împt- 
ratul și i-a plăcut, pentru că era fără com- 
paraţie ca vii și strălucea cum strălucește 
s6rele; şi a ordonat ca în mijlocul curței 
împărătești să facă odăi. Și într'o odae aco- 
perită şi deschisă din tâte părțile a pus cer- 
bâica cu puiul adică mama cu copilul; iar în 
o. altă şedea Gmenii împărătești și le pi ăzeau, 
iar altu ca să serie ce die despre ele câți vin 
şi le văd, şi sara se ducea la împăratul și 

i le citea. A publicat împăratul în împărăţia 
lui și a vestit și la alte împărății și locuri si 
vie ca să vâdă lucruri miraculâse şi vrednice 
de v&dut. Alergau și vineau din tâte părțile 
locali și străini, Dărbaţi și femei, bogaţi și 
săraci, mobilă şi ţărani și le videa; și v&- 
dându-le se minunat, se bucurati, pe actişti 
îi lăudaii pentru artă, și pe împăratul 71 
fericeai pentru bogăţia și pentru înțelep- 
ciunea aceia ce a cugetat și a făcut acestă 

cerboică, și pe puiul cei, lucru miracul6se, 
de mult preț şi prea frumuâse, pe care alt 
împărat nu le-a, făcut nici o dată. Le preţu- 
iati mulți, se pronunțau ș și cât valoreză, altul 
dicea 100,000 de pungi, altul 200 de miri- 
ade, şi altul 300, și alţi mai mult. Și era 
lucrul un tâtru tuturor demn de admirat ȘI 
celor locali și străinilor; și numele împăra- 
tului povestire renumită pretutindene şi ora- 

“ şul apărea ca o adunare (bâleiii) d dilnică prin 
aglomerarea, poporului. A venit împreună cu 
alte multe mii din popor și un sărac şi în- 

trând în curtea imperătescă ș și'el, și vădând 

aceste și  atingndu-le și cugetând la ele: % 

dis: 

Dacă plouă în luna lut April 12 (ile) și în 

Îfaiă una şi termină, valorâa putul cu cer- 

boică cu tot. 

A dis acesta acâsta pentru că audia, că
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pp pe = + ema "i fu îmnni U.E 709 
7, NS 009 VA GTE914v0) 1 T0Y 15799, Ve i 

zoiav înptwrnzev uy Izihoy dvduari, darts Că,   

acolo le valora și alții şi fa dis şi lui să 
spue cât valoreză. Acest cuvânt audindu-l 
împăratul s'a minunat ; ca săl înțălegă însă 
n'a putut nici împăratul, nici secretarul, nici 
altul. din boeri; Deci a poruncit împăratul 
și a venit 'săracu şi La. întrebat esplicarea și 
ce om este, [ii, a: dis săracul, sunt agti- 
cultor și atâția ani de când arti și samăn 
pământul,am socotit împărate, ca din aceste 
şi atâtea ploi,: ce am dis,. tâtă eftinătatea 
tuturor seminţilor: de pe tot pământul, și a 
vielor, ţarinilor, grădinilor, maslinilor, a stu- 
pilor şi a tuturor în tot: pământul se naşte 
și se face; prin urmare tte seminţele aceste 
și productile dacă ar fi posibil ca unul să 
le adune și să le vîndă, vinderea lor ar fi 
suficientă și ar face preţul cerbâicei și a, 
puiului ei. Acesta-audind împăratul şi boerii 
Sati minunat toţi de înţelepciunea și engetarea 
agricultorului și -ordonă împăratul și i-a adus 
caftan și-l îmbracă, și-l făcu boer și pe 

» ? 

acesta și unul dintre consilierii lui 9). 

Al cincilea, împărat al Rusiei a fost Petru, 
strănepot lui Petru cel Mare şi nepot împă- 
rătesei Elisabeta; care s'a născut din- Ana 
sora Elisabetei, fiica lui Petru. Care ducân- 
du-se în Suedia sa măritat. și l-a născut pe 
acesta. Acesta a, luat de soţie pe Ecaterina, 
nepâta amintitului mai sus: Friderie rege al 
Suediei, care sa înfiet de el pentru că era 
fără copii, care până astă-di trăeşte și împă- 
rățeşte, bătrân fârte bătrân. Acest Petru după 
mârtea mătuşei sale Elisabeta sa rânduit 
de ea, snccesor a Imnirăţiei Moscovei ;' de 
unde sa sculat (a venit) din Suedia cu femeia 

lui Suedă, de curând căsătorit. şi a venit și 
a luat împărăția, ati împărățit puțin, însă 
cât nu ştiii. Pentru că Sa arătat, cum spun, 

contrar credinţei: Ortodoxe a Moscoviţilor și 
căuta să -sfărâme unele obiceiuri locale vechi 
împărătești și drept făcute, a cădut din împă- 

văție şi s'a încarcerat şi înlăuntru în carceră 

a murit. de supărare, alţii ic că de otravă 
ce i s'a dat. Sa 
AL șâsele împărat al Moscovei. este ceea ce 

împărăţește acum din: mila lui D-deii văduva 

Ecaterina, temea lui Petru. Priimind împ&- 

ăţia: curând după mârtea prematură a băr- 

batului săi la 1762, la lunie; far ortodoxia 

a învăţato în: Suedia, patria sa, mat înainte 

de a se cununa cu Petru, cu care a născut 

un fii cu numele Pavel, care trăeşte și
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împărățeşte cu muma sa; D-qeii să le dea 
mulți ani şi să-i întărescă. Pe timpul împ&- 
răţiei ei a fost resbelul Moscoviţilor cu 'Purciy; 
care pentru că s'a scris pe timpul patriarhiei 
lui Sofronie al Constantinopolulni, aicea se 
tace. Aicea și nu acolo trebuea scris, s'a scris 
însă, acolo. fără: cuvânt, nefiindu'“i locul săi. 
Pentru ce? Pentru că atunci când scriam des- 
pre Paâtriarhi, n'avem în scop să seriti ŞI 
despre împărați, în. urmă mi-a venit acest 
scop - regal, pentru care mă iertaţi . cititori- 
lor. | i 

Acestea, despie împărați, iar acum despre 
Domnii cei mal însemnați nu despre toți, 
este timpul să vorbim şi să dicem. -- 

Domnii și Dragomanii 50), . 

Duca renumit pentru părintele săi, pen: 
tru că a fost filii- a “acelui forte însemnat 
Vasilie Vodă, despre care am scris pe timpul 
patriarhiei lui Atanasie; însemnat pentru 
că a fost Domn a trei domniate Valahiei, 
Moldovei și Ueruniei, ea nimenea altul,- pre- 
cum și în alte (locuri) am scris. A domnit 

„de patru cinci ori. -Insemnat, că domnind el: 
în Moldova sa făcut în Iași tipografie 31) unde 
nu era și sa imprimat de Dosoteiii patriar- 
hul cartea: Simeon “Pesalonicul, cu cheltudli 
dommâscă și cartea lui Nectarie patriarhul, ce 
o am: amintit mai înainte, „mare lucru fiind 
în adevăr tipografia. Dupre cum în domnia pă- 
rintelui săi s'a adunat în Iași Sinod contra 
Calvinilor, și sa făcut cartea ce se numește 
Jărturisirea Ortodoxa; mare lucru în adevăr 
a tost și Sinodul %). Insemnat pe lângă acestea 
este acesta și pentru renumita sânţită, Mona- 
stire a proto-coriteilor Apostoli ce se nume- 
ște Cetăţuea, ce a didit-o lângă laşi şi oa 
afierosit sântului Mormânt 55). Sânta icână a 
mea a sântei Prea-curatei, moscovică (făcută 
în Moscova), care are numai gâtul, fără de 
mâni și faţă, ferecată cu argint, şi lăudată 
în multe cărți de ale mele, mai cu samă în 
Oglinda femeilor şi admirată de toți vădă- 
torii și care s6 află în Scopelo, monastirea 
părintescă a Prea-curatei Bunei-Vestini ; unde 
este și icâna sântei JMahrame, ferecată împre- 
Jur cu.argint și - egală cu a Prea-curatei în 
lungime și lăținie, minunată ȘI acâsta, pe 
care o a zugrăvit. Silivestru .al. Antiohiei, 
fiind zugrav, dupre cum este scris. Deci a- 
câsta Jc6nă a. Prea sântei Născătârei, care s'a
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aflat la lași la Monastirea st. (Ioan) Hrisoston 
şi am cerut-o şi mi-a dat-o, era a acestui fericit 
Domn Duca ka), Care (domn) se afla pentru 6re- 
care trebuință în districtul Putna, la satul 
Donmeşti, de Crăciun, şi pe când şedea la 
masă a venit Leşii împreună cu Moldovenii 
și prindându-l l-a luat în țara: Leşască şi 
acolo ş şa dat (plătit) datoria comună, eternă, 
amintirea lui. In locul lui a fost Domn Du- 
mitrașcu - Cantacuzin. 

A "adus pe Leși- Ștefan Petriceicu- Vodă 
și a rădicat pe Duca Vodă, ca, se ia: Domnia, 
ui, dar n'a luat-o însă acesta, ci Dumitraşcu 

trimis din Constantinopol. 
Constantin Duculeţ, fiiul lui Duca Vodă, 

Domn și acesta Moldovet, însemnat pentru 
părintele săi şi pentru cultura sa escepţio- 
nală în literatură (grecă). Iar erudițiunea lui 
se cundşte și din compunerea, acestei epistole 
cătră Alexandru Mavrocordat Exaporitul. 

Nebun aşi fi să pretind a obținea protec- 
ţia și sprijinul, tăi, dacă te-ași ruga pentru 
ceva necuviincios și nedrept; și apoi nereu- 

"șind (cum este și "drept să nu reușască un 
atare individ) să arunc vina asupra amici- 
ției nâstre. Fie că nici ei să nu fiii aât de 
nedrept în cât să îndemn şi pre amici la 
nedreptate, nici divina şi filosta ta persnă 
să vină vre-o-dată în ajutor celor nedrepți. 
În adevăr fricos și om de nimie m'ași numi, 
cum dice Omer, dacă nu m "aşi întârce cătri 
sentimentele prea ilustrului și prea gloriosu- 
lui tăă suflet mai puţin decât cătră ale mele: 
Că ce alta ar fi virtutea amiciţiei de cât ca, 
amicii să cugete bine unii despre alţii. D ar * 
când, pentru. ce este drept ŞI cuviincios, a- 

pelez la iubitul şi întradevăr divinul tăi suflet, 
„cum nași avea bune speranțe că îndată Taşi | 
avea ajutător şi apărător? In adevăr, dacă 
în” genere sufletul tăii este forte gr: bnie şi 
cu bună voinţă ajutător tuturor. celor ce cer 
dreptate cu atâta mai mult este de sperat 
că-mi va dărui mie, amicului. şi rudei cei 
fără s&măn nedreptăţite, deplina sa, ajutorinţă. 
Mai ales că şi mai nainte în multe strimto- 
vină adesa ful bine-făent de buna ta voinţă. 
Pentru care, chiar de aşi avea dece limbi, 
oră dece guri, cum dice Agamemnon în Omer, 
nu mi-ar fi îndeajunse spre a atesta dupre 
demnitate mulțămirile mele. Apoi în ce sunt 
nedreptăţit, și de cine, şi cum, ascultă pen- 
tru D-deu: Bi din parte-'mi fără să într 
ghez și fără să promit aur ori argint, am
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obținut Domnia Moldovei dela imperiul cel 
prea, mare al Otomanilor ; Yar despre acesta 
am martur pre însuși D-dei și pre 6meni. 
Apoi -toţi știii că, precum tatăl meii Duca 
cel vestit se alesă a, domni înaintea lui Can- 
temir, așa și ei după dânsul în locul fiilor 
aceluia. "Deci lucrul. așa judecându-se și 
decretându-se de stăpânii: noştri de atunci 
mam învrednicit de Domnie. Pste ar dice 
cine-va, că feciorii ui Cantemir sait nedreptă- 
țit; acâsta nu se făcu de dânsul nici pentru 
densul, ci de împărăția decretatăre și de 
sârtă. Ei însă nu sunt de vină nici de bă: 
nuit; căci nu m'am aruncat tălh: ărește asupra 
tronului lui, nică fui r&dicat cu nedemnitate 
pe el. Și da :ă nu puteam fi ales pentru-că 
eii eram atât de tânăr, cel puţin or-cine va 
atesta că fui ales din causd născătorului - 
mei. Inţeleg că și escelenta și divina ta 
persnă consimţește la cele qise, și mă bucur 
ştiind că cu plăcere ia aminte Ia cele serise, 
Dar adversarii mei, nu aşa, ci prin mil de 
chipuri: și promisiuni mari - de valori, nu 

-mică, de aur, necontenit întricând si țesend 
1 bi > . 

asupra mea, celui întru nimica vinovat, tot 
felul de calomnii și complotură, (de 6re-ce 
ei nu puteati de loc a se linişti) în fine, aflând 

- inimele stăpânilor 'Purci prea sensibile la. 
acestea, nu remaseră fără resultat, ci l-ati 
convins încă a-mi r&dica și domnia. 'Lâte 
aceste cine nu le ştie? Cine nu le va miu- 
turisi ? Și nu s'a mulțumit cu o atare faptă 
atât de cumplită ; ci sceleraţii şi erudii. bles- 
temați sat aruncat asupra mea, celui miluit 
de milosul meii împărat, cu așa furie în cât 
de era putincios, mă trădau și morţei. Şi eram 
întru cât-va nu fără „pericul, dacă D- dei și 
mânele tale nu mar fi ajutat şi nu mi-ar 

fi înlesnit prin bani câștigarea mântuirei. 
Dar ce să-ți mai spun ție tâte relele ce am 
suterit dela aceia, şi câte nedreptăți mi-ati 
făcut? Pe lângă aceste sunt acum jalnie 
lipsit, de tâtă averea, pentru care nu pot a 
mă. linişti de frica periculului celui mai 
estrem. Dar o prea gloriâse și prea mare 
D-deule, “ca niște răi, răi să peră făurătorii 
tuturor 'vâlelor mele! 'O prea înțelepte - și 
divine bărbat, dacă cel ce așa pătimeşte este 
amic al tăi, cine nu încercă, nu doreşte și 
nu se aprinde cu spiritul de a ajuta pre un 
amic:  Indură-te deci şi întinde mâna ; "că 
nu sunt numai amic al tăi, ci și rudă. Iar 
dacă și aceia: (dușmanii) se fățărese a te
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iubi şi se prefac a-ți plăcea, te rog să nu-i 

credi: nu se cade a preferi moravul viclen 

și falș înaintea celui simplu și sincer. Căci 

cercetând cu amărunțime și urmărind înce- 

putul amiciției nostre lam aflat în ce ne 

priveşte pre noi mai vechi; de 6re-ce este 

sculă părintâscă prea slăvită, solidă și fărte 
prețiesă. Pentru care cred ei, că sait şi 

familiarisat între sine persâna ta și tatăl 

meti de fericită amintire, fiind-că nimic alta 

nu Vaii întețit la acesta, de cât sentimentul 

de adevărată iubire. In adevăr nu sânge 

peritor ne-a împrietenit pre noi între sine, 

nici alt pretext și împrejurare, ci spiritul 

cel sânt mal întăi a unit inimele nâstre, și 

apoi a efectuat înrudirea. lar unde spiritul 

“este legătura de familiaritate și causător de 

iubire, ce pste fi mai pe sus de acea înru- 

dive, şi ce: mai. înalt de cât acea iubire ? 

Cercetând am putea videa că şi gratificarea 

unuia cătră altul nu era, mică, nici fără 

întrecere; ci persâna ta cea a tot înțeleptă 

și virtuâsă se trata cu cuvenite presente -de 

daruri de cătră tatăl meii de fericită amintire, 

jar dânsul tot-deuna în schimb primea mul- 

țămire de laude și de acte amicale din 

partea ta. Și așa se putea videa iubirea de 

o potrivă corespundând din ambele părți. 

Tar la adversari amiciţia n'ar putea ast-fel 

a se forma de cât prin vorbe gâle, vădută 

numai la peliță, cum dice Ferecide. Apoi 

daca -din partea lor ar avea loc vre-o dată 

și oratificarea - ar rămânea acâsta cu mult 

mai înteriâră, de ce sar cuveni, și încă sar 

face mai mult de frică de cât să merite a 

fi considerat, din rîvnă. Pentru care cum ar 

fi drept aţi turbura statornieia, sufletului 

tăi, și a schimba frumseţile minţei: tale 

dupre răutatea acestora întru atâta, în. cât 

să pâtă fi nedreptăţit un amice și “familiar 

și să fie salvat nişte răi, ce ca atare tură, 

și născuţi și nutriți şi crescuţi? sait cum 

un suflet filosof ar trece cu vederea pre un 

bărbat amic în estrem pericul,. putând al 

ajuta cu fapta și cu cuvântul dar ne vrând? 

Deci, mă rog, fârte mă rog, nu numai să nu 

cedezi de loc r&utăței a se întinde. prin pro- 

pia sa energie, ca nu învechindu-se și deve-. 

nind grea de smuls și de înlăturat, să vatăme 

și pre alți familiari și amici ai tă; ci și 

mie să-mi faci dreptate și nui este de ajuns 

să înving pre inamici comuni, (daca cum-va 

răil vor fi pedepsiţi și li se va curma, aces-
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tora puterea de a nedreptăţi), dar se cuvine ca 
Și amicul. nedreptăţit să obție dreptate. Căci 
precum poţi câte: ai voi, așa să le și dispui: 
fericirea familiarilor şi a amicilor mai mult 
de cât acelor de alt soi, cred că ambele a- 
ceste le voeşti. Deci așa sastifăcându-ină pre 
mine, acest. lucru nu numai va provoca 
laudă din partea tuturor, ci încă vei fi drept 
înaintea, lui D-dei și încununat cu multe şi 
bune resplăţi. lar dela mine numai decât 
vei primi mulțămini, pre care oposanţii nu 
le ar putea nici ar voi a le da. Să trăeştă 
sănătos și fericit, tu carele "mi eşti din tâte 
cel mai scump cu fapta şi cu numele şi cu 
tot ce alta sar mai putea adăogi la calita- 
tea de bun și amic. 1697. 

In dilele acelea Duca Vodă domnind în - „? 3 i . . A Valahia sa transferat prin ordinul împărătesc 
în Moldavia. Iar Șerban Vodă fiind mare 
logofăt, s'a făcut donm Valahiei. Acesta a 
tost însemnat ca Cantacuzinen, pentru că se 
pogora din genealogia Impăratului 1&n Canta- 
cuzin. Părintele săti a fost acel mare Postelnie 
Costantin, pe care Pa ucis Grigore Ghica Vodă 
cel dintăiui, despre mârtea lui s'a făcut şi o 
broșură în stihuri, sa tipărit în Veneţia. 
Moșul săi Inache întăiul Capichihae a lui 
Mihai Vodă acelui vechi și renumit, despre 
care este și o broșură în stihuri tipărită și 
tuturor cunoscută 55). Și pentru rebeliunea, lui 
Mihai Vodă a ordonat împăratul ca, pe el şi 
pe alţi Capichihae cu ghelmumiele 5) din piaţă, 
să-i priumble și să le tae capetele, iar acesta 
ca să nu i se tae capul sa turcit şi devenit 
Chăuciuc Tefterdari. 5?) Acesta a avut părinte pe 
celebi Mihai Cantacuzineanul, pe acel fârte 
bogat. Acesta locuia în Anhial, iar Ciftili- 
chiele 55) şi proprietăţile lui se întindeati 
până la Dunărea și unele agade ciraci de ai 
ui sa făcut și Visir. Dintre care unul după 
ce ait ajuns și s'a făcut Visir, sa dus Mihai! 

„ca săl întălnâscă şi să” feliciteze ; intrând în 
lăwmitru în odae (unde sai întâmplat să fie 
şi Imamul a9) împăratului) ia dis Vizirul: bine! 

„al venit celebi*) Mihai, făcând și semnul că 
se sc6lă din locul săi. După întălnire, după 
ce a eșit Mihai afară, a dis: Imamul cătră 
Vizir nu este cuviincios Efendi înălțimei tale, 
fiind Epitropi impăratului se dici celebi: la 
un ghiaur. Acest cuvânt l-a supărat pe Epi: 
trop însă n'a răspuns nimic. Fiind prezent 
hasnedarul *) Vizirului,: a eşit curând ŞI a spus 
lui Mihai cuvintele Imamului Și că l-a întri- .
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stat pe Vizir; Yar Mihai a dis: dute și spune 
Vizivului dacă este şi opiniunea lui să fac eu 
şi pe însuşi Imamul sămi dică, și el în faţa, 
lui celebi. Iar Vizivul a făcut haz, ȘI i-a, is, 
măcar de l-ar face celebi. Deci Mihai curând 
Sa dus la casa Imamului, a găsit pe Chihaia 
și i-a dis, dă-mi lista cât unt cheltuește pe an 
domnul tăi la bucătăria luă, câte lemne, câtă 
miere, câtă ciară, cât ovăs la grajdiul lui 
ca să i le fac eu tâte present. Și spune dom- 
nului, că eti sunt acela Mihai pe care na 
vedut la Vizirazemi. A dat Chihaia lista şi 
sera, când a venit Domnul săi, i-a spus a- 
facerea. Iar Mihai a doua di a trimes o co-: 
rabie cu disele lucruri, apoi să dus şi el la 
Imam. Iar Imamul sa sculat înnaintea lui 
și lati dis bine ai venit celebi Mihai şi 
deasupra la, lachirdi *)a repețit de multe 
ori celebi, spuindu-i și alte laude. -Eşind de 
aici Mihai s'a dus curând la Paşa Capi ȘI 
găseşte acolo pe hasnedar și spune, când 
va veni Imamul la Vizir să-i trimeată r&s- 
puns. Deci înt'o di venind iarăși Imamul 
1 sa: anunțat lui Mihai. și a venit. Intrând 
la Vizir, cum l-a vădut Imamul mai înnainte 
de a vorbi Vizirul a început în glas mare 
să-i diei: bine ai venit celebi Mihai, bine 
ai venit jar a doua Gră celebi Mihai, de 
două şi trei ori. Apoi a început să-l și la- 
ude cătră Vizir dicând: cât este de vrednic 
și cât. de necesari sunt ast-fel de 6meni la, 
împărăție şi altele de.aceste, iar Vizirul a 

După ce a eșit afară Imamul a dis 
Vizivul cătră Mihai ce-i-ai făcut de ţi-a dis 
celebi şi atâte laude? Și i-a istorisit afacerea. 
Atunci .Vizirazemi i-a dis: Ghia seitan sin, 

Și de atunci a pre- 
dominat vorba, şi Cantacuzenii se numesc 
Seitan ogludes. Pe acest Mihai fiind. om 

„atâta de renumit și forte bogat, l-a calomniat 
la împăratul mișcaţi de învidie, că sar .în- 
chipui să devină împărat, și a trimis imp: 

“vatul pe Capigi Pașa și ia luat capul ș 
tâtă averea lui. Iar câte: ma putut să lei iea 
atunci în Constantinopol pentru marea, mul- 
țime le a vândut în Adrianopol la mezat, 
fiind licruri prea multe s'a vândut atât de 
eftin în cât a remas proverbul și se dice 
când cumpără -cine-va un lucru eftin: omule 
acest lucru l-ai cumpărat de la mezatul lui - 
Seitan oglu. Aceste despre. Mihai Cantacu- 
zin, eternă, amintirea lui. 25) 

22
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Domnind Șerban Vodă în Valahia ȘI fiind 
s'a întemplat 

de istorisit, ascultați: La calemal 24) lui Efendi 
Reis era un ture, numele săi Mehmet E- 
fendi Patburun, om învăţat şi de o purtare 
xespectabilă. Acesta avea, metresă pe o sclavă 
rusă care ţinea credința ei şi se ducea la 
biserică cu voia stăpânului ei. In una din 
dile a întrebat'o stăpânul care este causa că 
în unele ile mirâsă gura ei? iar ea pretex- 
tând divea, că nu ştie, dar amenințindu-o, a- 
cea ia spus: Noi creştinii avem obiceiui când 
ne ducem la biserică și este să eșim atunci 
ne dă preutul o buctiţică de pâne sânțită și 
o mâncăm şi pentru aceia mirâsă gura mea. 
Dar stăpânul ca învâțat sa minunat și a 
cădut în nedumerire și voind să vadă ordi- 
nea serviciului pisericei nâstre, a dis unui 
croitor de ai sti săi aducă strae ca ale lui, 
pe care le ati îmbrăcat și a mers tiptil și a 
intrat împreună în biserica Patriarhiei în 
diua Duminicei ortodoxiei. Și a vădut cum 
liturgisa Patriarhul Ecumenic și cel al Ieru- 
salimului cu arhierei Și cu atâta, regularitate 
după obiceiii pentru respectarea dilei. Când a 
eșit cu sântele i-a părut că avhiereil și preuţiă 
nu calcă pe pământ ci umblă pe de asupra 
pământului ca de o palmă. Acesta, vădând 
el cu ochii lui în atâta sa schimbat și a 
venit la evlavie mare în cât eșind afară din 
biserică a început îndată să predice credința 
creştinilor pe faţă, cătră Bfendidi Chiatipizh %) 
şi acâsta n'a, încetat de a o face până când 
a audit Reis Etendi și însuși Vizirul ; și 
aducându-l înaintea, lui Şi dicându-i să în- 
cetede, acela iarăși vorbea, de credința orto- 
doxă a Romeilor. Deci l-a trimes la At 
dleidani *)şi acolo l-a ucis cu petre. 

Dar să ne întârcem la subiectul nostru. Șer- 
ban Vodă a fost glorios și însemnat pentru 
singele împărătesc din care se trăgea. A fost 

| însemnat pentru renumita sânțită monastire A 

Adormirei Maicei Domnului, ce se numeşte 

"Cotroceni! ce:a didit/o lângă București și ai
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afierosit-o la 20 de monastiri din Sântul Muu- 
te, după cum trateadă hrisovul săii domnesc, 
pe care “l am, şi pentru scurtare 7] .las şi 
pe acesta, ca și altele, monastire prea fru- 
m6să şi bogată, şi are venit până la 15 pungi. 
La acâsta (monastire) dece ani sunt de când 
igumenește Ignatie Ieromonah Scopelit de la 
Flor opotam, şi trimete la Sântul Munte 5 pungi 
în fie care an, dare anuală. Insenmnat 'pe 
„lângă aceste a fost donmul Șerban Vodă și 
pentru caracterul săii serios și igemonic. N'a 
iost domn. atâta, de impunător cu "chipul mare 
  

cu. corpul, _și puternic” cu vocea, atâta cât a- 
cost om, pentru Care s'a audit până la Vizir 

i pote și la împeratul. Și fiind trebuință, 
ca să se trimâtă un Agă împări ătesce în Va- 
lahia, s'a hotărît unul; căruia “i a spus de 
domn că este ast-fel și atât de teribil; iar 
acesta a dis mă minunez, că-mi spuneţi. cu, 
dâră să mă speriați, ei sunt turc şi agă şi 
trimes cu afacere împări ătescă şi să mă tem 
de un ghiaur, fie şi domn? Ei mai ales 1 
voi face. pe el să se temă de mine și deci 
sa pornit și s'a dus. Iar boerii capichihaiade 
prevenind a scris cătră domn și i-a arttat 
cele relativ de el, deci domnul a times 
un boer la Giurgiii, acolo unde era să vie și 
trecând Dunărea spre întimpinarea lui i-ati 
ordonat ca să nu vie de a dreptul la Bucu- 
reşti, unde este (cale) de o di, ci să 7] ducă 
pe alte căi și să 0] întârdie o săptămână, şi 
ast-fel s'a făcut. După ce a venit Aga la Bu- 
curești și a întâlnit pe Domn i-a înmânat met- 
cupul 97) Vizărului și l-a citit; Divan Efendi. %) 
Atunci se sc6lă domnul curând de la locul 
săi, ingenunchie, se întristeză, se mânie și de 
mânie se înroșeşte şi cu o voce mare și 
sonoră dice cătră Agă : : trebuință împă- 
ătescă și grabnică și “scrisârea Vizirului, şi 
Domnului met ! Și îndată ce ai trecut Du- 
nărea în loc să sbori şi să vii mai.iute ai 
făcut atâtea dile primblându-te cu încetul 
pentru hatza ul 29) tăi? Aşa se servește împă- 
răţia ? Aşa servesc servitorii credincioși şi 
cuminţi ? Aceste şi altele de felul acesta, 
dicând cu o mânie prefăcută dar teribilă și 
mai temător devenind de cât obişnuit din 
causa mâniei, ordonă lui Divan-Efendi: acum, 

în acest c6s, "i qice, să serii domnului meii Vizir 
şi arată întârdierea onorabilităţii sale; ca, să, 
nu se dea de domnul meii asupra n6stră: în- 
târdierea, realisirei ordinului împărătesc și 
să, se trimâtă scris6rea mea, cu „mendlil, 19) A-
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cestea vădând și audind acel Agă lăudăros 
și ne temător, vă las ascultătorilor, să - vă 
închipuiți și să spuneți cât sa temut, și în 

„ce posiţiune a; fost; s'a făcut ca o mâţă, ploată: 
cum dice vorba. 19%) 
- Și a perdut și vocea și privirea, s'a rușinat, 
sa temut și sa înfricoșat.. Și aman dice. cătră 
domn: 10%) aman Bei, să nu mi se facă mie 
acest răii, să nu se serie scrisâre. Acestea 
şi altele dicând Aga și rugându-l pe Domn, 
Domnul a rîs și cele-lalte. Domnind 10 ani 
a reposat și sa înmormântat în monastirea 
luă, eternă: amintirea lui. 

“ “Constantin Basarab Brâncovanul, Canta- 
cuzinean, domn escelent al: Valahiei. Basarab, 
se dicea, pentru că “și pogora nâmul din acel 
vechiii celebru domn Șerban Vodă Basarab, 
de la, care se trăgea și cel mai de sus Şerban 
Vodă moșul stii, și se dicea și acela Basarab, 

a . Iar Brâncovanul de la satul Brâncovenii 
? 

unde era: casele Brâncovenilor. Cantacuzinen 
însă după mamă, sora lui Şerban Vodă 
moșului săii. Acesta a fost nu însemnat ci 
forte însemnat renumit și. prea audit, şi pen- 
tru domnia lui cea îndelungată, pentru că 
a domnit 25 de ani și 6 'luni, şi pentru 
mulţimea bogiiţiei, și: pentru multele biserici | 
și monastire ce le ai zidit în lăuntru și în 

„afară de București. Escepţional însă sânta 
monastire a sântului Marelui Mavtir Gheor- 
ghie în mijlocul Bucureștilor, dedicată Sân- 
tului Mormânt, și reședința, patriarhilor, când 
venea la Bucureşti. Acesta este acela despre - 
care aice în multe locuri a catalogului am 
Scris. Acesta este domnul acela în dilele 

„căruia Valahia: era, ticsită de Gmeni ca o 
rodie '%3) era: 700,000: de familii, far acum 
abia 70 (de mii). Acesta este acel Vlah-Bei ce 
sa numit şi principe a imperiului Germanie 
pentru imprumutul de bani cu care a împru- 
mutat la timpul de nevoe pe împărat. Acesta 
este domnul acela, care a pus atâta mare 
cantitate -de aur în V. eneția la banca sântu- 
lui Marcu, de unde nepoţii și strenepoții sti 
până mai alaltă-eri cred că luai, nu ştii dacă 
nu și' până astă-di, nuimai procent anual 
'3%/o; 60 de pungi.: Acâstă cantitate atâta, de 
mare nu sa adunat de la supuși, de la locui- 

torii țărei, adică dela haragi şi alte dări, după 
cum adună acum domnii actuali. Ci tâtă-strîn- 
's6rea; (de bani) era: din veniturile lucrurilor 
Iui-de la stupi, oi; boi, cai, porci, grădini și 
pământuri, și din: unele venituri domnești
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ale cămărei, nu 2 le vistieriei, 10%) Din tâte a- 
ceste se adunati -în fie care an mare cantitate 
şi vremele acele a acelui timp era de aur 
forte fericite, iar nu ca aceste de acum de 
fer şi f6rte nenorocite. Nu mânca șitureii 
atunci cât mănâncă acum ; “sau, ca să spun 
adevărul, nui îndopaii acei pe atunci atâta 
cât "i îndopăm noi cești de aenm. Acesta, 
este acela care a ridicat scaunul Valahiei 
mai presus de scaunul Moldovei cu dare de 
bani la împăraţie şi prin mijlocul drago- 
manului de atunci Niculai Mavrocordat; 
pentru ca mai înainte Moldavia era ma 
respectată de cât Valahia. Pe timpul dom- - 
niei acestui fericit domn două nemui de'a 
sale și boeri a. fost 6meni mari. Marele 
Stolnic: Constantin Cantacuzin cel învăţat și 
moșu-săii, frate cu Șerban Vodă, despre care 
mai sus la Achieret” am spus; Marele Spătar 
Mihai care a didit la Bucureşti sânţita și 
însemnata Monastire -a, celor: trei Ierarhi cu 
acea înaltă și minunată clopotniţă, ce se 
numește Coltza și a hotărit'o ospiciii comun 
ŞI fără plată. In fine acesta s'a, înțăles : cu 
împăratul Petru contra 'Lureilor, precum am 
seris mai sus, şi cunoscut fiind și adus în Con- 

"stantinopol i s'a tăeat capul la chioşeul î împără 
tese de lângă mare, împreună cu patru fin 
ai st, eternă amintirea. lor, privind împăra- 
tul, 103) Obicinuese 'Lureii și când este casă 
tae un creștin îi dice să se tureescii, pentru 

ca săși scape viața și îi legă și ochii. Ac6s- 
ta, a, făcut-o și aicea acum: “la. Beisadele şi-o 
ai făcut cu multă îngrijire, ca la tineri și 
fi de Domn. Iar Părintele: lor present şi 
vădând cea, ce .se face şi temându-se și tre- 
murând ca nu cum-va să se temă vre unul 
din ci de morte și să se tureescă, îi ruga 
cu căldură, îi sfătuea, li striga să se păza- 
scă ca să nu se-facă de ris și săși trădea 
sânta, lor credință, Și pentru viaţa: trecătâre 
şi onbre să piardă viața, eternă şi gloria și 
-onârea nespusă, pe care a şi căpătat! o > fericiţii, 

pe care fie să o câştigăm ŞI noi. Amin. 
Nam putut: să mă opresc de a nu serie a- 

cest “discurs panigirie pentru două resâne. 
Intăi pentru că este discurs a unui Beisade, 
şi discurs oratoric, și discursurile înţălepte de 
a le- Beisadalelor. sunt fârte puţine, pâte nică 
unul; -afară -de acest unul, pentru că eti 
altul n'am vădut ; al doilea, că este la-Sân- 
sul Ștefan, a căruia rugăciune. să 0 avem, pen- 
tru că şi eii 7] respectez și 7 iubesc și voi
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toți și toți creștinii și în special însuși Chris- 
tos pentru a căruia dragoste şi ondre s'a 
martirisat. Și de și sai imprimat la Bucu- 
veşti la 1701, dar puţini "l-ai. S'a compus 
discursul și s'a imprimat pe când trăea Dom- 
nul Părintele s&ti. 

Discurs panigiric la întăiul Mavti» a luă Chris- 
tos Stefan, compus. de Stefan, fitul prea stre- 
lucituluă și prea dubitorului de Christos, Domn 
a tota Ungro- Valahia, Domnul Domn loan 

Constantin Basarab. 

„Fârte fericite secule a fost acele în care, 
când se . predica mărturisirea, sânţilor mișca, 

"pe ascultători la imitarea martirilor. De 
câte ori adunarea cea prea strălucită a ace- 
stui întăi martir a fructiferat noi atleți ai 
czedinţei ortodoxe? De câte oră petrele pline 
de sînge a întăiului atlet a dat cununi 
martirilor? Se laudă, de oratoria cclisiastică 
marele luptător, lauda luptătorilor sânţiți, 
înfrumusețarea respectată a diuconilor şi a- 
tunci adevărații soldaţi a lui Christos a- 
udindu'i laudele îi studiaii muncile. Și unul 
caută duleâța în suferinţile lui prin pie- 
trele singerate, „ce isvora miere din piatră, 
(Deut. 33). Altul se îngrija să iee unt de 
lemn ca să aibă putere în luptă; „şi unt de 
lemn din piatra cea, tare“. "Toţi '] voia, ca teme- 
lie de statornicie, să nu cadă bătendu-se de 
neomenia tiranică. Și a aședat pe piatră pici6- 
rele mele (psal 39). Dar fiind-că şi acum nu 
ne supără atât de mult piositatea și: nu în- 

“ Hloresce mai mult în atâta mulțime martirii 
care este folosul laudelor? Care este pro- 
fitul imnologiei panegirice ? Prea genero- 

“sul atlet și întătul martir a lui Christos 
Stefan pote cu puterea lui și harul săi să 
mângăe pe acei întristaţi, „şi ucidea cu petre 
pe Stefan“ se îndemne pe sânţiţii dascăli, 
şi nu putea sd se opue cu înțelepciunea și cu 
duhul la ceea ce vorbea,“ să îndemne pe cei 
mânioși și resbuniitori la iubire. Dâmne nu 
le considera lor păcatul acesta“ (fapt 6); pe 
servitorii lui D-deă la piositate. Și multă 
mulțime de acelor 'sânţiţi s'a -supus credinţei. 
In fine îudemna pe ori care om la răbdare la ere- 
dință. Iar. Stefan plin de credință și de pu- 
tere făcea minuni și semne în norod. Luaţi 
aminte, dar la istoria neinvinisului purtător 
de cunună, câţi sunteți iubitori de niartiri,   ȘI Incep: 
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Toţi martirii a arătat de sigur mare vir- 

tute în lume; dar începătorul cel mai brav 
al armatei martirilor ce sa arătat plin de 
atâtea har și putere în cât pâte şi vi- 
tutea, după cum o plăsmuiaii. vechii mi- 
tologi, sar fi -pogorit din cer ca să se 
încorporeze, mar fi aflat o accepțiune mai 

potrivită de cât inima tare și eroică a lui 
Stefan. Se pare că a prevădut și inimieii 
lui marea putere, ce avea iubitorul de Chris- 
tos tânăr, mai cu s6mă pentru că vedea și 

minunele: Săvârșa minuni și semne mark în 

popor. Și de aceea s'aii adunat mai mulți în 

jurul săi pentru ca sil învingă pote mai 

uşor, Sati ridicat deci unii din sinagoga ce se 

numea a Libertinilor, Cirineilor și a Alexan- 

drenilor şi a celor din Cilicea și Asia cău- 

tând pe Stefan; mare revoluție în contra 

unuia și singur. Multă mulțime sati pornit 

contra unuia, cel mai bun; 5 politii de biu- 

baţi a alergat contra unui tânăr, o penda- 

polă complectă s'a revoltat contra unuia, & 

lui Stefan. O! câtă mulţime adună reutatea, 

o cât popor întrunește invidia, Libertini, 

Cirinei, Alexandreni şi pe acei din Cilicea 

și Asia. Socoteaii înrăutăţiţii că și prin acestă 

privire 7 vor înfricoşa pe neînvinsul atlet : 

și cu igte aceste nu incetâză Stefan _teologi- 

sind, deslgă, probleme, determină neînţelegeri 

și învinge Sinedriul; şi nu putea să se opue 

înțelepeiunei și spiritului cu care vorbea; îi 

ataca, cu presenţa sântul, pentru a cufunda, 

îndrăzn6la lor slabă, voi vă opuneți sântu- 

lui Spiritk; înţelepciune miraculâsă a prea 

sânțitului levit.. Priviţi, cum a învins pe în- 

drăzneţii libertini, pe iubitorii de discuţii Ci- 

vinei, pe moleşiţii și iubitorii de plăcere A- 

lexandrini, minciunele Ciliciei şi îngâmfarea 

vuşin6să a Asiei. Cum de nu te ai temut; de 

mânia arhiereilor și nu te ai înfricoșat de 

îndrăzntla, preoților? Cum de nu te a învins 

cuvintele bătrânilor? Cum de nu te a tulburat 

amenințarea cărturarilor ? Cum de nu ţi a 

întrețăeat marea ta dorinţă minciunele cleve- 

titorilor ? Mare putere are adevărul și mai 

ales când se nutrește cu lucruri bune; o câţi 

ati gura oratorică și inima, vindicătâre, băr- 

baţi hrisostomi și cu înima de fer.: Câţi cea 

arătătorii ce se preumblă în jurul orologiilor, 

arată Grele și conduc pe alții, dar ei însuși 

rămân tot-duna necunoscători și ignoranți. 

Cuvântul Proto-Mantirului nu era deșert, “] 

“suecedaii minunele: Căci hărăza celor schiopt
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umblarea şi trimetea sănătate celor par alisaţi; 
dăruia celor cuprinși “de variate bâle însă- 
nătoşare, şi făcea minuni și semne; cuvântul 
lui era vâce vădută şi vâcea ca, aceea ce a 
vâdut în divina descoperire scriitorul miste- - 
vios. I6n. „Mam întors să văd vâcea ce 
vorbea cătră mine și înturnându-mă. am v 
dut 7 candele de aur“ (capit. 1). Unde erati 
cavacterile sale purtătâre de lumină a, vâcei 
cerești ; cu cât însă este iubitor de adevăr Ste- 

fan și mărturisește pe față că vede cerurile 
deschise şi pe lisus stând de a drepta, lui D-deii, 

“cu atât mai mult se învârtoșa cu inima, 

inimicii lui şi se aprindea în inimele lor șI 
serişneaii cu dinţii asupra sa. Când s'a pogo- 
xît după 40 dile de convorbire văgătorul de 
D-qei Moisi din muntele Sinai şi'a adus 
tabiele legi la livrei, era atâta de glorificat 
în cât sufletul pentr că nu cuprindea în 
interiorul stii lumina cea nemâsurată, stră- 
lucirea suprabonda. în afară pe fața lui. 
Dar orbirea Iudeilor a acoperit truntea cea 
strălucitâre a lui Moisi (Exod. cap. 31) 

„Acâsta “se întemplă  astă-di şi la întăiul 

“îndură; 

4 

“hai 

martir. Esplică, legea, înterpretă profeții, pre- 
dică pe lisus Nazarinânu și faţa sa 'lumi- 
nâză de înfrumusețare. Vedea fața, lui ca 
faţa îngerului, cu cât nu putea să sufere 
vadele nepioșii alerga la pietre, pentru că nu 
puteaii să se opue cu necredincidsa lor igno- 
rană. Nu putâii să se opue de aceea scri- 
șnea din dinți. Și acesta nu este de ajuns, 
se ocupă acești prea selbatici săl ucidă cu 
pietre, săl omâre : : şi Sati aruncat cu; : toții 

asupra lui şi scoțându-l afară, din cetate l-a 
ucis cu pietre. Afară din cetate, o mare 

glorie a, lui Stefan, acolo unde a restienit 
pe Împăratul uruncă cu pietre asupra solda- 
tului! Christos a suferit în afară de porţile 
cetăţii și Stefan aseminea afară de porţile 
cetăţii a fost ucis cu pietre, —și scoțându-l 
afară - din cetate l-ati ucis cu pietre. Haide 
deci 'o iubitorilor de: martiri, sculați-vă, - ce 
ședeţi? Haide să urmăm și noi la luptă pe 
atlet, hai să, asociem la încoronare pe luptă- 
tori, hai să însoțim în arenă pe tânărul atlet, 

să-l urmăm afară din cetate pe Ste- 
fan. "L vedeți acolo,.tânăr de ani, fvaged cu 
vrâsta, cu câtă tărie de suflet. suportă, e cu 
câtă resistenţă - sufere, cu câtă: persistenţă, 

; ȘI suferind desprețuește marea lor 
pornire "si mânia iudeilor rebeli. Vedeţi] cum 
stă” tare cu: “sufletul, * decis cu .opiniunea, 
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generos cu cugetarea, tare cu inima. Cun: 
fără . frică . învinge pe cei -necircumseriși cu 
inima contra luă. Aceia 1 târăsc ca călcător 
de lege, ca vinovat .de morte: și Stefan ride; 
alții. 7] insultă .ca .blesfemător,'"l înjură ca 
călcător de lege și Stefan ride; alţii "| târăsc, 
alții 71 lovesc .peste. cap, toţi: strigă în o 
voce: să se. ucidă cu pietre Stefan, .și Ste- 
fan vîde. Aceia cu o voce mare; strigă, âstu- 
pându-și: urechile: lor, și ea lupi sălbatecă se 
aruncă cu furie de o dată asupra lui; și Stefan 
avend ochii şi mâinele sale întinse spre cer 
strigă . din adâncul -inimei: Dâmne nu. 'le 
socoti lor păcatul acesta. Iudeii: insetând 
voesce să "și stingă setea cu sînge și Stefan, 
admiraţi generositate! și Stefun dorind mân- 
tuirea, lor îi. adapă cu al.săii sînge.” Iudeii 
se anevoesc săi aducă mârtea şi Stefan . se 
râgă ca ei se iee ertare; ludeii alârgă la 

pietre, iar Stefan se” întornă la. rugăciuni; 
dudeii 'și astupă urechile lor, iar Stefan “și 
deschide gura sa rugându-se; Ludeii nu în- 
ceteză aruncând cu pietre, iar Stefan pentru 

ast-fel .de ped&psă nu înceteză de loc. teolo- 
gisind, ci încă cu. opiniune nestrămutată și 
cu inima hotărită predică: O! statormicie. 
O! biwbăţie. O! generositate a lui Stefan. 
Predica pe Christos fiind lovit cu pietre și 
primeşte pietrele ca flori. Mare r&bdare în a- 

devăr a arătat aice noul atlet, să nu se supere, 
să nu se irite. Câţi îrăim în lume, toți, după 
cum experienţa o demonstră, avem nenoroci- 
rea nâstră, la toţi viaţa este de nesuferit, și cu 

tâte acestea alţii ard ca puciâsa și respândesc o 
odâre displăcută din causa. mâniei și a nesu- 
punerei contra voinţei Creatorului .a tote. 

Alţii se ard ca dafinul, lovindu-se- şi mur- 

murând în. flacăra nenorocirei și a întristă- 

vei unde se ispitesc. Și alţii ca plantele mi- 
rositâre şi aromatice exaleză un. iniros fârte 
plăcut, fără murmur și fără tulburare. In 

acelaş mod s'a arătat și Stefan martirizăto- 

rilor pentru Christos, blând, generos, pașnic. 

Ocănât fiind ma ocărit în potrivă,. ridiculi- 
zat fiind. a suferit. Insulta o socotea ca o- 
nâre, pietrele ca, astre. Sîngele ce. curge din 
sânțitul săi corp îl socotea ca o mare pentru 
a trece mergând, la Stăpânul săii și Domnul, 
dorind a fi acolo. unde este Christos (acesta, 
o cântă fârte plăcut şi biserica în canon oda 1. 
tropar 3),fiind mutat prin sînge unde este Chris- 
tos, sati iarăși putem să dicem că socotea mulţi- 
mea petrelor ca un munte pe care înălţindu-se   
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voia să ajungă mai ușor la ceruri, pe care le ve- 
de deschise. După cum a predlis'o cu gura profe- 
tul Jezechiil în muntele sânt a lui D-deii te 
ai născut tu, în mijlocul petrelor ardătâre 
te ai născut, (cap. 28) și bine a dis petre: 
axdătâre; pentru că eraii petre arse de urgia 
și de mânia ludeilor; care ardea cu inimile 
lor și serîșndi cu dinții asupra sa. 

Deci a, suferit prea generosul atlet pornirea 
și sălbătăcia Iudeilor și. mai ales “1 și iubea, 
imitător prea îngrijitor a lui. Christos, care 
dice: „Lubiţi pe vrăjmaşii voştri“, Acestă acţi- 
une este o carte forte folositâre în care fie 
care creștin trebue să 'şi cetâscă datoria, sa. 
S'a ucis cu petre de Iudei cel mai inocent, și 
nu numai nu le lua în considerare insulta, 
dar încă le a cerut și iertare pentru insulte 
de la cel prea milostiv. N'a aşteptat să ierte 
după ce va consuma despreţul, dar a, iertat 
despreţuind, și la culmea insultelor lor zice: 
Dâmne nu le socoti lor păcatul acesta. Dorea 
să iee de la Mântuitorul și D-deii viaţa ne- 
murit6re acei ce “i căuta mârtea. Când se 
combiătea de nepioși a primit cu bucurie 
și drept resbelul; dar când a voit să se râge 
pentru inimicii lui a îngenuchet și încuraja 
tote picăturile sîngelui săi propriii, pentru ca 
să vosscă să-l ajute, ca voci eloquente, cătră 
cel prea Inalt dătător. de viață. Şi. îngenun- 
chind a strigat cu vâce mare: Dâmne nu 
le socoti lor păcatul acesta. O! vâce, sai 
mai proprii dicând eco al vocei acelia ce 
a eșit de asupra, acolo pe Golgota, din gura 
cea, dătătâre de viață a lui Emanuel cel 
răstignit: Părinte iartă-le lor. Fârte bogată 
răsplată a.hărăzit nemulțămitorilor Stefan, 
în loc de insulte rugăciune vrednică de lnu- 
de, în loc de petre ucigătâre isvor de da- 
uri, xîură de aur de mult preţ. O! suflet 
prea generos al întăiului martir! Acum când 
te ai ostenit, când ţi-âi împlinit stadii 
mergi la gloria ce'ţi: este preparată: Dâmne 
Iisuse” primeşte sufletul mei, Dâmne lisuse. 
tu ceești dătătorul vieţei, primeşte sufletul meii, 
tu cel ce ai însuflețit cu suflare pe om se- 
pară acum sufletul meii de corpul. mei. 
Dâmne primește sufletul meă, tu care stă-. 
pâneștă peste suflete, chiamă la “Line pe cel 
necorporal, căci mergerea am săvârşit, cre- 
dinţa' am păzit. M& rog ţie Dâmne al mei 
primește cât mai curând, ia acolo sus în 

. locuințele cerurilor tale, la strălueirile sânţi- 
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lor tăi, sufletul meti cel ostenit. Lucrul mei 
Pam săvârșit, numele tăi Pam predicat, am 
arătat dummedeirea ta, nu am ascuns gloria 
ta, nam opus cât "1 cu putință vrăjmașilor 
tăi, şi am constituit sclav pe stăpânitorul 
lumei; insulte pentru tine am suferit, lapi- 
dare am -primit, am ar&tat muritorilor cum 
se dejâcă mârtea, am arătat 6menilor că 
ranele pentru tine sunt isvâre de nemurire, 
suferințele. pentru tine sunt plăceri, mortifi- 
carea pentru tine este liniște, mortea pentru 
tine este somn. Primeşte deci Dâmne sufle- 
tul mei; fâ-mă clironom împărăției tale pe 
care am luat'o cu atâtea petre, cu câte n'a 
lovit nerecunoscătorii vrăjmași ai Dumne- 
deirei tale. Hirăzeștemi cununa dreptăţei 
acolo sus în cer, pe care aice pe păment. 

luptele mi-a, împletit'o. Dâmne primeşte su- 
fletul meri. Dar iată văd cerurile deschise, 

da, cerurile deschise, şi încă nu sa: deschis: 

o ușă pentru Stefan? Nu. Pentru că pre- 
cum când. învingeaii la jocurile olimpice și 
intraă în patria lor învingătorii încoronați, 
nu intra, prin pârta comună a cetăței, ci 

prin acea mare. și largă, ce le o deschidea 
cetăţenii. De aseminea și când a eșit victo- 
rios Stefan, nu de la jocurile olimpice, ca 
cei vechi, ci din resboiul armatei diabolice 
și era să intre în metropola împărăției cerești, 
a ordonat Autocratorul creaturei o nouă 

“deschidere în cernri. Și acesta pentru ca să 
nu intre. întăiul martir pe ușa comună pe 
care o ai vădut ln. Și iată ușa deschisă 
în ce (apocalips cap. 1), i-a „preparat Ar- 
hitectul cel prea înțelept o uşă mai largă 

veşpectiv de intrare în bucurie și veselie, 

văd cerurile deschise. Și era cu mult mai 

mărtță spre a, .trece prin noua pârtă Stefan, 

cel întăi care a condus la fericirea cea de 

sus pe toţi aceia, ce la urmat la mantir. 

Pentru că era să atragă cu el și pe alți 
martiri pentru aceia i s'a deschis Paradisul. 

“Mulţi martiri ai adus D-lui, pentru care ţi 

Sa deschis cerul; cântă și biserica astă-di 
la lăudările sârbătorii (troparul 3), câţi sa 

înălțat după aceea, şi a întrat în Ierusălimul 
mistic, toți datorese lui Stefan intrarea. Stri- 
gaţi voi martirii mei, voi triumfătorii Gheor- 
ghii, Dimitrii isvorătorii de mir, generoții 

_Govdela, neînvinșii Haralambi și Vladimirii 
acel prea demni. Veniiţi şi voi 'Phecle, Var- 
xvare, Ecaterine și câte sunteţi din ordinul 
tiiumfător al martirelor, câte cu curgerea
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sîngelui vostru a-ți” văpsit porfira Bisericer; 
alergaţi, die, mai iute. Mărturisiţi - adevărul, 
nu va arătat Stefan drumul, pentru ca să 
intrați acolo sus în liniştile eterne? Arta. 
ți-mi mie, de și tăcând, toţi ca să audde 
acolo din: cămările cerurilor, că se mărturi: 
sește în o voce. Noi pentru. fericirea, de care 
ne bucurăm mărturisim har lui: Stefan ; 
pe acesta toți "1 respectăm ca, învățător, pe 

acesta toți acei care am călătorit drumul 
martiri, toți 7] glorifică ca conducător al 
lor, și insușă Pavel care 's'ă, răpit până la âl 
treilea cer, sa răpit prin mijlocul acestui 
întăi martir şi: pentru care, pote şi trăind 
pe acest pământ, se mândrea că era cetățen 
al cerului; pentru că cetățenia nâstră este 
în ceruri: (cătră ă Filips. cap: 3); aibă dar 
mulțumirea Stefan că "i a deschis uşa. O! 
glorie a întăiului: maitir ! Istorisesc fisiologii, 
că adică pământul nu primeşte mai: mult în 
sînul: săi pe acel șarpe, care a muşcat pe 
cine-va, cu otrăvire și mortal; și acâsta sa 
întâmplat -fârte cu dreptul la acel. otrăvitor 
șarpe Cain; de aceia, strigă 'cu întristare 
nenorocitul: voi fi intristat şi tremurând pe 
pământ și:cu putinţă de a -mă ucide tot acel 
ce mă va aflu (facere cap. 4). Vădând deci 
întăiul martir că Iudeii cei căleători de lege 
care era fii de vipere, că Pa mușcat înveni- 
nat pentru care scrișnea cu dinţii și la ucis 
cu pietre, pentru ca să nu rămâe persecu- 
taţi pe pământ, prin puterea rugăciunelor 
lui, -Dâmne iartă-le lor păcatul acesta, le 
deschide cerul; văd cerurile deschise; Și fi- 

ind că se afla cu aceşti lapidători ca con- 
ajutător “și Pavel, - iar 'Savlu era de acord 
la uciderea, lui (P apt. cap. 8). nesuferindu'i 
mai: mult pe pământ a mijlocit Stetan cătră 
iubitorul de Gmeni D-deti și a convenit ca 
sil înalțe până la cer, după cum. însuşi Pa- 
vel mărturisește prin gura sa: am: vădut pe 

„Un om în Christos mai înainte cu 14 ani în trup 
nu știu, sati afară din trup nu știu, D-qeii știe, 
“ăpit un asemene până la al treilea, cer (cătră 
Corinteni 2. cap." 12). Dacă în fine sa Și 
deschis Paradis, nu pentru Stefan numai, ci 

pentru t6tă mulțimea care la urmat. "Ce 
limbă va istorisi ondrea și gloria cu care 
Vaii primit puterele cereşti? Care gură va spu- 
ne aplausele îngerilor, laudele avhanghelilor. 
salutările + profeților, complimentele fericitelor 
și spiritualelor fiinţe ?. Ajunge numai să zi- 
cem: cum'a vădut, iubitorul de. D- D-ifeii pro-    
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tomartir pe lisus stând, adică: gata de al încu- 
nuna ca pe cel mai voinic atlet, aplaudăm și noi 
credincioşii şi conserbătorim bucuria cerâscă, 
bravule victorios a lui hristos întiiule maxtir. 
Respectăm pietrele ce te aii înflăcărat cu zel și pe 
care le ai udat cu sîngele tăi; respectăm -per- 
s6na ta care s'a ar&tat persână de înger, inima ta 
care sa ar&tat inimă de dragoste. Arată-ne 
“nouă prea iubite sânte a bisericei, să iubim pe 
aprspele nostru, să iubim pe. vrăjmaşii noştri 
şi să ne facem imitătorii tăi cei mai. zeloşi. 
Râgă pe Iisus pre.care L-ai. vădut blând din a 
a drepta Î Născătorului.celui - fără „de început, 
ca- să conserve complectă și prea. fericită o 
ic6nă vie a. virtuței:tale, pe iubitorul .de 
Christos și pe prea creştinul nostru Egemon 
şi Domn. Râgă-te Nazarinenului celui văstig- 
nit a căruia divinitate până la morte o. ai 
predicat, să conserve pe nobilii boeri, membre 
onorate și demne de o ast-fel de cetăţenie 
pi6să. De trei: „ori este fericit acest timp pen- 
tru că pâte pe față predicatorul erator să 
laude blândeţa și iubirea de frate. O .cât se 
Ducură sufletul tăă cel prea virtuos cu 'pre- 
dica și lauda acestor virtuţi, păzite de D-deii 
Şi respectate . Egemon! Este semn sigur, „fi- 
ind că te bucuri audind predicându-se și lău- 
dându-se buna, voință şi înțelepeiune, pentru 
că ai parte la predică şi parte la laudă; pentru. 
că fie care în aceea ce afli mulțămire (după cum 
a opinat învățații) în aceea și respectând se 
bucură. Cu un ast-fel de îngrijitor . vrednic 
de respectat, cu ast-tel de-cap virtuos se 
pare necuviincios ca să, nu se afle tâte mem- 
brele de acord și cu propria :sa bucurie. 

- Conumă&raţi 6re cu poporul cel ales al.Mân- 
tuitorului și. pe. unii urători de frați sati 
de acei ce se bucură de nenorocire? Resi- 
pescă-se deci nourii tuturor carii separă pe om 
de bunul absolut ; fugiţi de deşertăciune, înșe- 
lăciune și desfrînare ; - ma r&mas mai.mult loc 
pentru. vol în inimile n6stre ; voim să imităm 
pe primul martir, să. învăţăm din învăță- 
mântul săi .calea mântuirei 106), 

Impărăţind Sultanul Suleiman și “find vizir 
Kiopruloglu Mustafa Paşa a eşit: trei - feluri 
de haragă 197) ln creştini elas, efsat ș și etnas 108); 
elas 9 lei; etsut: 4 a; iar etnas 2 lei şi 
un ort. Cel întăiri ati fost ghiovas 109) la, cel 
însurat 4 lei şi jumătate și la cel neînsurat 
3 "las Atunci călubării şi preuţii nu da ha-. 
ragi şi nici Gemză io) „pentru că: sunt. Zaer- 
git 1), Insă. acest vizir.a pus să dee și: călu-
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gării şi. popil și gemzizii. Evreii la început 'și 
avea haragii lor separați iar acum i-a pus 
și pe aceștia si dea împreună, după, cum și 
creștinii. Acesta cu ușurință dădea permisi- 
une, și se zidea, biserici; de aceea în timpul 

"lui multe sa zidit și reînnoit, 

Neculai Mavrocordat, din dragoman a 
împărăției, domn al Moldovei de două ori, 
întăi 4 ani al doilea 1; Domn Valahiei 11 
ani și mai mult. Renumit pentru “părintele 
sei, pentru că părintele săi a fost renumitul 
acela Alexandru Exăporitul. Renumit ȘI pen- 
tru . vestita, sânţita. monastire a sântei 'Ire- 
imi, numită Văcăreştii ce a zidit-o lângă Bu- 
cureștă, și a afierosit-o Sântului Morment. Re- 
numit și pentru înțălepeiune ca nimene altul 
dintre domni, și pentru cartea Despre Oficii * 
(o am) ce ai compus'o elinește și latineşte, 
și le a împrimat pe amândouă. Acesta pe 
lângă, altele are și altă scriere mică până la 
trei c6le. A căria titlu este: 

Dialog despre viaţă şi morte, Persănele a- 
cestuia: Gmeni materalişti și iubitori de “lame, 
mortea, judecatorii, sufletele Gmenilor înţelepţi, 

menită. | 

Până când o amicilor nenorocitul gen al 
Gmenilor se va tiranisi de sabia' cea nemilâsă 
a lui Haron? și va suferi atâta solavie ne- 
suportată, nici ca unui niie. vermușor nu-i 
este permis de a participa din plăcerea lumei ; 
ci ţinuţi de fiică tot timpul de primejdiile 
tzecute și viitâre ale morţei, și de întri- 
stare bând cât mai mult din drojdii consu- 
mându-ne de dureri ' și nimicindu-ne? Cum 
să suferim atâția bărbaţi și ast-fel cuprinși 
de atâta bogăţie și încunjuraţi de atâta avere 
imobilă, pe stupidul, Și de nimica și carii după 
proverb nu valoreadă nici trei oboli, pe con- 
ducătorul Haron să fie superior nouă şi mai 
ca Elefanții, după dicerea populară, desle- 
gaţi de legitură ne atragem spre el nimica 
opunând? Dar și pe lângă atâta răutate și 
„lipsirea * de atâtea bunuri i mai dăm și! fie 
care un obol'ca dajdie...:... Și. urmeză 
dicând: e 

Acesta are și o ocară nicotianei adică tu- 
tunului a căruia început este: 

Vai, spun, celor ce die amarul dulce și 
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dulcele amar. Dar nu numai a dice dulcele 
amar nu aduce întâmplătâre eftinătăţi; ci. 
şi lăsând să se înalțe amarul dulcelui și să 
predomine pe „protectorii acestuia, nu mică 
se judecă nelegiuirile și nedreptăţile.... . .. 
Și aşa mai încolo mai mult de o c6lă. A 
făcut şi acesta ocară în contra laudei ce a 
scris Mitrofan Grigoraş cel descris mai. sus, 
despre care şi acolo cum se vede am scris. 
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„Acesta este domnul acela .cătră “care a 
scris Mitrofan epistola ce se vede mai -sus 
şi stihurile ce s'a scris de asupra porții 
templului St. 'Lreimi.: Iar 'st. Nicolai unde 
sunt scrise stihurile, este paraclis la aceeași 
monastire a:St. "Treimi. Acesta este acela, 
cătră care a scris și lerotei al Distrei epis- 
tolă. Fii şi succesorii a acestuia, a fost Cou- 
stantin și I6n Mavrocordaţii Voevodi și 
domni ai mei. Constantin Vodă a domnit în 
Valahia şi Moldova de dece ori și a zidit
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în Bucureşti st. monastire a st. Spiridon, a- 
fierosindu-o tronului Antiohiei, pentru evlavia, 
și iubirea câtră Silvestru al Antiohiei, care 
de la laşi a venit la Bucureşti. Iar. lu 
Vodă a domnit :numai o dată în Moldova 
mai mult de trei ani; la acesta am fost ei 
mare secretar, și căminar şi altele pe care în 
cartea, nea, Gradina Graţiilor ":) qise să vad 
istorisite pe larg. Acesta a murit mazil în 
Constantinopol, în seraiul săi de la Mega- 
Revma, a doua qi după Paşte ședând în 
scaun cu ciubucul în gură. Fiul acestuia 
Alexandru este acum dragoman a împărăției, 
ar fratele săi Constantin Vodă a murit în 
Iaşi în scaunul s&ă, când l-a supus Moseo- 
vii în întăiul an al r&sboiului, și s'a în- 
mormântat în Metropolie cu mare cinste. de 
către Moscovi; patru generali i-ai dus sicriul 
pe umerile lor. Vecinică amintirea, lui. Fe- 
ciorul acestuia Alexandru domneşte astă-di 
în Moldova, a murit şi Niculai Vodă și sa 
înmormântat la Monastirea, lui. Vecinică a- 
mintirea lui. 

„Alexandru Mavrocordat, părintele. lui Ni- 
colae Vodă cel prea înțelept şi prea renu- 
mit şi escelent între Romei, marele drago- 
man numit Exaporitul, pentru-că lua parte 
şi ştia și acesta, cele secrete ale împă ăției. 
Ciracul și succesorul acestui fericit și renu- 
mit Panaghiotache marele dragoman carele 
era Constantinopolitan din nem neînsenmat 
a devenit însă fârte însemnat. Părintele săi 
era blănar. De mie copil l-a luat: Meletie 
Sirigu 'Peologul 112) om târte însemnat; l-a pus 
și a studiat elina, latina, arabica Şi persica 
ȘI l-a făcut dragoman consulului nemţi- 
lor: cu timpul a ajuns şi dragoman a împă- 
ăției Otomanilor. Acesta a, reînoit. mare: 
parte a sânţitei monastiri împărăteşti a Năs- 

" cătârei de Dumnedeii din insula Halchi este 
și zugrăvit la 'Trapezare. Acesta nu știi din 
ce nevoe a dat Armenilor înseinnata sântă 
Monastire a sântului Iacob fratelui domnului 
din Ierusalim: Acesta în divanul împărătese 
a discutat despre'credinţă cu un Etfendi Şi 
l-a admirat şi 'Lureii ; discuţia acesta este 
scrisă și cunoscută la mulți, dar greșită, 
şi alterată de prescriitori ; : cară preseriti cărți 
și bine fac însă nu le citese mat ln urmă, 
ca să îndrepte greșelile, da aceia cu necesi- 
tate să, greşesc și răii fac, și ast-fel s'a, alte- 
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vât fârte” multe cărți și se altereză dilnici de 
ast-fel de negligenți şi ignoranţi preseriitorii, 
D-deii săi judece că mult răi fac. După 
mântea lui Panaiotache i fost acest Alexan- 
dru cel prea învățat nu numai la grecește - 
ci şi la latineşte” şi arabicește și persicește 
desăvârşit, pe lângă aceste și doctor escelent. 
A fost fiii luă Nicolai Mavrocordat nobilul 
şi cel întăi din Hi6 având de mumă pe 
Ruxandră cea prea înțăl6ptă. "Acâstă a fost 
elevă prea înţeleptului și marelui logofăt a, 
marei biserici I6n Cariofil Și atâta a pro- 
gresat în studii și sa, făcut renumită în cât 
nulți -din Buropa Gmeni de valâre venind 
în Constantinopol se duceâti și conversaii cu 
ea şi o admiraii. A fost fiică a, acelui renu- 
înit” boer Scailat, care avea atâtea oficii 
asupra sa. A avut dintâi bărbat pe Alexan- 
dru domnul Valahiei, fiul lui Radu Vodă 
marelui Domn a Moldovei. Alexandru a în- 
văţat carte în Constantinopol, la disul Cari- 
ofil apoi sa dus în Padova şi â început să 
studieze filosofia. şi: certându-se cu! scolarii 
s'a întemplat un omor și din. causa, omoru- 
lui a fugit și sa dus la Roma, aci 'a ter- 
minat filosofia şi medicina. Acolo a făcut 
carte despre circulaţia sînoelui atâta de în- 
țăleptă şi necesară în cât s'a tipărit de cinci 
şase ori și totuși este grea de găsit. De 
acolo a venit în Constantinopol şi sa făcut 
mare orator a 'marei biserici, apoi și mare 
logofăt. A fost și profesor la scâlă şi a scos şi 
ucenici escelenți, pe Sevastos, ce a fost profe- 
sor la Bucureşti. şi pe Spandone : ce a fost 
profesor în Conştaiitinopol. A făcut: și o 
gramatică despre sintaxă, a interpretat, cartea, 
Îu “Aristotel despre naştere și morte SI a- 
cestă interpretare” o studiază acum în, tote 
sedlele greceşti. A compus și cartea numită 
Tudaica, i ia fiul lui Nicolae Vodă a impri- 
mat'o la Bucureşti la 1716 A 

- Ta timpul acela 'a făcut expediție, 'P teii 
şi Sati dus la Viena ce se dice și Beci, și o 
luat, dacă, regele Polonici I6n Sobieski,” che- 
mat de împăratul 3 Nemţilor nu sosea cu aju- 
tor; cu ajutorul căruia și cu a lui D-deti 
ni numai Beciul s'a. sliberat, ci și 'Purcii a 
fost învinşi cu totiul. Atiânci înipăratul lor 
Sultan Mehmed, ' fiind la Adrianopol, ruși- 

24
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nat şi supărat a tăiat pe Vizir, a spânzurat 
pe Reis Efendi iar pe Alexandru l-a închis 
împreună. cu femela lui Sulţana, fiica lui 
Ionachi Hrisoscoleu, și pe muma lui Ruxanda 
sub pretext : că aceştia-l-aii îndemnat şi a 
făcut resboi şi a făcut dragoman ture. pe 
Sefer. Agă. lar Alexandru temându-se să 
nu-și piardă viaţa sa, ca, cei Qiși, a dat 300 
de pungi ca sil lase. Din care dând o can: 
titate. acolo în Adrianopol și neputând să o 

“ împlinâscă l-a dus în Constantinopol și Xarăși 
l-a închiş în lăuntru în Zintan-Capi *15). Dând 
și aici altă cantitate și neputând nici cu a- 
ceste să, împlinâscă cele 300 de pungi, ta 
luat tot ce avea la Miri 16); după șase luni a 
murit în închisâre muma lui și după. alte 
şase luni sa eliberat -și el și femeia lui. 
Acum aci în lăuntru în închis6re s'a născut 
Nicolai, Vodă, Iar după două luni l-a, resta- 
bilit. iarăși în dragomanie, i-a hărăzit cele 
datorite și tâtă averea, lui ce i-o luase Ja Miri, 
Eliberarea lui dic că s'a făcut de la D-dei 
print”un vis ce. a vădut Împăratul ; l-am 
audit când eram -şi eă în lăunteu în acea 
închisre. închis . pentru 55 „pungi, datoria 
lui I6n Vodă domnului meii care pe nedrep- 
tul mă încarcă cu mărturii mincinâse unii 
din vrăjmaşii mei. D-qei să erte 117), Visul 
se vede la engomiul ce am făcut închisorei, 
și. este în cartea mea, numită Patericul st. 
Grigorie Dialogu, unde. pe lângă altele s'aii 
imprimat și acâsta, dea D-deii şi pentru cele 
rămase. Având Exaporitu multe cheltueli la 
sefer 113) și nefiindu'i de ajuns veniturile. hotă- 
rite de împărăție a, cerut și i sa dat arpalic 119) 
orașul Adrianopol fiind văduv. A făcut pe 
învățatul . Gherasim din. Castoria al Adria- 
nopoliei, care'a fost în urmă și al Alexan- 
driei, după cum s'a scris. Acesta, „săvârşea 
cele ale arhieriei, iar Exaporitul lua venitul. 
In timpurile acele a fost mare cutremur, 
mai ales în: Smirna, şi s'a ruinat multe case 

- Și a turtit pe mulți; atuncea fiind în Smir- 
na și Partenie: al . Alexandriei a .fost turtit 
de case și a murit, de aseminea și Ignatie 
Mitropolitul Smirnei. S'a făcut Gherasim cel 
mintit al Alexandriei. OO 

A 

:In aceste timpuri sa. întâmplat și acel 
mare zorbalâc: la Adrianopol și a dat. din 
tron: pe amintitul Sultan Ahmet și a rădicat 
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"Adpuavoyzor, Gmod mov 6 Pacteis, ere &   

pe Sultanul Suleiman. Având: turcii adesea 

resbâie cu. Germanii şi tot-deuna nenorocite 

sa; sfătuit să, trimetă soli la Germani ca să 
eră, 'pace ; și s'a. ales doi zulficar Efendi şi 

Alexandru, şi s'a dus și în urmă după patru 

ani Sa întors. N'a trecut mulţi ani și având 
"Purcil “iarăși resboi cu Nemţii, cu Moscovii 
și cu Leșii, iarăși nenorocit. mai ales din 
partea Nemţilor pentru că era generalisim 

principele acela Eugeniii care a invins ar- 
matele 'Purce în atâta în cât le-a nimicit. 
S'a perdut vizirul și tote pașalele cu el și 

tâtă, armata, ce a fost trecut rîul pe pod şi 

a venit în țâra Nemţilor ; iar împărâtul n'a 

“tvecut, ci a rămas la Sentan 120) cu Bughiucli 

Mustafa Paşa, împreună cu 'Muftiul și cu 

caziascheridii .de 'ceastă laltă parte. Și a or- 

donat și a stricat podul ca să nu se întorcă 
îndărăt! armatele, ci' voind şi nevoind să 

stea la resbol şi de aceia cu toţi s'a perdut. 
Impăratul "vădend atâta nimicire și lăsând 

și hazn€ua şi corturile şi tâte a fugit şi a 

venit în Belgrad şi de acolo la: Adriânopol. 

Deci âvând. turcii aceste resbâie și perderi 
Sa sfătuit despre ce este de făcut și sa 

hotărit să trimâtă Xarăşi representanți. Și ast- 

fel s'a, trimes din partea Turcilor Reis Efendi 

Rami-Mahmed și Alexandru care atunci s'a 
cinstit de împăratul cu titlul de efendi adecă. 

de ai se dice: prea, strălucite bei și Exa- 

porit, ambii representanți egali în cinste şi 
deplin împuterniciţi. De asemenea sa, trimes 
şi de la, alte împărăţii tot câte doi represen- 

tanți deplin împuterniciţi. Și s'a făcut întru- 

nirea lor la Carlovitz, și făcându-se multă 

discuţie, a luat sfârşit pacea între Otomani, 

Germani, Leşi și Moscovi, dând îndărăt Turcii 

Leșilor Camenița şi luând înapoi" cele cinci 

districte ale Moldaviei:  Suceva, : Cernăuţi, 

Hâvlău, Hotin și Soroca, pe care le luase 

Leşii. După acestea a făcut pace şi cu Ve- 
nețienii dând Venețienii : înapoi Epactul. şi 
alte locuri litorale şi ţinând Morea,: Sânta 
Maură și Preveza. Inturnâiidu-se representan- 

ți! Reis Efendi şi Alexandru și apropiindu- 

se ca trei ore de Adrianopol unde era împ&- 
ratul, a -eşit 'Lefterdar-efendi spre întîmpi- 

narea, ' lor; apropiindu-se încă depintare de 
o oră a; eşit şi ISehaia bei și X-a priimit și 

venind la lagăr i-a salutat. In urmă cu 
toții împreună cu alai și cu actele păcei în 

mână s'a dus la Epitrop, şi i-a înbrăcat cu 
9 A ga .. 

blane de samur. Apoi luându:i sa dus și: la
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împăratul și i-a îmbrăcat şi el cu blane de 
samur și așa a. venit la conacele lor. De 
atunci dar magnații nui dicea mai mult 
tergiman **1)ci Jilgi Ver. 122) Acesta, după aceste 
a dimisionat din oficiul de mare dragoman a 
lui. Nicolae Vodă; avea, însă și alt fit cu 
numele I6n fârte frumos, care a succedat în 
dragomanie după ce sa făcut fuatele săi 
Nicolae domn Moldaviei și după mortea lui 
a fost și Vlah bei și după doi ani a murit 
şi acesta în scaunul stii la Bucureşti. Atâta 
și despre Alexandru Exaporitul eternă amin- 
tirea lui. 

Acesta pe lângă altele virtuţi ce avea, avea 
Și acesta: să nu fie nică odată fără ocupație - 
amintindu-și proverbul profită -de timp. De 
aceea. '] întrebuința ne având convorbiri, sati 
să citescă saii. să scrie saii ceea ce este mai 
curios unui boer să se închine atât în caie 
cât, și călare pe cal, cetea psalmi și rugă- 
ciuni. Ascultaţi egemoni, și învăţaţi min- 
te, învăţați-vă domni și boeri și urmaţi. 
Am voit şi trebuia. să scrii aci şi unele 
rugăciuni ce acesta a compus și avea de- 
prinderea, dilnică să le pronunţe, dar ca să 
nu mă ar&t greoi cu vorba 'mea multă, le las 
și pe aceste după cum și altele. 

„Im urmă de la el și până astă-di a fost 
dragomani ca la două-deci, da ca el nimene; 
ȘI în-urmă după Neculai a domnit în Mol- 
dova ca la două-deci, și alți pe atâţia în 
Valahia, dar ca acesta, şi ca Constantin și 
ca Șerban. nimenea. Scriu însă numai des- 
pre cei doi de mai jos și nu despre altul. 
-. Alexandru. Ipsilant,- fiul lui Aga Ianachi, 
fiul hatmanului Constantin Lazu, din Capi- 
chihaie sa făcut domn în Valahia îndată 
după pace.: Acesta a, fost însemnat prin domnia 
cea de mulţi ani, pentru.că a domnit. mai mult 
de opt ani, ca nimene altul .acum în aceste 
vremuri. Însemnat „pentru: bunătatea și milo- 
stivirea sa, și alte bunuri. ce a făcut în Va- 
lahia, a numit 'şi profesori la sedle cu salare 
mari, şi: nutriment: anual. elevilor săraci mai 
mult:de donă-deci de pungă. Insemnat pen- 
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“tru monastirea ce a didit lângă Bucureşti. 
Și a afierosit-o la st. Munte, la sânta mona- 

stire . a sântului Gheorghe. Insemnat pen- 
tru noua curte domnescă ce a zidit-o din 
temelie afară din București pentru că întăia 

cea veche era în mijloc; iară cea din ve- 
chime, cea de la început a fost în 'Lârgo- 
veştea, trei dile departe .de Bucureşti, Şi 

pentru depărtarea de București și Dunărea, 
socot că a lăsato Șerban Vodă saii nepo: 
tul săi Constantin Vodă și venind la Bu- 

cureti aă zidit curtea, adică palatul. ca- 

sele domnești. In. sfârșit s'a mazilit sa 

surgunit şi sa chemat și a venit în (Con- 

stantinopol şi şade acum în casa lui -la 

Cumucesme. Die că ca la 500 de pungi și 

mai mult a ridicat bogăţie din Valahia, ca 

nimene altul acum în aceste timpuri 19). 

Grigorie Ghica fiul decapitatului Alexandru 

Ghica, marele dragoman, din dragoman și u- 

cesta s'a făcut Vlah-Bei, și în anul întăi al res- 

belului - sa selăvit de Ruși, sa ridicat din 

Valahia și sa trimis în Peterburg. Indată 

ce sa terminat pacea s'a trimis din Peter- 

burg Domn în Muldova. Ș'a fost priimit și 

întărit și de împărăţia Otomanilor, dar fără 

de voe făcând cum dice. vorba amarul dulce. 
Pentru că după doi'ani sa trimis Capigi 

Başă şi i-a luat capul. Și de și pentru altă 
pricină şi vină, -pentru ca să nu se scanda- 

lizeze împărăţia Rușilor. Adevărata însă causă 

a fost pentru că era trimes (pus) de huși 

și că cugeta, rusește şi-l aveati Ruși ca șpiou. 
Dar fiind că am raportat şi despre tatăl săii 
urmeză să seriem și despre el, şi prin ur- 

A 

mare (icem 124). 

Amintitul Alexandru era din tată Ghica, 

adică Albanit; iar nâmul acesta al Ghi- 

culeştilor este însemnat ca vechi domni- 

_tor, iar după mamă din Mavrocordat, fii. al 

Ruxandrei, fiica lui Exaporitu. A avut frate 

pe Grigoraşeu marele dragoman, după ce 
acela a domnit a luat acâstă dragomanie. 

Pela anul 1141 Ianuarie 26 în câsul întăi 

din n6pte a trimes Epitropul și l-a ridicat 
și îndată ce s'a dus, şi fără sil sogletirdi- 
sased 1:5) l-a rădicat la Hapsi ia Mugzuraga în 
Tumbruchă 26). Pe la trei 6re sa dus Baș-Ba- 
chicul Apdiagas cam cu 20 de ceocadaris la 

casa .lui din Fanar și bătând şi lovind. la: 

pârtă a deschis'o, a întrat sa suit în casă, 

a sigilat camerele. și limanul şi sa dus și
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sa culcat; apoi curând a venit Gmenii ur 
Tefterdar şi “marele imbrohoi împărătesc și 
deschidend tote odăile și sipitele Şi: dulapu- 
rele a câtagrafiat tâte lucrurile. In aceeași 
n6pte sa dus imbrohorul : şi în mahalaua 
Curucesme și a sigilat şi casa lui de 'acolo 
și sa făcut mare: cercetare de tâtă: averea, 
lui. Și ce era mai de preț lea pus în 
magie 1*?) şi le a dus la Babihumaiun, adecă - 
în saraiul împărătesc. Iar 'cele mai" alese 
adecă: giuvaericale, aurării şi argintării le 
a luat de â dreptul la împărăție. Apoi împă- 
ratul” pe unele le-a:luat, iar pe-altele - le a 
trimis Enderun-Flasnesi: Nenorocitul dragoman 
şedea în închisre cu dot lanţiuă în picidre: 
lar Chihaia bei trimitea pe chiatipul săi 
continu în trei dile da două și de trei ori. 
pe di şi-l întreba despre averea lui, acela 
nu spunea altă de cât că ceea ce are este 
în lăuntrul: casei 'sale și: Gmenii lui ştia. 
Deci la 1 Februarie s'a deschis tote” hâvtiile 
lui, le a “citit și a găsit inserisuri de 388 de 
pungi, bani în- num&rar peste 20, și cu obiec: - 
tele din casă, și cu casele făcea mat mult de 
100. In aceeași 6ră când a rădicat: pe dra- 
goman a surgunit; și pe Reis Efendi în oraşul 
Castanpole patria lui; iară causele acestei 
condemnări le spunea diferite și pe : lângă 

"altele, că s'a prins scrisârea ce dragomanul 
a scris la Nemţi,. că darurile ce le a trimes 
lui Reis Efendi și altor persâne le a dat; 
alţii die, că -ar fi confiniile Bosnir; fiind-că 
în tratate “nu se: cuprindea curat unde se 
hotărăsc, ci prin .cuvinte echivoce, Pe a: 
ceste- Germanii le întrebuințeză acum cum 
voesu și cum le convine; și alţii că este 
pentru cestiunea' Belgradului pe care Ger- 
manii curând atunci la început când a 
fost învinși era ca să'l dea. Iar Reis Efendi 
împreună cu dragomanul a amânat-o "dicând 
că trebue să aștepte până va veni! repre- 
sentantul Franţii și așa având timp Germanii 
l-a. sfărâmat. și l-a dat 'ruinat: La 10 Fe- 
vruarie vestit Epitropul de împăratul s'a 
dus și â făcut o oră și mai mult, întoreân- 
du-se curând a ordonat Și-a intrat la Hapsii 
Mugzuraga, ' Sum: Başa şi Hasas Başa. Şi 
a scos pe nenorocitul dragoman ţinându-l 
doi de supţiori,: și “l-a dus înainte la Alai 
Chioschiu la Demir  Capi unde şedea îm- 
păratul. A strigat Arizic: Padișahim, bendinu | 
deulete sadacatile hismetigim, adalet- egle 1:5); 
Dar “soeletirmesdem l-a. decapitat. La 11 

—
.
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TV TOTa- 

Guudwviza. Ras zor 70 „Xoaoâny. pa-   

prin.. ordinul Epitropului sa; înaintat la ofi- 
ciul săi Doctorul Mihalache Mamora,. logo- 
fătul cel mare. a marei biserică, marele :sche- 
vofilax. lar mare hartofilax și.mare. spătar 
Mihalache Rosă&t în. oficiul de mare sche-,. 
vofilax; iar mare. hartofilax s'a făcut mare- 
le sluger Alexandru. Suţu.. La 20. Epitropul 
a îmbrăcat cu cavadă de . dragoman pe 
Enache Bogdan: și i-a: ordonat să. nu se 
amestece -la. Mu, 25) ca cel-alt, .ci numai 
la oficiul de dragoman. - 

Acesta era din ţeră, ca cum-am dice din ţera 
Moldovii; cu supra numele: Calmuchi, de nâm'de 
jos și începător nemului săi şi cinstei. Venind în . 
Constantinopol s'a ficut secretar lui Alexandru 
celui decapitat, “apoi și Capichihaia Dom: - 
nului Valahii Grigorie Vodă: Ghica, -fiatele 
celui decapitat şi din: Capichihaia, 'drago- . . 
man. și “din dragoman: cu timpul Domn 
Moldovii patrii: lui, 
mit Eufimie Calimah. Atunci mă aflam şi ei 
în Moldova, venind din' Valahia cu marele Și. 
cam de un cot lemnul cinstitei' cruci, să ne 
închinăm puterii sale, căutând :: milostenie 
pentru sânta monastire a “Hloropotamului Şi 
luând cu îmbelșugare 150). Atunci sa întâmplat 
şi rebelitinea asupra împărăţii a unui Sultan 
fratele lui 'Tatar-han.pentru că cauta, să 
scâtă pe fratele săi și să se facă el 'Tata- 
han, iară împărăția. pentru” că: nu-l. voia a 
perdut “causa, Și - călcând. Moldova, ca una 
ce. Moldova, este megieşă. Tatariei. ati jefuit- -0 
și „aii:selăvit pe. mulți şi ai venit până la; 
sul Prut, în apropiere de Iași de 4 cesuri, 
Sai mișcat să vie și la Iaşi să "prăde :s 
jafuiască, şi să sclavescii după cum Şi. tara: 
Iară. putere acinstitei cruci; . saii mai bine di- 

„când, acelui răstignit pe ea a marelui D- det 
și Mântuitorului nostru isus. Christos; să ne 
închinăm. numelui lui, i-a împedicat întru 
chip vădut la, Septembri e 14, în-diua: Inălţă- 
riă Orucii; căci atunci se mişcase și îndată în a 
ceeași 6ră s'a, și întors s pentru că nu se înțelegea. 
Dapre cum altă dată Hosroe îm păratul Perșilor 
şi alţii puterea .sântei Mahrame i-ati împedecat, 
pe cei ce dai resbel Edesei: în.care era :sânta 

şi din Calmuchi sanu- : :
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Mahramă, mare este harul ei. Acestă mi- 
nunată împedecare unii Moldoveni fugind 

"dim lagărul 'Tătarilor unde erai sclăviți ve- 
nind la Iași o istorisea la boeri, și la toți 
și cu toții dădea mărire D-qeului tuturor, 
fiind desperaţi și suferind ca cei desperaţi, 
plângeri, -lăcrămi și vaete. Iar Domnul ne. 
fiind la Iași, era încă în Constantinopol, 
așteptând ca să înceteze rebeliunea ȘI apoi 
să “vie. Istoria acesta se vede pe larg cu 
tâte împrejurările în cartea mea numită Gra- 
dina Giraţiilor. Acest domn era blând, alt 
Dionisie din Scopel, și după trei ani ma- 
zilit și dus în Constantinopol, ȘI trăind pre- 
cum die până la 110 ani a reposat în pace 
în casa lui la Curucesme. 

Grigorie, fiul acestuia, domnind în Moldova 
după 3 sati 4 ani socot s'aii adus în Con- 
stantinopol . și sa decapitat împreună cu 
Niculache Suţu Başa Capichihaia al stă, și 
mare dragoman în anul I al resboiului ; 
când armatele turceşti duse în Moldovă a 
fost învinse de Moscovi și alungate. Ca să 
se astupe rușinea alungării cu uciderea a- 
cestor nevinovaţi că adică n'a guvernat bine 
cele din Moldova, și din reaua lor guvernare 
n'aii reușit Tureii. Și s'a, făcut de asemenea 
cum dice cuvântul: A greșit Măgarul și a 
bătut şaua. 

Boeri. Comercianţi și Profesori, 

Constantin Dracu Suţu Constantinpolit 
însemnat pentru boeriă lui şi pentru pro- 
copsala sa, pentru că era cel mai tare ca 
puţini în elină, latină și arabică forte tare. 
De aceea a făcut și Lexicon elino-ture, avea 
și bibliotecă. A fost și Baș-Capichihaia lui 
Constântin Vodă și Capichioldaş al met; ȘI 
părinte a 5 fii. Dintre ei unul,! is mare 
hartofilax şi mare slugei Alexandru a fost 
spînzurat” de vizir în pârta lui, la casa sa, 
din Fanar, bănuit că are o sclavă turcă ŞI 
trăește cu ea, sati a spune adevtrul că 
oiganisa ca să domniască, iarăși Constantin 
Vodă, care era mazilit, și pentru ca să nu 
reușască a fost acusat. Altul Neculache ma- 

„rele dragoman a. fost decapitat, după cum 
sa scris. Iar Mihalache cel mai mic dom- 
nește acum în Valahia.
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Iacobache Constantinopolitanul Stravrodro- 
mit, însemnat și acesta pentu erudiția lui 
şi boeria, fecior comerciantului Rizu capi: 
ghioldaş al mei şi acesta. Venind la Con- 
stantin Vodă și fiind bine primit a ajuns 
mare Spătar şi socru-a doi domni, lui Gari- 
gorie Ghica -decapitatul și lui: Alexandru 

” Ghica verul aceluia, Acext Iacobache atât 
devenit de însemnat în cât în anul dintăit 
al resbelului s'a orînduit de împărăție repre- 
sentant împreună cu unul din divan, ca să 

„se ducă în lagărul Moscovilor pentru pace, 
de și nu sa “facut atunci. Acesta are la 
Stravrodrom și la Buiuc-dere case de 100 
de pungi și mai mult și bibliotecă. A impri- 
mat şi acesta una din cărțile mele cuprin- 
Qând alte 6re-care și trei cuvinte panigerice; 

_unul cătră Iosif logodnicul şi Iacov fratele 
Domnului și fiul aceluia ; al doilea la St. 
Nicolae şi al 3-lea la Sântul Gheorghie, să 
le avem .rugăciunea lor. 

Iară biblioteca lui și a lui Suţu și a altor: 
boeri și arhierei s'a: format din o bibliotecă 
din a lui Alexandru Exaporitul, “Nicolae 
Vodă şi Constantin Vodă, care sa vîndut 
trăind Constantin Vodă, e ca să se plătescă 
datoria lui, după cum sa vîndut și casa lui 
dela Fanar. lar acestă bibliotecă era mare 
avea mii de cărți, ca bibliotecă: acestor 3 
boeri 1% 

Gheorghie Constantinopolitanu, fiul lui: 
Stavrachi doctor însemnat dar pal însemnat 
acesta, dacă, este să spun adevărul, fârte re- 
numit între toți boerii de atunsi romei, şi mai 
glorios. A fost mare spătar și întăiul Capi- 
chihaia și altui domn și lui Stefan Racoviţa 
W. sai mai propriii dis domn domnului Stefan 

“Vodă; în dilele căruia sa prea înălțat și: 
prea îmbogăţit, după cum cu câţi-va ani în- 
nainte în timpul nostru armanul lacup cel 
decapitat. Și a devenit atât de răspândită 
vestea lui în cât a ajuns și: la împăratul.: 
Dar. fiind-că tâtă slava omului ori cât de - 
mare ar fi, ca visul trece și ca florea so: 
veştejeşte, cu. atât mai mult: a: unui: ro-: 

meti și sclav. tureilor..Și acesta prin urmare - 
a, fost condemnat de împărăție și spânzurat 
înaintea porţii lui la casa lui cea din nou 
zidită din Mega-revma, lar: averea lui tâtă 
s'a făcut împărătesei; care spun unii, că era, 
mai mult de o mie, iar alții mii de pungi. 
ȘI a trecut şi iată nu era; şi. lam căutat - 
şi eu, ca David, locul lui și nu am - aflat: 

23
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locul lui. Până când dar o fii ai Gmenilor, 
până când veţi fi greoi la inimă? Pentru 
ce iubiți deșărtăciunea și căutați minciuna? 
lată, na,-de la acesta şi de la mulți alţii 
ca acesta și voi cunâșteți sfârșitul deșertă- 
ciunei, și câștigul deșert și pe mincinoșii 
lumei! Intro di împreună cu femea lui și 
cu el mâncând eii, fiind în Constantinopol, 
având cinstitul lemn, şi având casa mea 
conac, de aceea, îi eram și amic sincer, după 
cum și tuturor Fanarioţilor timp de 4 ani, 
cât 'am stat în Constantinopol, avâm dar 
prietenia şi casele lor conac. Și îngâmfân- 
du-se fericitul dicea: Că pentru dreptatea lui 
și pentru înțelepciunea, lui este fericit; și 
că adese persecutat de Valahi și de. Moldo- 
veni, D-deui l-a scăpat şi altele de acestea 
şi pe alții eriticându-i, eu i-am (is: Nu sunt 
frate boerule tâte .reușitele din partea lui 
D-deii pentru virtuțile nâstre, ci une oră 
pentru îndreptările nâstre, iar alte ori și 
pentru un răi mai mare al nostru. Întrun 
timp (i-am spus astă, istorie) un tălhar dor- 
mind subt. un zid vechii a unei cetăţi i sa 
arătat îngerul și a dis scâlă, dă-te de oparte, 
că 'are să cadă zidul. Sa trezit tâlhurul,. va 
sculat, s'a dat de oparte și a cădut zidul. 
De acea sa bucurat și a mulțămit lui D-deii 
pentru că l-a scăpat. A doua di se duce la 
biserică, și dă o luminare, tămâe și unt-de- 
lemn spre mulțămire. Dar în timpul nopții 
vede iarăși pre înger şi îi dice: Pentru ce 
ai dus aceia ce ai adus la biserică? Le-ai 
dus 6re 'spre mulțămire, că te-a scăpat D-deii 
de mârte și că cugeţi, că îi place lui D-deii 
purtarea ta? Nu, nu'i place; ci te-a scăpat 
ca să iei o morte amară și necinstită. după 
cum ţi se cuvine. N'a trecut multe dile și-l 

„prind pe : acest tâlhar și-l 'spânzură. Acum 
domnia ta (și mă iartă că cu îndrăznâlă și 
durere vorbesc) nu socoteşti tâte acele succese 
pentru bunătatea ta și să leia-i t6te pentru 
binele tăi, ci te gândește și la cele din po- 
trivă şi ia aminte. I-am spus și altă dată 
alte și că trebue să lase Constantinopolul 
și să se ducă la lerusalim, pe de o parte,. 
ca, să se închine Sântului Mormânt ca mulți, 
pe de ulta, ca să dea milustenie multă, ca 
fârte bogat, ca săi ajute pre cei de acolo. 
In sfârșit ca să i se uite numele lui nevă- 
dendu-i: fața cât-va timp, pentru-că, şi Turcii 
și Evreii și Armenii și Papistașii și Romeii 
avea în fie care di. în gura lor. pe Stavra- 

. 
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coglu,  dupre cum “și versui în stihuni a: 
eşit după mârtea lui, şi sati imprimat în 
Veneţia. ' Acesta “trăind a trimes și a impri- 
mat în Lipsca teologia în două tomuri, carte 
a lui Iosif Vrieniu, prin mijlocirea lui So- 
fronie al Ptolemaidei şi mai în -urmă al 
Constantinopolului. Iosif Vrieniii a trăit pe 
când împărăţia romeilor *și da sufletul, mi se 
pare, pe timpul împărăţii lui I6n Paleslogul. 
Fericitul Stavracoglu era politicos şi da- 
nic; mai mult de 10000 de lei a trimes şi 
a zidit cu zid întreg sânta monastire a 
Ivirilor cu chilii, care “este în sântul Munte 
şi un paraclis al sântului Gheorghe. Mi-a 
dat şi mie pe lângă altele 500 de lei şi am 
cumpărât aurul cu care am: înfrumusețat cin-. 
stitul lemn; ceia ce cu aurul acesta, cu dia- 
mantele și smaragdele m'a costat mai mult 
de 5 pungă. Mi-a mai dat încă și 150 lei și am 
"cumpărat o candelă de argint de o oca și jumă- 
tate. Mi-a dat și Spătarul lacobache pe atâta 
și am cumpărat alta asemenea ; : 'am adus ŞI 

din Moldova una de 2 ocale şi din Valahia 
una:de 2 ocale şi 1/2, și sunt tâte 4 aceste 
candele la Hloropotani, o vedere vrednică 
de admirat. Incă când sa întâmplat în Con- 
stantinopol Donanma 152) împărătesc, pentru 
naşterea unui copil o scptămână ; ŞI sa în- 

chis judecătoriile şi s'a deschis închisorile 
şi lipsa aliş-verișul şi să eluminai nopțile 
de lumini nenumărate și să amusati diua 
prin jocuri și veselii de mii de feluri și. sa 
înfr umuseţat, țarile 133) și s'ati împodobit casele 
și acelor mici şi acelor mari și a 'Puzcilor și 
altora și să concuraii care să . întrâcă pe 
altul în înfrumusețarea casei sale cu oglinti 
şi candeli multe, cu ceasornică atârnate, cu 
covâre şi cu alte objecte deosebite şi rari, și 
tâte lucruri. de mult preţ; atunci, da atunci, 
când avea loc acestea, eii zăcâm bolnav la 
Egri-Capi, și a venit superiorul de acolo 
al bisericii prea sântei Născătorei, făcătârei” 
de minuni, să m& vadă; și vorbind mi-a 
spus de sânta, masă că nu are un acopere-' 
mânt demn, după cum se cuvine. Și îndată, 
scriu cătră acest boier dicnd: Sânta Evan- 
gelie hotărăşte, daţi cele ale Cesarului Cesa- 
rului, și cele ale lui D-deă lui D-qeii.- Deci 
fiindcă nobleţa ta a dat cele ale Cesarului 
Cesarului, ai înfrumusețat porţile casei .tale 
cu valori de mii de lei și mai.mult, și bine 
ai făcut, dă și cele a lui D-deu lui D-dei 
și trimete şi înfrumusețază și sânta masă a
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bisericii, Născătârei de D-qeii şi vel face 

mai bine. N'a întârdiat bogatul, a făcut 
după cum dice cuvântul : luţăla are ȘI bu- 
nul ei..]n aceeași di trimete cu gramaticul 

săi Statachi Zagorian, un cumaş “de aur de 

15 lei cotul și cu poruncă câtă. voese să tai 
Și să iei, și am tăiat 10 coți. N'a fost de 
ajuns acâsta şi atât de mult, ci a trimisa 
doua di și o lumînare de 10 ocale. Ast-fel 
de generos şi darnic a fost boerul acesta, 
D-qeă săl ierte. Multă milostenie făcea în 
Mega-revma. şi pliitea la mulţi ţărani săraci 
dările. Incă veniră şi la mine Chiprian 
Zagorenul şi Macarie Psarenul, carii zideati 
Monastir, Macarie la Scanțura, Jară Chiprian 
la Ghimnopelagisa, disă și Dmna Pelaghia, 
insule amândout mici nelocuite, lângă Scopel. 
Și a venit în scop de milă şi ajutor, pentru 
ca să le termine. Să întâmplă atunci, ca să 
zidescă case în Mega-revma şi i-am trimis 
cătră el cu o scrisorică a mea: Boerule, am dis, 
dumneta .zideşti case pentru dumneta și 
aceștia zidesc case pentru D-dei. Când și 
cât trebne să le dai ca să sfârşescă lu- 
crarea, știe conștiința nobleţii tale; și le a 
dat 100 lei, fie căruia câte 50. 

Constantin Xipolit din Sotira, sat în Za- 
gora, însemnat şi acesta pentru că a fost 
mare secretar și iubit lui Nicolai Vodă, iar 

fitului săi Constantin Vodă şi Agă și Comis şi 

Consilier tainic. Acesta, este acela, despre care 
serie, dupre cum se vede mai sus, Mitrofan 
Grigoraș și îl numește Prim Secretar. Acesta, 
na întrodus pentru întăia dată în curtea 
domnâscă la 1735 și m'a recomendat pen- 
tru al doilea secretar lui Constantin Vodi, 
aflându-mă& et la, Bucureşti studiind; a 
murit ducându-se în țara sa, D- dei al 
odihnescă. Iată şi cuvinţelul meit cătră el 
în formă de epistolă, când s'a dus în patria 
lui la 1737 anul mântuirii. 
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Descrierea  întemplariă din București” în a- 
Iu celaș au. 

Era 9 Iunie, Prea, Inălţatul nostru Domn 
Constantin Vodă, v&dând mulțimea adunată 
a Tătarilor mîncători de cai,: și prevădend 
tema Valahilor prevenită din acesta, le-a 
ordonat, ca să se. adune cu toții în curtea, 
domnescă.: Și dar adunându-se cu toții (era 
36) a hotărît să rămâe în oraș 3 dile și 
apoi să se ducă la confiniile Valahii, Iar a-: 
cesta sa întâmplat Joi. Iar a doua, (i care 
este Vineri în vevărsatul. zorilor, sunându-se 
marele clopot din sânta Monastire a Sântu- 
lui Gheorghe, unii diceati, că însamnă că sa 
întâmplat un mort, tar alţii foe (cea ce era 
și adevărat). Aflându-se un aprod acolo (a- 
prod, ccuș, curier) a strigat 'Tătarii! Bine ar 
fi fost să nu mai aibă voce și ast-fel, dupre' 

- . cum ice poetul, sonoră. Și dar curând audin- 
du-se la urechile tuturor, pentru că preexista 
între orășeni știrea despre 'Tătari cu toții s'a 
turburat. Și unii ati fugit, alții sati ascuns, 
alții Sati înormat și alțir ai luat ciomege. 
Monastitile sai încueat, otelurile s'aii închis, 
casele bogaţilor s'a înconjurat cu pază, iar 
acelor săraci sai deşertat. Bărbaţii punând 
parii pe umeri și având în mâini armele de 
foc sati așădat pe zidurile Monastirilor și a, 
otelelor ocupând locurile cele. mai înalte ale 
zidurilor și porţile. Femeile, având în braţe 
averile, alergau în: Monastiri, iar altele punân-” 
“du-se în trăsuri mâna caii spre șesuri. Fetele de 
casă, aruncând rușinea de pe faţa lor, precur- 
gea stradele văitându-se. Și era însemnat de a 

E 
ER

EI
 

RE
Z 
R
p



— 199 

7 âaoiicaoat, Tăs due -ohylo- 

Gat 22 i ao pa Tv. tdaiv ms uiv hermobu- 
uatgas, zis îi Dxrgwppomzas, as EV VATa= 
dau zouâvas Tă mpa, dh as Bi ms ze91)ds 
m9oo4pu330v0ns Zis Tel, z0v SavaTtoy upilo- 
cw Tăs zazagtrăs aiyualozias wuiloyza, Rai 
Sos cb5iv dirdo, zaTă âv mohuualiorazoy Su- 
vo, Ti moha daovero, 7 dv ciuwyai, 
“povară Shohoyai, Tai ăhozausi. Kai eis uet- 
Too 78 găyua 5/opnsev ăv, si ud 6 newTo- 
ozauliăpiuas do y 7005 aWzăv TPoTgIȚO Tov 
2 zisa uxley, 70% po Tâv ten TOTAULLDV 

AU 
pe Tov GEyârrov Ovvhuzai Grey imae, 43 
-v rîs Wor awrâv Scowfov nuraozelhas 
miobodzayusiv 47) za0nge u.ei naperăiheoe: 70 6 
taca] „ohdaas Tău dogsu 7, 7, Tis duvats Tod 
"azes 6 ÎEu.0v PI TEDIAA GE. 

Rowvyoouv vos: Evzopag Tzpravăs, Bpanrouztvos 

703 Poti go ci, zis "hutoas 705 paiTty 
acă Ttaveu. NS Ca = /ompăciea za, GEneDI- 

î- 6 Oz; vă 70v Gva- 
| 3 proze 1, 40, TÂY = 
Dion To Es abTov SI mavipas p.0, EXoowTxs 

u? ebpzdev dd 76 0/2 8- 

* 
Lu

 
g
:
 

.-
 

u
s
 , 

ot) 

& 

g
o
e
 

. 

șa
 
8
 

O
 

ao stoca See 59 păsa, GoTts wa 
)evlieis, uewa îjo ci 75 B59409 

, ASR) 
vase 30 io Lewoyiov, ua 
75 c/shsion vai ză EEds oaivovia zis sv RInoy 

Nagizowv. 

NezAnos Mapogv ns, dd i Văzoy za a)- 

zis, 6 vv îpayoudvos 05 Paciurea a35). 0, Esl- 

onuns Bă Ti 2935 auTo: Ec /ogtos zăy dpăznv Ted 

văv vaz nică Nagiv sucă Ttetephn, guho- 

=
 

goouzio) eo GT uzi 70W70) dvzos, ani 7200 

d ziv Alien 300, ol st y zip abrăv părnv 

705 Bzorhiws Ghev îi ! za n &yăzn To aut 
1 S 

e “dy TAGĂ T0UT09 2008 adu pa a you Todz0v, 2. 

psd woey auz0y, za în mowzuzev, 6x0v obâzis 765 

290 ao Boya vo, 47 pe ei ai ză dopul. 

Tonoy în ogino & Tov dvuăco înv, &s 

cvou.dlezo 2acvos 6 capia za z:5):95))-n- 

os Aiyurzirs  Rirowyb, 6 7pâizos paonate mai 

voucdens, za pohoris. Tis Alias” Ort 7e96dTa 

is 75 do:/ds TIS parau vis Apâvovs Toeis Tez- 

a95 iza cx):n9ă5, nai Exauty A &Npa Bai, 

co Bi Jos 5 evit Zym1€ Wal4ăVEl Ip 42)Ă, 

o)" mbză 83 d doina dz TO andy 
- 

zi 

zi, ză zalăy, Eva dhhatwsis Tăs gavipozias 

ce
 a,
 

t
a
 

Q 
<l

 

"o
 % 

739 

0
   

le vedea pe unele leșinate, pe unele scăldate 
în lacrămi, altele zoâriindu-și feţele și în 
fine altele lovindu-se cu capetele de pereţi, 
socotind că mârtea este de preferat de cât 
sclavia Tătară. Şi în general nimic alt, dupre 
prea învățatul Sinesie, să audia în oraş de 
cât mugetul bărbaţilor, bocetul femeilor și 
ţipetul copiilor. Și ar fi progresat lucrul 
mai mult dacă Protospătarul n'ar fi oprit 
cu putere, șuvoiul celor ce fugeaii,. ca . va- 
lurile riurilor, aflând causa de la cei ce fu- 
gea la el, şi liniștind tulburarea sufletului 
lor Şi rugându-i să se întârcă înapoi şi . să 
se liniştescă Iară pre nenorocitul aprod Ta 
condemnat Domnitorul la oenele de sare 1%4).* 

Constantin Ventura Parian a fost Drago- 
man marinei împărătești în dilele lui Căpitan 
Pașa, Geanum Hogea, și a fost decapitat, nu 
știi pentru ce, D-deu s i-l odihnescă. Insem- 
mat pentru dragomania şi vrednicia lui. 
La acesta părintele met, avându-i amiciția, 
m'a scos de Ja scâlă, unde terminasem Gra-. 
malica, na luat din patria mea și m'a tri- 
mis la 1730, copil fiind ca, de 17 ani. Și acesta 

“na trimes atunci la Domnul Valahii Mihail 
Vodă Racovitza, părintele lui Stefan Vodă 
celui mai de sus; care curând fiind mazilit, 
am rămas ei în București la Monastirea 
Sântului Gheorghe și ani învăţat la scâlă, 
Jar continuarea, să, vede în Gr adina Gra- 
fiilor 135). 

Nicolai  Alavrog ghene; şi acesta din Paros, 
Dragoman acum marinei împărătești, Insem- 
nat pentru dragostea escepţională a lui 
Căpitan Paşa, de acum, Hasan Paşa Cesa- 
exli, iubitor de Romii, "escepţional fiind şi 
acesta, şi puternie pentru vrednicia lui și 
pentru că-l iubia împăratul. Deci marea iu- 
bire a acestui Căpitan Pașă cătră acest dorago- 
man l-a făcut mare și bogat, în cât cu nimene 
din dragomanii înninte de el, socot, că nu se pote 
compara. Pe acesta nu greşesc, dacă îl voi 
numi în dou& naturi, după cum s'a numit acel 
prea - vechii şi prea renumit egiptean Ce- 
crops,. întăăul rege și legislator şi fundator al 
Atenei. Pentru că mai întăt la începutul, 
dragomaniei lui vro trei patru ani s'a arătat, 
aspru și nu puţine, rele a făcut. Iar acum 
de cinci: ștse ani a făcut și face numai 
bune și multe. Acâstă schimbare din răi în. 
bine este schimbarea lui D-deii celui iubitor-
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de 6meni, cel ce voește ca toți să se mân- 
tuiască și să intre în Paradis. Pentru că a 
zidit biserici, a înfrumusețat Monastiri, a înfiin- 
ţat scoli -la una sati două insule, a adus ape, 
a făcut cișmele și altele de acestea. Mi-a 
trimes și mie fiind la Scopel, la Sânţita, Mo- 
nastire părintescă a mea, Buna Vestire a 
Născătorei, 100 de lei, D-deti să-i înmulțesc 
dilele. 

Dimitrie Scanave, Iliot, însămnat și acesta 
pentru amorul  Sultanei cătră el. Din care 
causă s'a mărit și acesta și s'a îmbogăţit ca 
nimene înainte de el dintre comercianții Hioţi. 
De aceea acesta, este acum comerciantul 
Sultanei și a tuturor Vizirilor din vremi, 
Fiind cu bune plecări, a făcut. şi acesta, și 
face multe lucruri sufleteşti; plătește 300 
de lei dare anuală părinţilor din Sântul 
Munte de la Cavsocalive. A făcut și a, 
seris, ca să dea și după mârtea lui și fiul 
său milă multă și facere de bine sufletești, 
D-qeii săi înmulțască ani. 

Petrache Caramavliu, zaraful monetiăriei 
„împărătești, însemnat și acesta pentru că în 
puțină vreme din sărac sa făcut bogat și 
din mie mare. Ira servitor la un comptoir 
de zaraf și de acolo nu știii pentru cea 
înaintat și a intrat la, monetărie. De unde 
atâta sa îmbogăţit și cinstit în cât întrece 
pe toți zarafii și a, făcut şi case la 'Lerapia, 
dupre cum nu are altul. Are și la Maguliu, 
ce să numește și Muhlii casa a amintitului 
lacup, are și la Fanar. Iar atâta bogăţie 
n'a făcut-o numai din monetărie, ci și din 
Valahia de la amintitul Domn Alexandru, 
pe care l-a sprijinit. Era și acesta bine fă- 
cător, a făcut și face multe lucruri sufle- 
teşti. Două trei monastiri de la: sântul Mun- 
te a Esfigmenului, a sântului Pavel şi a lui 
Dionisie, le apăra cu cuvântul și cu fapta, 
le a ușurat de datoriele cele mari ce dato- 
riaii la cei :de afară, tăindu-le procentele și 
„Imând imobilile, ce cu forță le stăpâneati și 
le a redat Monastirilor. Pe lângă aceste bu- 
nuntă ce a făcut, plătește și acosta în fie-care 
an 100 de lei dare anuală părinţilor de la 
schitul Anei. A făcut şi serisâre ca, să dea 
după mârtea lui și fecioru-săii; lucruri mari 
şi bune, D-qeii să-i înmulțescă: anil. Scanave 
Va invidiat, a făcut și acela milă acolo la 
Capsocalive 150). 
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ză EXAnuziv - Xonoroibevzy, mis mapadidera 
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Crcnicaril Grecl. 

za cap dâov is Boovorayrivov 707 
orb. 1 35),   

Panu Maruţe, Ioanit trăitor acuin în Ve- 
neţia și care este comerciant. Acesta după cum 
se aude a întrecut pe toţi comercianții și 
bpoerii Romei, nu numai pe cei din Con- 
stantinopole ci și pe cei din Valahia și 
Moldova şi Serbia, şi pe cei din compania 
Vienii și a Braşovului, şi pe cei ce se află aiurea, 
În a întrecut nu numai cu bogăţia ci și cu 
cinstea. Acesta sa dus în. Viena și l-a, „pri- 
mit însuşi Chesarul; acesta s'a "dus şi la 
Paris și la primit chiar regele, dupre cum 
şi Regele Engliterei și regele Prusei. Sa 

| dus și la Petersburg și i sa făcut; şi acolo 
mare primire. A fost cinstit şi cu cavaleria 
de cavaler al ordinului Sântei Anei și s'a, 
numit cavaler moscovit, după cum aceste tâte 
să văd la începutul cărței mele tipărită în 
Veneţia numită Christoithia. Inainte de el 
Caraghianizii erai renumiţi comercianți în 
Veneţia. Dar acesta. cu mult i-ati întrecut 
şi numele: lor de abia se mai aude a- 
cum; şi ceia ce este curios, că acesta înce- 
putul şi l-a luat de la aceia și în timp. de 30 
de ani atâta s'a rădicat, D-dei să-i înmul- 
țescă anii. Al Anghirei cel amintit mai sus 
s'a dus de două ori în Veneţia pentru impri- 
marea cărților. Anul acesta a venit la Sco- 

“pel și predică în fie-care Duminică din 
postul mare, şi'.mi-ati dis că i sar fi spus, că 
în: biblioteca sântului Marcu pe lângă alte 
cărți se află înterpretarea vechiului: și noului 
Testament, manuscript divizat. în 80 de 
tomuri; şi că boerii de acolo a dis șia 
rugat pe 'acest Panu ca să le imprime spre 
mărirea, lui D- deii, spre folosul nemului nos- 
tru şi pentru pomenirea lui. Și audind că 
tvebueşte o cheltuială de 300 de pungi nu 
l-a lăsat inima ca să dea și a rămas, stati 
părăginite, nefolositore şi neimprin:ate, Câtă 
perdere am suferit din causa iubirei de ax- 

-gint, anatema să fii avariţie 157), 
Iacob, dis și Ghiacume, Morait, filosof, pro- 

fesor la scdla, de filosofie din Constantinopol. 
Acesta pe. lângă altele a compus un cuvânt 
elenic: amiinunțit de lauda lui Alexandru 
Exaporitul. Există -la începutul cărţei numiti 
Iudaica, și alt cuvânt lui Constantin Brânco- 
vanul, acesta nu sa imprimat. A murit 

Antonie Spandone, Bizantin, învățat Și 
succesor la acestă  sc6lă. Acesta a compus 
Christoithia Grecescă, care se predă ca.obiect 

26
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în scâle pentru stilul ei cel ivumos, pe care 
eti am explicat'o, și am imprimat'o, cum sa 

dis. Acesta este studentul lui Eixaporitul ce 
l-am amintit 159. 

Dascalache (nui ştii numele lui), Con- 
stantinopolitan, succesor la acea scâlă. A 
murit nebun 140), 

Critia Prusianu, filosof, elocvent, ŞI f6rte 
desăvârșit în grecește, latineşte i arabicește 
şi Mare 'eclesiarh a, marei Biserici a lui Chris. 
tos, A acestuia se văd diferite cuvinţele și 
însemnări și esplicără, cu deosebire traduce. 
rea din latineşte a cărței St. Dionisie Areopa- 
gitul cea vrednică de laudă. A tradus și 
logica în limba arabă și a dedicat'o Viziru. 
lui şi i-a hotărît lu fes 141), 

I6n: Giani, Mitilineă, om de ştiinţă, mare 
primichir ș și cel mai mare între filosofi. Pro- 
nomitt, titlu, ce se dă de Patriarh celui mai 
învăţat, de la început din timpul împăraţilor 
noştri predanisit acest obiceiti, dupre cum sa 
dat și lui Critias şi lui Ghiacume și altora 
înainte de el. Și acesta, ati compus deosebite 
cuvinte mică şi stihuri grecești. Incă şi cătră 

Născătârea de D- qeii Zi vodoha Pighi stihuri de 
mulțămire, pentru: că l-a vindecat de disenterie, 
de care era ca să mâră, desperând doctorii; 
titlu acestora este 142):   
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(Ne coprindend nici un interes istoric aceste versuri, le am dat numa! în original). 

Sefacris "TorinelovwTos,. pIhEGop0s, Eăcăados 
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Sevastos 'I rapezundiul, filosof, “profesor 
sedlei domneşti din București, pe timpul dom- 
nici Marelui Brâncovanu ; carel iubia . mult 
pentru multa luă învățătură şi l-a pus maj 
sus de toți boerii, onâre pe care alt Domni- 
tor w'a dato altui profesor și nici o dai. A- 
cesta a compus şi imprimat în Bucureşti două 
cărţi Fortologiul ȘI învățătura Dogmatică.
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Acesta a interpretat în limba vorbitâre cu- 
vântul lui Sinesie cătră împăratul Arcadie 
şi capitulile. lui Agapet cătră împăratul Iu- 
stinian și cuvintele lui Isoerat cătră Demonie 
și Nicolai împărații Ciprului și le. ati pronun- 
țat și dedicat lui Brâncovanu, scrieri de forte 
mare preţ și vrednice de a se imprima, dupre 
cuni și cele amintite a, lui Ieroteiii al Dristrei, 
le am și pe acestea, şi altele, dar cine să 
le imprime? Fericit va fi cine le va imprima, 
Va face în adevăr un serviciti de aur, că 
în adevăr sunt cărți de aur Și mai scumpe 
de cât aurul şi trebuitâre mai ales Domni- 
torilor. Acesta a, făcut şi la nașterea lui 
Christos un discurs escelent, 7] am Şi pe a- 
cesta, și altele de acestea vrednice de laudă 
a compus acesta. El este student a lui 
Esaporitul precum am amintit. D-qeă săl 
odihnâscă. 145). - 

Marcu Cipriii, succesor la acâstă sc6lă, a 
murit de cancer, D-dei săl miluiască ȘI 
pentru pricina acâsta. Amintitul Gherasim 
al Alexandriei su dus -la Bucureşti, pe 
timpul Domniei lui Brâncovanu şi La rugat 
să imprime trei tomuri mai ca ale lui 
Chrisostom, scrierile lui," discursuri panige- 
rice, didahii şi alte, pe care le a adus în 
acest scop, pe care le am vădut și eti și le 
am cetit, avându-le disul Mateiu al Alexan- 
driei în Constantinopol. Domnitorul le-a dat 
profesorului Marcu. ca să le observe, fiind 
mort Sevastos, după cum se pare. Iar Marcu 

. observându-le şi cetindu-le a, spus Dom- 
nului ca .să nu le imprime ca greşite în 
unele părți, ca atacând dogma, Bisericei n6s- 
tre. Audind acâsta, “Patriarhul, a scos, dic, 
calimavea sa, şi a dis: Dâmne, dacă cum-va & 
spus adevărul Marcu să fie lertat; ar dacă 
nu cancerul să-i mănânce stomahul lui. 144) 

Georgie Chrisogon, Trapezuntii, nepotul 
lui Sevastos, succesor lui Marcu şi profesorul 
meii în filosofie. Acesta: a compus diferite 
cuvinte panigerice cu ocasia Nascerei lui 
Christos și la, înviere, pre care acolo obici- 
nuesc scolarii anuali a le pronunța la 
Domni. A compus can6ne și tropare la 6re- 
care sânți, și întrega rândudlă la sântul 
Haralampie, pentru sântul lui cap, pe care 
Domnii trimit de 7]: aduc la timp de ciumă. 
S'a tipărit și la Minee de Georgie tipograful. 
EI a tipărit nu numai acesta dar și rându- 
iala la sântul Ahileu, compunere a aliuia 
Gre-care, sub qisul Patriarh I6nichie Caragea,



— 205 — 

7 Dr zos "Tooawytatoy Kagariă, dive eiigews za dăelas 
abroad, uz 75 vă pd va Es ză zxhată uenvaiz: 
dBzv 5 veopavă 2umodiodnzzy vă ud moyhndoby, 
oi Buasoljov eic râs Errinoias, ua ud ut 
dev donpy Ehufev 6 verepioTis TURoYp4905 
dPeay, ua Ti Enovnei, Rai 09rwş 2zo)tTevlin- 
av Î 590 adrais zavnyuopuzzis dzodoias, uiy 
dvoas mobrepov, Abros' Zoyvljege azi Tâv 1tapăvra, 
iautadv avva eis TOY avbzvany Nizdhaov, 0Y3t- 

vos Î dagoozyis dă cry îpwoeeyetov, - 

* : - >. 7 = 1 Poe + ELA 

Sfuegov d/păvroo larpis mis, du.6outos pn, 

15ou.0v Nzdhewy Bibzzv dormpenta 
» E par Î+ , 2 . ” 

39/,xu.ov Tiţepâveoo1 coptozaTov E2oy 

cinzai ewaifiwy 2 Adria Cizer, 

[o tp
 d. po 6. d cipuds Sr 

WATOIULEVOv Găhw. 
LĂ 

"OS 
, 

ahacons 4 

Szizn gogâv Te, al dpistiov pNTÂTY 
ei - . - 4 - . 

Tipa Seioy, er26305 Aa93 viznv, 
Zara e “caz îvFizuz uz? 0075 Te Tumâcas Evăizos, 

fozelev Gvmeo Tăs Azzins TIVeTAy 
n? . . 47 Ft .£ A Ap , 

cun zparară stuc “î Aeziz070') 
>» Ne > ua 2 
Ovrws 20et4n eusfzvetat 6 7/p0v05 

- - - SN - a ” ... 

59 dplodsEois ză patolzo!s Azz'5, 
= "A. A - a Fe Ș, - „dmoppxyeions Tăs zarâs 5oduulas 

Sg , 7 - . 4 > 2 

-„mipovat bytes Îovă my dnhtTo, 
p55ov Yâp evaTăv zi0v cozâv uparii Bio. 

Y + - - - 

“Avat dwăazooy, To: Oz05 mais aa Ade, 
7 ? 7 “7 Sr vizas mapăoy5) Nazhăp pabiuo" 
pat dotzauyoy ebwevâs de dv, 
i Lă + N Lă . . 

5)529 mevizeov, ai Bubarny zicwv, 
7 e - - - 2 

tazat 9, nuâs txozâoaL 7 T3WwY, 

? 

, 

A , . e 
Qi p. 6 ep 

4 
7 

(25705. 

4 e - _ o 
Oac. Axzpewzai, Tăs TpLOtoToY 053445, 

| TIzzpds,. vâvo ze, za [lapazhizoy 49395, 
„dyaNâey, zi ADaTI,Gouiy Eos, 
af $: De € Za = N 

zu E mhEzovTEs VESTA piAwoias, 
provin ăp îo7iv 2v5câw menTuoudTwov, 

"Os0aos pxews dvo7p/oiatv eustdn, 
corp zevizoy, aw0vedvTwov Îdois, 
zadrdpousiot ouunxbns 2 2p00TăTns" 
e 7 * > pi - 2 nas MaTons cuv evaeâns 100 Ason9T0) 
” o o % tva upazatăv mo Osoi Boăălero, 

Siuotwoyoy ăi oboavâiv T AconăTn 
n - - Li 

dnpvis ziua, 16 Bidoziri 4ios, 
“u Doe vai mădaTw: dan UGONYEVĂTE, za LĂIRTWO/0Y GHETNY, 

uz “Oza mahouâhwv Erhedvueda 

  

însă fără 'șlirea și voia lui, de Gre-ce nu se 

află . în Mineele vechi. Pentru care ca no- 
visme sa oprit a se vinde și respândi în 
Biserici. Și numai după dare de bani no- 
vistul tipograf luă voie de le vîndu. Și 
așa sa generalisat aceste două rândueli pa- 
nigerice, ne fiind. mai "nainte. El compusă 
şi presentul canon iambic la Domnul Ni- 
colai (Mavrocordat), a căruia acrostih la 
versurile [roelegiace în grecește este urmă- 
torul 143). - 

Astă-qi fiul tatălui celui neatins, strălu- 
cire nemuritâre, a dat pre Nicolai pod6bă 

“prea destinsă, primul între principi, terte 
înţelept. cu lumini escelente, ca să conducă 
în “Dacia cârmele celor pioși. 

Oda 1, glas 2. irmos: Valul cel învăhuit 
| al marei. 

Adunări de înţelepţi şi de ritori eminenţi 
cu dreptul încununaţi pre divinul eroii, vic- 
toria poporului pios, pre marele înţelept și 

“pre. principele Daciei, pe care l-a încoronat 
puterea cea tare a dreptei stăpânului. 

Acum. în adevăr sa arătat locuitorilor! 
ortodoxi ai Daciei timpul vărtoșiei, perind 
descurajarea cea rea; toți se bucură cu plă- 
cere nemărginită, căci rosa cea dorită a în- 
țelepţilor stăpâneşte preste Vlahi. | 

Împărate al împăraţilor, Fiule a lui D-deti 
și Cuvinte, dă învingeri strălucitului Nicolai ; 
păzeşte pururea în favâre mai pre sus de 
cei ce Par supăra, cel ce este fericirea săra- 
cilor și persecutătorul nelegiuiţilor; că a venit 

— 

să ne: mântuiască de necazuri. 

Oda 111, inmos: Câţi ne am îsbavit din 
cursele vechi. . 

Câţi suntem adoratori ai fiinţei cei în trei 
lumini, a 'Tatălui, a Fiului și a puterei Mân- 
gâitorului, să ne veselim şi să plesnim cu 
mânele, melodii. împletind acestui principe; 
căcă este puterea scăpătaţilor lipsiţi. 

Zare luminsă s'a arătat nenorociţilor, mân- 
tuitor săracilor, scăpare celor în pericule, 
compătimitor și protector celor scăpătaţi; 
deci tot închinătorul pios să slăvescă, puterea, 
cea, tare a lui D-deii stepânului. 

Cântare armonidsă din inimă să facem 
stăpânului cerurilor, celui ce ne-a, dat glorie, 
acoperemânt norocit și priitor săracilor, gu-
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vernator ce cârmueşte cumpătat viaţa, "Idi- 

cându-ne speranța cătră D-deii. 

Oda IV, îrmos: Curaţiţi cu focul tainice 
priviri. 

Cu dreptul în adevăr ai fost preferit altora 
de principe; căci domnia Dacilor preste 
carii stăpâniai şi apoi tronul Ungro-Vlahiei 
pre care'l posedai, îl obţii din noii deadreptul 
de la D-deii, conform iarăşi unor rațiuni 
nespuse. 

Cuvântul cel prea luminos al Tatălui, 
dintre toți grecii, înţelepţi și oratori, insta- 
l&ă în tronul Valahiei lumină, ce prea 
plăcut lumineză și străluceşte prea frumos 
prin drepta judecată, cea dorită și cu favâre 
încununată. 

Vădând Dacia, cea miseră şi mult suferitâre 
îngrijitorul tuturor înţelepților și stăpânul, 
şi-aii amintit Yarăş de făptura cea alsă; 
pentru care te-a și dat pre tine cica o 
victorie tare şi puterea poporului celui pios. 

Ca, să duci la, pășunea cea curată și de 
viață dătătâre, păzindu-i cu potrivite regule 
ortodoxe, ai venit acum, stipâne luminând 
cu blândeţe pre toţi cei ce se afla sub pro-; 
tecția ta prin frumseţă și luminarea spiri- 
tului. 

Oda V, îrmos: Spălaţi prin curățirea spi- 
vătuluă. 

Pre dușmanii cei întunecaţi și pre lupii 
cei stricători: alungii cât mai departe de 
reua judecată, far pre turma ta îndrept-o 
în: cale nouă şi la slava cea plăcută a drep- 
tei judecăţi, ca în curând întărindu-te, să 
mântuești pre servii tăi, 

Precum spre fala israeliților a venit de 
demult marele Moisi mântuitor divin, așa 
acum împăratul a t6te cel neînceput te-a tri- 
mes pre tine putere tare mult pătimaşei țări, 

ce era în întâmplări mult alunecâse. 
lată sa ar&tat harul împăratului a tâte 

cătră toţi locuitorii Ungro-Vlahiei; salvator 
sa ivit de la cel nepângărit, şi veselia a 
strălucit cu multă putere. Deci ori-cine cu 
rîvnă să se apropie ca de un părinte. - 

Oda VI, irmos:. Profetul cel de trei dile 
din pântecele leului, - - 

Din n6ptea întristărilor ne-am mântuiţ,; 
înălțind cântări să lăudăm pre Domnul, că 
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părinte este cel ce nisa dat spre guvernare; 
roza, cea frumos înfrundită acelor eu minte 
pi6să, dând har și Yertare de greșale. 

Cel mai distins în casele împăraţilor sin- 
gur numai cunoști escelenţa Domnilor. Pen- 
tru aceea ai fost preferat înaintea tuturor 
principilor atât acelor mai tineri cât și acelor 
bătrâni. Căci ești eroii ea un gigant strălu- 
citor. 

De la natură ești cel mai nobil dintre pă- 
rinți; prin fapte eminente te distingi ca S0- 
rele, mult ești slăvit prin purtărele- ţi pidse, 
vărsător de plâie te. ai făcut supușilor, cariă 
revarsă rîuri îmbelșugate de. minte. 

Oda VII, îrmos: Arsa în apa capetele ba- 
laurilo. 

Încoronatu-ți-a, Dâmne prea blândul tăi 
creștet, protectorul tuturor și stăpânul, bine 
cunoscând pietatea și virtutea ta, cel ce eştă 
nouă protector dorit şi blând, mântuitor 
prea bun şi liman celor primejduiți pe niare. 
Cel ee a rânduit hotare cerului și _pământu- - 
lui şi apus lumină luminătorilor în Martie, 
o escelenţă, . întreit mare a Domnitorilor, și 
ție ţi-a dat tot în luna lui Martie domnia 
şi puterea. protecţiei. 

Precum atunce în luna lui Martie Voevodul 
Gabriel, a spus Fecidrei mirese înoirea muri- 
torilor, așa da, Ungro-Valahia, obţinu norocire 
stranie, punându- te acum tu pe tron. . 

In adevăr ca un s6re şei pe tron respân- 
dind rage aurite solare, g ouvernând prea bine 
pre toți credincioșii și împlând de lumină 
pre servii tăi şi pre străini, o lumină stră- 
lucit6re, protectorul celor lipsiţi. 

Oda a VIII; îrmos: Făptura sloboda se 
cundșie. 

Voi culegători al înălțimelor științelor și 
lăudători sinceri a celor mai escelente fru- 
museți, cu farmec de cuvinte încununaţi voi 
pre cel mai eminent protector al ştiinţelor; | 
că acesta este Domnitor elev al Muselor. 
Aplaudaţi Muse, vergure cu tronuri ilustre, 
lăudaţi la arttare cu strălucite melodii sirena 
cea divină, pre principele Nicolai, cel în a- 
devăr cu bună inimă, pios, nutritor de Omen, 
amicul și soțul vostru cel mai bun. 

Venerate şi divine vergure ilustru aurite, 
iubite şi pururea iubitâre de artele frumâse, 

ca unele cele dați premii de renume, încu-
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nunați deci cu ode creștetul cel prea pios, 
că singure sunteți fundament al laudelor. 

Oda IX; îrmos: O minumnele nature! tale, 

Acum tât n&mul muritor avu esperiența 
prea ar&tată de minunele cele mai pre sus 

de minte. Că templele ati aflat deplină orna- 
mentare prin care întrec pre protivnici ; re-' 
paus sunt pentru fie-cine și sprijinire pen- 
tru cei scăpătați, 

Cu rugă să strigăm cătră stăpânul ceru- 
rilor, nemuritorule, Domnule al timpului, 
păzeşte întreg pre Domnitoru Valahiei, ne- 
clintit pe tron, ca cel ce este dătător de 
fericire, ideal scump și mare fală a ceredin- 
cioşilor. | 

Fecicră curată, mamă fără bărbat, umple 
de nemărginit bun trai pre cel mai escelent 
din toți, în acest tron al întregei Ungro- 
Vlahii, pre principele Nicolai, voios pururea 
împreună cu copii și soţia, şi prea puternice 
în victorii. 

Tot de acela: cătră acelaș, alt Canon imitație 
dupre Canonul purtatărei de lumina învieri. 

Oda 1, glas 1. 

Diua învierei să ne luminăm popâre, că 
harul divin al Domnului se perpetuă în. pace, 
și în bun trai strălucit Christos D-deii ne-a 
conservat pre noi cântându-i de biruinţă. 

Să ne curățim de nedreptate și să vedem 
pre Nicolai prea înțeleptul, principe admira- 
bil, strălucindu-ne cu lumina dreptăței și a 
învierei şi qicându-ne: Bucuraţi-vE. 

Cerurile . dupre cuviință să se bucure, și 
pământul să se veselâscă, serbeză lumea tâtă 
vădută si nevădută; că Domn drept don- 
nește în Valahia. 

- Oda III 

Veniţi să bem băutură nouă nu din f6n- 
tână isvorâtâre de apă stricăcăosă, ci de la 
împăratul” Christos, carele a isvorit isvorul 
bunei legi, prin câre ne și. eliberăm. 

Acum tâtă Dacia sa, umplut de bucurie 
și se felicită de îmbunătăţiri; deci se ser- 
bză și să aplaudeză ca una ce are Domn 
bun și drept, 

Jeră mă. afundam în rele,. astă-di mă rădie 
prin înălţare ea ta; Ungro-Vlahia strigă ; În- 
su-ți mă ușureză: acum de rele, în domnia ta. 

 



— 209 — 

"0 So N+ 

O 5. 

- 1 - a. La a N 

"Ei -zăs Seas oohazăs 76 Senoawy îv367 0, 
pe Ap 1 1Y 4 

toraraL 6 AcVS zat Scczu Ver mohziiay dp4310y, 
N . 

ozzpuciwos hear “pâ9, G'nuegoy owTngi2 2vzaiha, 
7 Ozăpyw abitvens Seodtaon 05. 

Maugozog5izoy ewnfevâăy, 5 ebiju)eorazos BhaaTes, 
A0l9xV05 7 moră ura uhtcs ebhs zoconyâoaw- 
- io „-Ae Ca Past - e tRa= he ș cat, diacouos ăi os Ăyevaros znidos, cs aig- 
-păs Găuniac, mai, motuidv nds Tideos A 
AezTat. | 

2 e - . Oirpypofhegia A apă, G ebenuowueves hu, viza 
T05 pac XeroTorbuo 5zio mtv vierat, 

- pxbAwy 75 uabazoTictiov, za avis î 
ee Qu5 „ 7) Pay 
wpatos, edlv ialas. îi Ehauibev 1 os. 

“O Gcomzeoa uiv AzUid, 00 Tâs oa 10559 a5w- 
709 oxtoTâdv, 5 has 7od 0200 5 “Aspos, Tăs 

ăivzias dozei boâhvres, edoozvlâuev îvleos, 8 
Eztuota Seâhaw îmo)spots. 

6 

"Ocbpiowuey Eplaov Balios, azi dvi, Boopuv Tv j 
aivov zpooaicuav NizoAko 77 Nas fo: 
Vâgwu-e, Îzatobrns dus, măg. apăv 
MIN 

Bidozas, 
Tiy diuezpov znăei uoviav, oi 2xis TV Davy Ge 

pais o'eyâuevot Beăoondses „Teăs va 
“rcole ză vă, dara cuie) 54, 

zE5 aitovov, 
IlgezeA)wuey auzea 

, 
16 doline Dapirepăss 

“ za), G')VE9 oTa- 
; m

 

< cd
 € 3 D O
 = e
 
h
 < 

o
C
:
 

dq
. 

R
e
 li
 

“ 
Wa
y = >
 

R =
 ș 

£
 

n 

03 jouzsw, 

Ss 

On 7. 

A vaBea 2 Tis GyoTăToti; Pxucis, 7 GwTet- 

bas Gross Papuzaross, areas TERENUL 

cocâpăăs za MaurpâraTos îs pc? îp da Dau 

mc, Ex S9dv0y zadita. 
Pynitaz ză Eta măvra za, drbons 2 

Spâvp 6 zăs hei râs aaa "zzdouinvduzrres cs 

2 26 Scor oav, val dviwizs ut ebyowizs 

zis 2UAzs a - 

Lâreg ză ăplioct ov za [nur înpeubva avu, 1- 

70” dawij zepizas, dwrtziugivov TIN do 

„cea, 3 zannpiră e cb Taisi, 0 A gna uLE- 

“PY. 
i 

Cronicaril Grect. 

şi perfect. s 

  

Oda IV. 

La divina strajă a poruncelor celor de 
D-deii spuse, șede ducele și face arătat un 
guvernământ prea bun; căci cu glas resu- 
nător dice: Astă-di este aici mântuire, că 
sunt Domn de la D- (ei dăruit. 

Dintre nobilii Mavrocordăteştă vlăstarea, 
cea mai înflorită, Domn îndată s'a denumit 
ca mare fală a credincioşilor, far neprihă- 
nit ca negustător de tina urâtei nedreptăţi, 

Sa numit ca un păstor adevărat. 
Bucuria -Ungro-Vlahiei este cel lăudat de 

noi, că 'se îngrijește mai pre sus de tote de 
victoriosul. popor creştinese, prin curăţire de 
cei răi: acum iarăși pe tron ne-a strălucit 
frumos s6rele dreptei judecăţi. 

D-qeescul părinte David alerga săltând 
înaintea, chivotului umbrei ; Yar noi poporul 
cel sânt a lui D-det vădând perirea nedrep- 
tăței, să ne veselim D-qeeşte, că s'a trimes 
de la D-qdeu eliberare. 

Oda 7. 

Să mânecăm cu mânecare adincă și în 
loc de daruri laudă să aducem lui Nicolai; 
şi să strioăm la Christos sâre al dreptăţei,: 
nout tuturor bucurie ne-ai dat. 

Nemăsurata protecţie vădând voi cei ţinuţi 
în cătușe de cei răi, cu picibre vesele alergaţi 
acum” la bucurie, aplaudiind eliberarea cea 
vecinică. 

Cu lumini în mâni să ne apropiem "de 
„cel ce sa înălțat strălucit pe tronul Valahiei 

și să serbătorim cu clasele cele iubitâre: de 
serbăz, încununând pre acesta cu cântări. 

Oda VI. 

Suitu-te-ai în cele mai de. sus grade, și 
ai sfărimat juguri prea grele, ce constrîngea 
pre cei fârte încătușaţi; și forte strălucit 
ca un  luminător. pururea luminos ședi pe 
tron, 

Păzind bine tâte drepturile te-ai înălțat 
pe tron, tu carele ai stricat cheile răutiţei 
în domnia ta, şi ne-ai deschis n6ut porțile 
bunei legiuri. 

Mântuitorule, fala ortodoxilor, păzeşte ne- 
vătămat pre admirabilul Domnitor mai pre 
sus de toți dușmanii, cu copii și cu tot. 
nemul, mare și la mulţi ani. 

27
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Oda Vl. 

Cel ce a' libexat pre tineri din cuptoi și 
cu putere mare a scăpat pre Valahi de su- 
ferința cea grea a .nedreptăţei, se îmbracă 
cu ornamentul de veselie, singurul bine-cu- 
vântat D-deul părinţilor și prea glorificat. 

Femei cu bărbaţii dănțuiţi și vă bucurăţi 
astă-di, căci am dobândit pre augustul Domn 
ce-l doriam, principe de la D-deii cel vii, 
arătător de recunoştinţă pre carele voi închi- 
nători a lui Christos bine să-l vestiți. 

Serbim perirea r&utăței, nimicirea sarcini: 
lor şi începutul altei vieţi de dreptate, și. 
săltând lăudăm pre causatorul, singurul bine 
cuvântat D-deul părinţilor și prea glorificat, 

Ca un adevărat pios și iubitor de D-deii, 
acest duce mântuitor şi luminos, este însuși 
instruitor dilei cei luminate a fertărei; prin 
tvînsul deci cu dreptul și pios a strălucit 
tuturor lumina cea prea strălucitâre. 

Oda VIII, 

Acestă dorită și dreptă di, una din sâm- 
bete, împă&rătesă şi dâmnă, serbătâre a serbă- 
torilor și solemnitate este solemnităţilor, în 
care bine-cuvântăm pre Christos în vei. 
„Veniţi credincioşilor de vedeţi în Dacia 

divina bucurie măreț ședând în tron cel 
acum luminat, strigând tuturor și dicend: 
Iată înţelepciunea sa unit cu puterea. 

Rădică împregiur ochii augustă Dacie; 
că iată Domnitorul tâii a venit strălucitor 
de lumină, adunând în tine de la apus și 
medă-n6pte, de la mare și răsărit pre fiii 
tăi, carii prea înalță pre Christos. | 

Părinte a-tot-ţiitorule, Cuvinte și Spiritule, - 
fire unită în trei ipostasuri, supranaturală, 
prea divină, păzeşte neclătit între: principi 
pre protectorul Valahiei. 

Oda 1X. 

Lumineză-te, veseleşte-te poporul Ungro- 
Valahiei, că gloria Domnului preste: tine a 
răsărit; dănțueşte acum și te bucură strălu- 
cit; veseleşte-te și tu strălucite principe, po- 
d6ba, dreptăţei. . 

O voce blândă, amică şi prea dulce, tu 
ai promis să ne fii stărpitor de rele, . până 

la terminele vâcului tăi; de care credincioșii 
Ss a 
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ne bucurăm, avându-te ancoră de speranţă. 
O prea! înălțate Dâmne, o prea luminate: 

Christose, înţelepciune și cuvinte alui 
D-dei și putere, dă-ne nouă prea sănătos şi 
nebântuit pre acest mare domnitor pre Ni- 
colaj. 146) 

VERSURI. CARCINI CE 

(Sai care dupre mersul racului În grecește cetite de Ia stânga 
spre drăpta și îndărept dau tot acelea cuvinte şi Se75). 

Tot ale aceluia cătră același. 

y 
Cel ce se îngrijește fârte de temple, și-a 

îndepărtat mintea de la ignoranță, ca să în- 
depărteze adesea bslele lipsiţilor, făcându-și 
virtutea minţei nebolnăvici6să ; o împărate 
Mântuitorule, domneşti sunt darurile ce espres 
le face Domnitorul, pre care întăreşte-l ca 
pre un drept în tronul cel drept. 

(Aceste versuri carcinice le-a parafrasat însuşi 
autorul, înțelegând că din causa concisiunei și a 
cuvintelor cu sens alterat, nu putea fi pricepute 
de alţii.) 

VERSURI OMEROCENTRICE 

(Saii cules din Omer). 
Spre lauda li Nicolai Mavrocordat tot de 

Georgie Trapezuntiu. 

Să ştie acum aceste pământul, și desupra 
cerul cel larg, că modul cântiărei tale, Febe 147), 
s'a, respândit pretudindenea, preste conti- - 
nentul cel de junice nutritor şi preste insule: 
Te cântă tâte priveliştele, și culinele estreme 
ale înalților munţi, rîurile curgătâre în mare, - 
țărmurile înclinate la mare și porturile mărei, 
că ești prea onorat şi mare între bărbaţi, 

căci preste toţi Gmenii ești mai renumit. 
Pentru care tâte musele alternând (preschim- 
bându-se) cu frumosă voce, încă şi grațiele. 
cele cu plete, frumâse şi 6rele nopţei îţi 
cântă imne, și fermecă n&murile &menilor. 
Deci fie să vedi tot gratitudini, să-ţi învese- 
leşti. sufletul, să . fii: pururea onorat în tâte 
dilele, tu blândule. cu cei protivnici, condu- 
cătorule al bărbaţilor celor drepți, bucurie 
mare Gmenilor și persecutător de rele suferinți ; 
şi o fericite, cu inimă mil6să ajutătorule al 

săracilor ; divinule, din gura ta curge vorba 
dulce, în cât formeză cor frumos de muse
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şi de graţii. Ferice de acela dintre 6menii 
muritori, pre care: sufletul t&it voios Tar 
onora; aceluia tâte îi sunt în abondenţă: 
țarina cea, dătătâre de ale vieței îl îmbelșu- 
gată, câmpiele abundeză de animale și casa 
plină de cele bune; căci sufletul tăi îi este 
favorabil şi gândul prea bun. Deci până 
când apa ar “curge, și înalții arbori ar în- 
flori, sârele răsărind și luna lucitâre ar stră- 
luci, rîurile ar curge şi marea sar învălui, 
fu sănătos şi multă salutare, lar D-deii să-ți 
dea. tâte fericirile! Fă, fericite, să petreci. în 
disposiţiuni de pace neturburate, evitândui 
lupta cu dușmanii și restriştele violente, să 
fie nemuritor şi să trăâscă îudilit uşor petre- 
cându-și în ani deplini vecul liniștit în 
palatele sale. Fă ca cel ce saluteză să ajungă 
în 6re pre toți și rarăș din Gre la mulți ani. 

(Acestă poesie 'este un conglomerat de versuri 
din imnile lui Omer la Apolon, Brmes, Efest, 
Dionis.)   
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Gheorghie Domnului Constantin al doilea 

secretar, îivățatuluă între bărbați, prea 
vubitului fericire. 

]). Se cuvine 6re ca să mă uite, nu un 

simplu elev, nică dintre cei ordinari, ci din 

cei însemnați și încă dintre familiari, pe mine 
profesorul ce nu numai l-am iubit, ci și prea 
iubit după: cum este știut mai clar de câ 

Sârele, şi nici măcar de un singur cuvânt să 
mă învrednicese pe când sunt lovit de ne- 
norociri, și atins de b6la ciumei, fiind retras 
și trăind în munţi? Pe când se cuvinea a 
avea milă, a compătimi şi aţi aminti continu, 

al cerceta și al mângâea nu numai pre mine la 
care ai învățat şi te am iubit, dar și pe 
un simplu cunoscut pe-care l-ai viu 
numai și al petrecut conversând. Dar causa 

tuturor acestora este nestatornicia norocului, 

socot. Acesta va dispus a vă face dilnie 
petrecerile în cancelarii, a vă întreținea cu 
Domni străluciți, cu bărbaţi nobili, cu boeri 
măreţi, cu norod şi variat și de alt nem, să 
vă înconjurați de garde și de ofiţeri de gardă 
și ca întrun teatru plin de Gmeni ţi se â- 
lungă urîtul. Iar noi în totul din contră 

ne învârtim prin munţi şi crânguri, tăind 
cu țăranii, cloncănind ca coţofanele șI ci6- 

„xele şi ne încunjurăm de cai şi boi și Ne 
mărginim întiun' sătuleţ. Deci în ast-fel de 
întristare singura mângâere am avea episto- 
le din partea bine-voitorilor, de care sunten 
lipsiţi; tu singur eşti martur, care mai ales
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datoiind să ne serii, nu ni-ai scris de loc. Așa, 
mângâie ' amicii pe amici? Așa 'și amintesc 
cei rămaşi de cei duși? De cei ce sufer, cei ce 
sunt în fericiri ?' Numele tăi grecisat însamnă 
bărbat constant şi statornic. Deci, amice, să 
nu arăţi numele t&ii neconform. cu faptele, ci 
fă sincer măcar cu cel ce te iubesc din sinceri- 
tate, putând a fi constant în amiciţie și cu a- 
micii și a te bucura stimând amiciţia, lucru 
D-qeese şi avendu:o egală cu existența. Fii 
sănătos și iubeşte pre cei ce te iubesc, şi a- 
„minteşte-ţi de cei ce'și amintasc de tine. 1738. 
Octomvrie 2. | 

II). Epistolele ce de curând mi-ai trimis şi 
care sunt pline de o amiciţie nem&surată și de 
o iubire neipoerită, le am primit cu plăcere 
şi cetind mi-ati înveselit sufletul pentru că'mi 
vestiaii că eşti sănătos. Pe lângă acesta, ca, 
înti”o oglindă străvădătâre zărind în ele iu- 
bpirea, cea, superidră a ta cătră mine, m'am 
credut fericit că avut ast-fel de elev și amic; 
pe de o parte pentru că fără duplicitate şi 

sincer mă Yubeşti, Jar pe de alta că benevol 
mi te supui şi mă asculți ca pe un profesor 

iubitor de elevi. Iar aceea ce mai nainte 
am scris era sagă și glume şi nu scriosități. 

Căci în tot-dtuna o dragoste puternică că- 
tră tine sa întărit şi înrădăcinat în sufletul 

meti şi ca un zid nesurpat sa zidit în mine, 

în cât nici cu cele mai mari mașini și ber- 

peci de fie prea, tară, nu sar putea sgudui, 

pe care statua ta prea frumâsă s'a. consoli- 

dat, strălucind numai jubire şi graţie. Deci 
să știi o' amice, că - Gheorghie “al teii te-a 
iubit, te “iubeşte și te va lubi. Și dacă va 

da D-deii şi voi mai fi profesor de științele 

libere, ca mai înainte, căci acestai dorința 

mea, cea mal aprinsă, ca:să te văd, că ai 

terminat cercul ştiinţelor Enciclopedice, și nu 

o parte numai a cercului ori un semicerc, pe 

jumătate: numai cuprindend studiiele; ci tot 

cercul începând de la, un știut semn și ter- 

minându-se tot acolo, care este cel: mai per- 

fect şi cel mai cuprindător din formele plane 

de suprafaţa. Fii sănătos și fericit și iubește 

şi trimete epistole pentru ca și tu să te în- 

vredniceştă aseminea. Să 

Salut și sărut în Christos pe prea tubitul 

îmvățal şi. secretar Constantin. 

3), “Fiind-că amicilor sunt tâte comune, 
28
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noY : suntem amici, prin "urmare ale. nâstre 
sunt comune. Pentru care m'am decis a-ţi 
nara, cele ce mt privesc pre mine, ca să te 
veseleşti ca unul ce cugeți alt-tel (lucru ce 
nici mi-ai trecut prin minte), oră te superi 
considerând ale mele ca ale tale. Cunoști 
slăbiciunea corpului meii şi căi plecat spre: 
bâle şi cu anevoe de îndreptat prin medica. 
mente şi că se sprijină şi se susține altădată 
prin hapută și alte medicamente de ale doctor-- 
lor. Iar acum deși am tot acel corp, dar pentru 
că trăese în munţi şi sunt prea îndepărtat 
de farmaciele oraşului și de medici, sunt 
privat de. medicamente -preservătâre. Deci 
urmâză ca trupul să fie bolnav, Xâr sufletul 
să se neliniştâscă și așa nu'i cu putință a 
scăpa de supărări; de aceea un 'l6e numai 
îmi rămâne, lăsând petrecerea mea, din mun- 
ți şi venind în orașul mântuitor. en 'aju- 
torul lui D-deii și cu: îngrijirea doctorilor, 
simi recapăt sănătatea. Dar iarăși bâla a- 
menințătâre a ciumei, ca una ce sa întins 
ca un tor otrăvitor asupra. nenorocitului 
București, înveninând şi secerând tâtă vrâsta, 
mă. face să mă spăimânt,:să tremur și să- 
'mi amân plecarea.. Pentru care am socotit 
că trebue să te întreb despre venires n6s- 
tră la, voi, dacă boldul b6lei sa. înfrânt cu 
puterea lui D-deii, şi dacă 1 cu: putință ca 
eii să mă întorc fâră primejdie. Fii sănătos. 
_4). Cuvintele şi cele profetice și cele evan- 

gelice ordonă: de a da curând. după putere 
ajutor celor ce aii nevoe; tuturor, dar mai. 
ales celor ce de la, altă religie -a venit cătră 
a nâstră și s'a altuit. din sălbatec în maslin 
bun. Deci cunoseându-te pe tine gata înde-. 
plinitor unor ast-fel de cuvinte. D-deeşti, i 
am trimis ție acestă suplică de-a o înmâna: 
Domnitorului și a îndeplini cerirea. Îţi este 
cu ușurință ţie a, săvârşi acesta, vorbind cu 
Domnitorul. carei cu totul plin de milă şi 
bine facere; care lucru săvârşindu-l: vel fi 
bine plăcut Milostivului D-qeii şi mie celui cu 
pretențiuni şi lui. Iacob celui ce are fârte 
mare nevoe de ajutorul tăi; fii sănătos. 

Prea tubitului meă, între studență și amică, 
Domnului -Constantin, sanatate și mântuire 

"și îndeplinirea celor dorite. -: 

5). Doresc de stridii de acele din Con- 
stantinopol, de care 'mi este cu grei. a găsi, 
pentru că locuese departe de autorităţi, unde 

1.
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se aduc “acestea. Deci tu ca, unul ce trăeşti 
la autorităţi şi 'mi eşti amic și bogat de 
amici, mai ales de aceşti ce le aduc acestea, 
'mi vei trimite de sigur prin cine ştii. Fii 
sănătos amice. 
6). Patuiarhul Isac, o iubite amice! Întăi 

a mâncat și apoi a dat bine-cuvântare celui 
ce la ospătat; Xar eii voiu face și mai mult 
de cât Isac, ca fiind sub noul har, pe când 
acela sub cel vechi. Că înainte de a mânca 
Şi înainte de a gusta din stridii, îţi dai 
cea mai deplină bine-cuvântare. Căci nu i 
doresc ţie roua cerâscă şi grăsimea pămân: 
tescă, ci mă rog împăratului Olimpului (ceresc) 
ca, să fil continu sănătos și să progresezi 
tot mai mult în învățătură “și demnitate și 
în înaintarea şi sporirea cea în D-deti şi să 
fil vesel, bine-făcător, însemnat și "câștigător 
de tâte dorinţele cele bune. Fii sănătos ami- 
ce, şi de câte ori al timp aduţi aminte de 
Gheorghe al tăi, | 

1). De pe mărimea, hărtiei am înţeles, că, 
cel ce mi-a trimis presentul de pere este 
secretar Domnesc, pentru care îți mulțămese 
mult, pentru că şi perele sunt multe. Darul 
este îndoit, pe de oparte dulce, pe de altă 
uscat şi vîrtos. Deci dulcele este dovada de 
amiciţie sinceră și de o disposiţie curată şi 
de iubire adevărată; iar vârtoșia arată soli- 
ditatea amiciţiei, persistentă, şi tare, adică, 
nestricată şi neprefăcută. Apoi de departe 
a-mi trimite presente, de la Braşov, este 
semn a amiciţiei nâstre cei de mulți ani şi 
care. va continua cât mai mult. Să trăești 
la mulţi ani mult iubite. M& închin celui de 
un nume cu tine, şi cu care am trăit în cea mai 
mare prietenie, boerului Aga Constantin. (A- 
minteşte pe cel dis mai sus Zagorianul Xipolit).: 

Salut din suflet și parintește îmbrdţișez pe 
învățatul, boerul secretar Domnul Constan-- 

„ tin ' Daponte. 

Exi luând de la servitor epistola ta, de şi mi s'a: 
rănit inima, dar ocupându-mă cu boerul doctor 
Senior Depasta, n'am avut timp săţi răspund, și 

"să am ertare. Acum însă compătimind cu tine 
părintește pentru întristătârea veste a repo- 
sărei în Constantinopol a fericitului tăi frate 
și Ierodiacon Filotei, întâmplată în Constan- 
tinopol, acâsta .dic în scurt că și eii compă- 
timese și regret întimplarea și deplâng. pre 
fratele ce a perdut un .ast-fel de frate prea
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iubit şi pe care nul va mai videa. Dar ce 
folos cu acestea? Ce am folosi pe reposat 
cu Jacrămile? Deci ca un om cu minte să- 
nătâsă și învățat făți curaj, şi flosofeză a- 
supra acestei suterinți. Cu toţii suntem mu- 
ritori și trecători, și acelaş drum avem al 
urma cu toţii, de și unul mai curând, altul 
mai fârqiii. Acela nu se va reîntâree mal 
mult la noi, dar. noi ne vom duce la el. 
Deci arată mulţămiri celui prea. puternic 
pentru că a scos pe fratele t&ii din vejeliile 
şi desordinele vieţei acestia, și l-a luat în 
fericirea cerâscă. Fii sănătos dar de acum 
neîntristat și te mângâe cu cugetare filo- 
sofică, | : : 

Iată și lucrarea mea simplă și neperfectă 
cătră acela, după ce de afară din Țară, unde 
era fugit din pricina clume, a venii în Bu- 
curești și curând a murit :de diabet. D-deiă, 

| săl odihnescă. 

Era 6re sortit Preasfinţite și de D-deii păzite . 
Mitropolite, prea . nobililor boeri, comercianți 
trebuitori, tristilor conşcolari și tot poporul 
ales a lui “D-deii, era 6re sortit, vă repet, 
ca și acestă frumuseţe din urmă a mult su- 
feritârei Valahii să o vedem înegrită, secerat 
spicul cel bogat din brasda topită, smuls 
arborele cel fructifer din distrusa grădină, 

„A6rea dispărută și înţelepta albină sburată 
din faguri și îndreptându-se cătră stupul 
ceresc, care producea pe pământ meria prin 
învățătură și respîndirea ştiinţelor ce picură 

dulcâța superiâră merei şi: fagurului. Vai! 
câtă r&utate! Vai câtă nenorocire! Vai 
câtă întristare! Căci ai suferit, o sântă Țară, 
pământ orthodox, renumită Valahie, ar sufe- 
rit întristare şi mai mult de cât întristare, 
pătrunsă de împrejurări : grele ! Năvalirile 
catanelor ţi-a veștejit frumuseţa, feţei tale ţi-a 
sdrobit pieptul sabia celor din Agar, ţi-a stors 
țițile turbarea tatarică, te a împuţinat amara 
ciumă, ţi-a tăiat mânele pesta, focul consumator 
ţi-a ars câma. Durerse sunt tâte aceste şi de 
jelit şi îndeajunse .se 'spăimânte ori 'ce-andire 
şi vedere !- Dar: încă nu. ţi-se vulnerase inima, 
încă nu ţi-se strivise vederile... " - 

- Pe acest om. ca bun bărbat și profesor și: 
cetățen 7] iubiai toţii Doerii, mai ales cel 
mai escelent : Dudescu, despre care trehuea 
să scriii la rândul boerilor, dar am uitat. 

„Dar iată îl serii aicea, 149)
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Constantin Dudescu. Acesta în timpurile 
Domnitorilor Valahiei a fost şi Spătar și 
Logofăt şi Vornic şi Ban; a fost onorat cu 

“cele mai mari Doerii ca, un vrednic și de- 
osebit între toți, era om imposant dupre 
cum era şi corpolent, și politicos, și călugă- 
ros, şi pios, şi iubitor de rândusla, bisericescă, 
şi iubitor de săraci și iubitor de monahi. Mi-a 
dat când eram la Bucureşti cu cinstitul lenn 
ca cinci sute lei. A promis, a luat şi hotărire la 
cinstitul lemn să vină împreună cu mine la 
Sântul Munte, dar l-a împedecat un icromo- 
nah și ă rămas. Și sa călugărit şi sa numit 
Climent și a murit. D-deii săl repauseze. 
Ast-fel de boer Valae și Moldovan nu se 
mai arată 150), 
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Gheorghie, elev și acesta a amintitului Ma- 
carie Patmianul 150), 

Dimituie Morait Notara, nepot lui Curi 
sant Patriarhul, -filosof și doctor, învăţat în 
în ambele, știia grecește și latineşte, a mu- 
rit în Bucureşti. D-dei săl odihnescă. A- 
cesta pe lângă altele a tradus din latinește 
în limba nâstră şi Geografia (o am) a căruia! 
titlu este: Scurta împărțire a sferei pămân- 
teșr; are la început stihurile următore: 
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Dimitrie Pamber Procopie, mi se: pare că 
este din Ohrida, sai din Moshopol. Și acesta 
doctor şi filosof şi desăvârşit în amândouă, 
adică știutor și la grecește și latinește și cu. 
același nume și în acelaș timp cu cel mai 
de înainte. A murit şi acesta, la București. 
D-qei săi ierte pe amândoi, că erati 6nieni 
buni amândoi și îmfrumusețarea, Bucureștilor 
amândoi . şi xespectaţi de cătră Domni: Și 
boeri. Acesta a, compus diferite scrieri, prin
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Lazăr Seriba 'Trapezundian, om de știință, 
care și acesta, laudă scrierea amintită prin 
acestă epistolă 154). 

Dăm acestă epistolă numal în original. 
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I6chim Buros, Cavac, Hiot, profesor în 
scâla din Hio, milostiv, de acea când a. 
murit, ic, că sa arătat o cruce mprimată 

în mâna sa cea dreptă. 
Eustratie Argente, Hiot, doctor şi filosof 

abil, cătră acesta Cosma al. “Alexandriei a Scris. 

următârea epistolă: 

29 
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Constantin Godrat, Hiot, om de știință, 
are şi o carte imprimată despre întrebuin- 
țarea, sferelor. 

Dimitrie Rodianul, om de știință, student 
şi acesta a lui Macarie Patmianul profesor 
la Rod. 

Vasilie Cutalianul, student şi acesta a lui 
Macarie și profesor în Patm. 

Gheorghie Siatistianul, profesor la ași, a a 
murit însă orb la Constantinopol î în Fanar 186), 

Nicolai Liadromit, profesor și acesta la 
aşi, student a lui Macarie 157), 

Nicolai Stienu din I6nina, om de știință, 
profesor. la Voseopol, și pe aiurea, și trăind 
peste opt-deci de ani a xeposat 158), 

Nicolai Cercel, Metzovit, om de ştiinţă, 
student a lui Balan, acesta a fost şi la sân- 
tul Munte şi la Iași profesor. A interpretat ș ȘI 
profeția înţeleptului împărat Leon despre 
reînvierea Constantinopolului, curţei bisantine, 

- locuința lui: Constantin, (cel Mare) şi urmă- 
„târele stihuri. A explicat și Profeția Îuă Ste- 
tan al. Alexandriei, ecumenic profesor, vița 
Babilonică '] va stăpâni de trei ori o sută 
pe cel cu șapte munţi (eptalofii) şi ceva mai 
mult și următorele stihuri. Acâstă profeție 
Sa tăcut în anul șapte sute, pe timpul 
împărăției lui Heraclie Impăratul Romeilor
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Coada   

când a început a se audi numele lui Mo- 
hamet, am explicarea care s'a făcut de el 
în lași în anul una mie șepte sute șase deci 
şi opt, nu sa subsemnat însă numele săi, 
temându-se de “Turci, dar a subseris ast-fel: 
Interpretarea de cătră Posidon cel mai înţe- 
lept şi mai învăţat, în care dovedește, că la una 
mie șapte sute șapte deci. și patru, adică la 
trei sute două deci de ani, după ce Turcii 
a luat Constantinopolul, 1 vor lua Mosco- 
vitul. A. minţit dar şi acesta şi amândouă a- 
ceste profeții, și altele ca la dece, dupre cum 
am spus și mai înainte. A minţit dar pentru 
nevrednicia nostră şi a Ruşilor şi bicisnicia, 
care acum în acești şase ani a resbelelor s'a 
arătat mai luminat de cât sârele. Nu mă 
rușinez so spun șam spus'o adese. Și apoi 
nică mă tem, pentru ce so tac; pentru că : 
dacă ei voiii tăcea pietrele vor striga, 159), 

1189. Martie în 21 a reposat Sultanul 
Hamit, care a împărăţit cinci-spre-dece ani 
şi două luni. A trăit toţi anii vieței sale 
şase-deci și cinci de ani. A împărăţit Selim 
fiiul lui Mustafa, care este de două deci și 
opt de asi, Martie 27, diua de Marţi. 

După luarea Constantinopolului, adică de 
la Ghenadie, a fost Patriarhi la Constanti- 
nopol 118 cu cel ce este acum patriarh Chir 
Neofit. Din aceşti Patriavhi însă, altul a 
fost de două ori, și altul de trei ori, iar 
altul numai două-spre- -dece dile, din causa 
blestemaţilor clerici.



 



p
p
 

  

NOTE EXPLICATIVE 
LA 

„Catalogul Istoric al Omenilor. însemnați din Seculul XVIII, asupra personelor şi cuvintelor 
Sireine ce se întimpină în acâstă scriere. 

GITS 

1). Seroglan, se numeşte cetăţen, acâstă explicaţie 
este pusă pe marginea manuscriptului autograf a lui 
0. Daponte. 

Câtă, influență avea . Constantin Brâncovânu la 
Constantinopol din punctul de vedere religios, ne-o 
spune Athanasie Comnen Ipsilant în cartea sa: 15 
usra ij &hoatw. (pag. 216 şi 217). - 

„Fiind Vizirul în Valahia amintitul Domn înșelat 
a mijlocit să se facă Patriarh Dionisie al IV Muse- 
lin, ce trăia atunci în Bucureşti. Săvârşindu-se acesta 
s'a, dus Dionisie în Andrianopol şi de acolo la Con- 
stantinopol cu epistole recomendătore cătră: Caima- 
cam ca să se facă Patriarh și cu ajutorul acestuia, 
sa suit pe tronul Ecumenic, fără, ştirea, şi socotinţa, 
Mitropoliţilor şi a clericilor şi a tâtă obştia creş- 
tină“, Iar în anul 1694 istoriseşte următârele des- 
pre Dionisie : „Incoronândv-se Vizirul la Andriano- 
pol, din causă că Dionisie administra răi Biserica, 
aii vestit unii pe Calinic, şi a-venit la, Andrianopol. 
Audind despre acâsta Dionisie a venit și el acolo, 
și întemplându-se multe scandale şi acuzări diferite 
la Inpăratul, în urmă s'a, dat Patriarhatul lui Ca- 
linic în luna lui Aprilie; lar Dionisie fugind la Bi- 
zanț și de acolo în Valahia a repausat în Târgo- 
viște“, ” - 
2 Iacob Patriarhul şi acesta, s'a refugiat, din Con- 

stantinopol şi a trăit ca privat în București, unde 
a şi murit, 

3). Calinic a fost unul din cei mai erudiţi Patri- 
arhi ai timpului, de la el posed un manuscript în 
grecește, în care se plânge în prefață de ignoranța 
clerului ortodox. Manuscriptul cuprinde explicarea Ii- 
turgiei tradusă din rusește; apoi o scriere a sa, des- 
pre mărturisire, forte amenunţită, făcută, cu întrebări 
şi respunsuri şi explicarea, articulilor credinței. De 
sigur după acest manuscript; a lucrat mai în urmă 
şi Iacob Putn6nu Sinopsul săii şi în care este forte 
bine tratată taina mărturisirei. i 

. 4) şi 5). Aceşti Patriarhi să succed fără nici un in- 
teres unul pe altul şi contractâză datorii pe socotela, 
Bisericei mari prin ambiţii nedescrise etc. 
„.6). Atanasie. din Andrianopol, dis şi Patelar, Re-   

lativ de intrigile iesuiţilor asupra, lui Ciril Lucaris 
Iată cum se exprimă Ath. Comnen Ipsilant (pag. 134). 
„Audind Rușii de calomniile iesuiţilor asupra lui Ci- 
ril Lucaris, a trimis cătră Theofan Patriarhul Ieru- 
salimului, ce petrecea atuncea, în Iașul Moldoviei, în- 
trebându-l dacă, în adevăr spun iesuiții de acestea. 
Contra cărora Theofan conpunând 16 capitule a demon. | 
strat că, atât prea înțeleptul Ojril cât şi Biserica, de 
Răsărit nu sunt vinovate de ast-fel de calomnii. De 
aicea se mai constată că, Iaşul era locul cel mai în- 
semnat, şi că din Moldova sub influența Domnitoru- 
lui Vasilie Lupu s'aii lucrat forte mult la apărarea, . 
și sprijinirea, ortodoxismului, atât contra intrigilor 
ţesute de iesuiţă, cât și contra Calvinilor, carii şi a- 
ceștia invadasă în. Transilvania, şi 'şi formaii prin 
amenințări și înșelăciuni adepți la secta lor. Ast-fel 
se explică pentru ce Atanasie Patriarhul veni la, 
Iași cătră Domnitorul Vasilie Lupu. Vădând că nu 
mai pote sta în Constantinopol și-a, ales lângă, Iaşi 
pentru locuinţă schitul ori Mânăstirea din dealul 
Paun şi unde între altele a scris,mai multe imne 
spre lauda Domnitorului Vasilie Lupu. 

7). Burzuga, să se citâscă Musur-agă, adică i-aii 
trimis în închisorea, ce purta, acest pume. 

8) Liav-zn—probabil : i-an poftim în lâuntru în 
Seraiă. 7 

9). Sfachia, Capitala orașului Creta, cunoscută atât 
de bine în timpurile nostre. 

10). Pentru anul 1775 consulti AYzyzoiov Kouytvod 
Ta peră mi Ghws:y. pag, 540—B41. 

11). Domnitorul Constantin Basarab a, exercitat o 
influență, forte mare asupra, mersului şi progresului 
ortodoxismului fie prin bani, fie prin influenţa, sa, 
morală. In tâte faptele politice petrecute în Orient se 
surprinde amestecul și înrâurirea sa prin agenţii ce-i 
avea, acolo. Epistole ce cunosc, dintre cele ce ni s'aii 
conserva, dovedesc îndeajuns acest fapt. 

12). Dosoteiii Moraitul, este cunoscutul bărbat al 
Ortodoxismului, Patriarhul de Ierusalim, şi care ş'a, 
desfășurat activitatea sa, graţie mijlcelor: băneşti 
ce i-s'a dat cu îmbelșugare de către Domnitorii Prin- 
cipatelor Române. (Consultă Satha Nzosiajyezriy ptnoho-



N. 

“ia şi pe Bpezod Ilazxâazâv)ov, idem Epistolaire grec: 
Recueil de lettires adresstes pour la plupart ă Chry- 
santhe Notaras, publice par Emile Legrand. Paris, 
1888. 

13). Se pote ori cine convinge numai din declara: 
ţia, Patriarhului Dosoteiii că mai totă viaţa sa a, pe- 
trecut-o între Români, pentru că până la data 1698 
deja de patru ori a venit în țările Române. 

14). Sini, Xivau, stă, în original, şi însemnă. China, 
Imperiul Chinez. 

15). Metzitii, probabil, geamii, temple. 
16). Din aceste corespondenţi se constată, că Ne- 

colai Spătarul era grec de origină și romanisat numai. 
17). Acestă, epistolă are mare valore istorică, pen- 

tru că dovedește cât de mult ne-persecutaii papiştiă 
şi se rogă lui Inocentiii Papă al Romei să încete per- 
secuţiile între bisericele lui Christos. 

18). Se constată că pe când Daponte era încă mi- 
rân și mare secretar la Ioan Neculai Mavrocordat i . 
sa dat şi titlu de mare Eclisiarh, însă onorific, ca, 
semn de distincțiune. In acest timp el era încă civil. 

19). Acesta-i renumitul autor al istoriei bisericeşti 
răsăritene, și a cărui operă în trei volume o a tra- 
dus în Româneşte nemuritorul Mitropolit Veniamin 
Costache, şi mai apoi Protosinghelul Naum Râmnicâ- 
nul, dar care stă până acum în manuscript. Posed 
numai vol. II şi III, | 
__20). Cuvintele lui, sub numele de Ilie Miniat, sunt 
traduse şi în Românește şi cunoscute de Gmenii bi- 

- sericeştă, 
22). Dionisie Hiul ajuns Patriarh prin sprijinul 

Domnitorului Mavrocordat. | 
„_23). Acesta-i Neofit Mitropolitul Ungro-Vlahiei de 
la 1738—1754. Pe el l'a pus Metropolit Constantin 
Mavrocordat, Era grec de neam. 

24). Acest'ai Chesarie Episcopul de Râmnic de la 
1773—1780, renumit prin erudițiune. 

25). Este forte curi6să credința multora în date 
şi evenimente indentice. Tot aşa, se întâmplă cu nu- 
mărul șapte și numărul trei. 

26). Sunt curiose stihurile formate dups literile 
alfabetului. D-l Satha în vol. INI Mesatwovrai W6aAr- 
ovi, editând după o copie catalogul istorie a lui C. 
Daponte a omis aceste stiluri, sub cuvânt ci n'ar fi 
de vre-o importanță, dar a, mutilat cu acâsta, serie- 
rea autorului, 

27). Acest; Serafim a făcut mare servicii Caraman- 
lizilor Ortodoxi, cărți de felul acesta cunosc şi prin 
România, 

28). Chiril Criticos era om erudit. 
29). Posed acâstă, carte ce este scrisă, forte. liber 

şi bazată pe autorii profani mai mult de cât pe cei 
bisericeşti, din care causă se vede că a fost criticat. 

30). /tlachi, adică, surgunit la muntele Sinaia ; a 
fost pus în libertate, 

31). Acâsta însâmnă, cât de puţine cunoştinți e-: 
xacte aveaii învățații seculului trecut asupra Chinei. 

„32). Acesta a fost, Director sc6lei: Academia Dom- 
nescă din Iaşi, pe care o a şi organisat după poruncă, 
cu studii nous și înzestrat-o cu mai mulți profesori. 

33). Acestaii cel înţăiii profesor de literatură a 
lui Constantin Daponte, pe. când era încă în insula, 
Scopelo, locul nascerei sale. 

.. 34). Şi acesta, a, fost prin București profesor. 

  
  

35), Aicea, ni se istoriseşte faptul că eresiile lui 
Molin străbătuse între călugării orientali şi că a 
trebuit să facă un exemplu cu el Patriarhatul spre 
a'și abjura, opiniile. eretice, ceea ce s'a, şi întâmplat. 

36). Despre acest Mitrofan -Ipsilant Comnem în 
cartea sa Lă weră zv &iwoty se pronunță că ar 
fi şi corectorul, ba pote şi autorul scrierilor.lui Con- 
stantin Mavrocordat şi care se daii sub numele stii, 
pe când în realitate n'ar fi, compuse de el ci de a- 
cest Mitrofan. EL a trăit tot timpul activităţei sale 
literare în Bucureşti. 

37). -Mitrofan a seris şi serviciul st. Ieromonah 
Antim, după cererea Mitropolitului Ungro-Vlahiei — 

“renumitul Antim Ivirânul, care a voit de sigur a'și săr- 
bători numele, după cum a făcut-o mai în urmă mai 
mulți şi Sofronie Miclescu, 'formulând serviciul la 
st. Sofronie etc. etc, 

38). Viaţa lui Mitrofan este peste un secul, prin 
urmare a avut imp și să profeseze, pentru că a- 
cesta, i-aii fost ocupaţia sa principală, și să scrie şi 
alte operă. 

39). Acest Gordie era un om prea învăţat şi Doc- 
tor în Medicină, Da 

- 40). Anastasie Ierom. Critieos,... * 
41). Antonie Catifor.. 
42). Visarion Macri 
43). Macarie Cuful. 
44). Neculai Ierom. Mavroid, : 

„45). Partenie Ierom. Morait; 
46). Agapie Ieromonah Mesolonghi. 
41). Teodosie Ieromonah Schiliță 
48). Gherasim Ieromonah Cuşciungiuchi 
49). Cosma Ieromonah din Limn. 
50). Cosma, Ieromonah din Mesolonghi 
51). Chrisant Ieromonahul 
52). Dionisie Iromonahul din Portaria. 
53). Ioan-losif Ieromon. din Rodo 
54). Rafail Ieromonahul Artinianul 
55). Paisie Ieromonahul, Mitilineii din Cavsaoca: 

56), Francise Iereu, Scufu 
57). Ioan Patusa, 
58). Avraam Preot. J 
Unele din aceste persâne aii fost prin țările româ- 

neşti, altele aii stat în legături ştiinţifice cu Gmenii 

  
- învățați din Principate, consultă: Satha, Nzoshhmri 
Ginonoiz, idem []. 1sperod, llapaviza relativ de a- 
cest nume. 

Multe manuscripte am vădut în Dibliothecele din 
țările nosțre purtând nume de a, acestor persâne, Din. 
aceste manuscripte unele a, servit și de cărţi didactice 
pe timpul Academiilor grecești în ţările nâstre. 

59). Gheorghe Preot Maiota. A trăit în Bucureşti. 
„ 60). Macarie Patmianul, a învăţat în Academia, din 
București, | 

61), Antim Diaconul, a, fost profesor în Academia, 
Domnsscă din Iași sub Constantin Mavrocordat. 

62). Neofet Diaconul, profesor în Academia, din Bu- . 
cureşti, numit şi Cavsocalivitul, 
„.63). Auxentiu diacon Andriot renumit în ascetism. 

- 64). Agapie Monahul Criticos, acesta a scris cartea 
mântuirei păcătoşilor, tradusă în Româneşte de Antim 
Ivirânul, şi -pe care o posed în majuscript, apoi este 
imprimată, și în Mănăstirea Neamţului din Moldova.



“moruri, cam ca, obusile de astă-di. 

65). Casab-olganii, cu casab-alganii, servitorii de 
“pe la căsăpii dănțuiaii cu alţi servitori de pe la 
alte căsăpii. Rufetii, adunături, întruniri de 6meni 

„la privelişti. 
66). Se vede că C. Daponte dispunea de multe do- 

cumente şi manuscripte Şi care în urmă s'a, pierdut, 
67). Agapie Monah din Galitza, localitate, sat. 
68). Scheparna, cuvânt, grecesc G4szăpyov, randea, 

cuțite, teslă. Si ” 
69). Cursarii, corsari, pirați de mare. 
70). Prinochochii, cocul ce-l produce finicul, nu- 

mele unui arbore ce produce gogoșe pentru văpsele 
stacojii. , 

11). De sigur că Cesarie Daponte scriind în cata 
logul sâii Impărații Rusiei a făcut-o acâsta având 
în vedere întinderea acestei Impărăţii, şi speranța, 
Grecilor de a-i elibera de Turci. In alt mod nu să ex- 
plică întroducerea, lor în catalog, prin urmare lucra- 
rea lui trebue considerată, ca un act ds curtenire. 

72). Gerasim Vlahul, de loc din Creta şi unde sunt 
mulți Valahi, refugiaţi din timpurile de nesiguranţă. 
EI şi-a păstrat, se vede numirea, originei lui. EL este au- 
tor a mai multe scrieri cea, mai însemnată este lexico- 
nul săi în patru limbi, cea ce denotă, erudițiunea lui. 
73). Să se ştie că fără de vre-un envânt s'a pus 
darea de 8,000 galbeni de cătră generalul rus Mii- 
nih, pentru că nu cuprinsese orașul Iaşi cu sabia! 

74). Și acesta, este un alt jaf, pentru că ţara nu 
era inimică, Austriei, ci Rusia se lupta cu Austria, 
care din ele se posedă aceste țări ale Românilor! 

75). Aci este vorba, de Catatea Azof (Tanais) pe 
care ai sfărîmat-o Ruşii atunci. | 

77). Cumbarale, Cumbara: turceşte — bombă um- 
plută şi care aruncată asupra inimicilor pricinuia, o- 

78). Insemnă tot felul de avuţii în bani, j 
ruri și proprietăți.” , 

19). In timpurile vechi se întâmpină aseminea, cu- 

uvae- 

riosițăță, când pentru un răspuns bun ori o idee să- 
nătosă pronunțată înaintea Impăraţilor, cel ce o a 
pronunțat să fie ridicat la -o mare demnitate, d. e. . 

“Moisi ete, 
80). Domnii și Dragoinanii. Autorul după ce a e- 

“numărat pe Împărații Ruseşti se întorce la Domni- 
“torii ț&rilor Românești, la, Omenii învăţaţi, politici. 
şi la profesorii timpului sâii. a 

31). Nu este exact, că sub Duca, Vodă, s'a făcut în 
“tară întăia tipografie în Iaşi; cu mult mai înainte, cum 
ştim s'aii imprimat cărți în Iaşi de Varlaam Mitropoli- 

“tul, sub Vasile Lupu Vodă. Probabil că sub Duca Vodă. 
sa mai întemeiat şi alte tipografii şi anume grecă 
în Iași. | 

82). Mărturisirea Ortodoxă, nu s'a imprimat de cât 
târdiii în româneşte, pentru că pătura societăţei culte 
între Români se servea de textul grecesc, imprimat 
în trei limbi, o | | 

83). Asupra, zidirei și a, peripețiilor cum şi asu- 
“pra lui Duca Vodă să, se consulte cartea întitulată.: 

> * A e A 9 5 — ? - B:6hioy îozoptady, avhdey93v ba Mnrpozonirov Mo 
venSaatas. Kvptov Awpodâov. 1792, în Veneţia, prefața. 
84), Biserica st. Ioan este acea, .ce. se numeşte as- 

“tă-di în Iași, din Beilic, şi care a fost mai în-urmă 
“din numărul celor închinate. , 

85), C. Daponte. face alusia la Cartea, Mitropolitu- 
|. ete. ete...   

TI. 

lui Matheiii al Mirilor, compusă in versuri, și prin 
care laudă, bravurile lui Mihai Vitâzul. Este tradusă, 
şi în româneşte și publicată de r&posatul Papiii Ila- 
rian în Tesaurul sâii de monumente istorice. Titlul 
acestei scrieri să se vadă, în Tesaurul istoric, pagina, 

327—384. Tot asupra acestor timpuri a seris în ver- 
suri greceşti şi Stavrinos Vistiarul, publicate în Te- 
saurul de monumente, pag. 285—326 cu o întrodu- 
cera alui Neofet Cavsocalivitul. 

86). Ghelmuniă, sunt Gmenii de prin piaţă care 
la un semnal dat, pentru curiositate, se adună în 
mare număr la moment. Prin acest act se arată şi 
resbunarea Turcilor contra Vitâzului Mihaiii. 

87). Cuciuc Tefterdar, o boerie saii oficii la, cur- 
tea, împărătescă, 

88). Cifti-lichiile, fermele, proprietăţile mişcătore, 
oi, boi, vaci ete, ete. ” 

: Seitan-oglu, fii de demon, drac. 
90). Gelebi.. La început, se da numai membrilor din 

familia, împărătâstă şi însemnă Excelenţă, astă-(i însă, 
se întrebuințeză la ori-ce persână, dintre cetățeni. 

91). Hasnedarul,, casierul, samoșul acel ce ține să- 
mele de venituri şi cheltueli a unui oficii, ori ale 
unui stat. o , 

92). Lachirdi, turcește este locul, camera, în care 
se fac între-vorbirile oficiale la marele visir. 
93). Acesta, era în tot-dâuna la modă în Turcia 
de a extermina pe creștinii bogaţi şi a li se jefui 
în urmă, averile, sub pretexte imaginate. 

94). Calemul, casă de oficii, cancelarie, ete. 
_.95) Efendizi Chiatipizi, amploiaţii din cancelarie, 

oficialii unui oficii, Minister, Prefectură ete. | 
96). At-maidani, localitate în Constantinopol unde 

se trimit spre închisre cei preveniţi, carieră ete. 
97). Metcup, cartea, seris6rea, din partea Vizirului 

cătră Domnitor. 
98). Divan Efendi, era amploiatul ce cetea în Divan 

cărțile oficiale de la Turci. | | 
„99). Husurul, plăcerea, cheful ce'și face cineva. 

100). Mendil, om trimis înadins cu porunci ori - 
cărți domneşti în ţară şi afară la Constantinopol, 
curier, : 

101). Acest proverb există şi la Români şi de bună, 
samă că Daponte l-a grecisat. 

102). Aman, exlamaţie în timp de nevoe şi necas, 
expresiune întrebuințată și de Români, care este îm: 
prumutată de la Turci. 

103). Valahia era tixită, de 6meni ca o rodie, rodia, 
are seminţele sale forte îndesite, şi autorul voește 
a dice că aşa era şi populaţia Valahiei, atunci avea, 
adică 700,000 familii, dar carii curând s'aii împrăş- 
tiat. Resbelul între Ruşi şi Austriacă apoi între a- 
ceştia cu Turcii a, făcnt mult timp fluctuantă popu- 
laţia : De aceea unii Români Valahieni s'aii retras 
peste Dunăre, alţii în Austria şi mulți în Moldova, 
în seculul trecut. Nici Românii din Moldova n'aii a- 
vut o stare mai stabilă, ci aii emigrat şi ei pe unde 
aii putut! Prin triste timpuri am trecu! 

104). Aceste notițe asupra averii lui Constantin 
Brâncovenu sunt de mare preţ, pentru că, justifică 

“că nu prin jafuri și imposite șa, făcut averea, sa cea, 
enormă, ci prin întreprinderi: agricultură, viticulțură, 

105). Insuși Impăratul a fost față la execuţia lu



IV. 

Constantin „Brâncovânul şi a fiilor săi! Atâta de mare 

era pornirea intrigilor Fanarului asupra, sa, L _ 
106). Prin întâmplare Ștefan Brâncovenu, filul lui 

Constantin Brâncovenu scrise în greceşte acest dis- 
curs la st. Martir Ştefan, de la cari atâta ni-ai 
rămas, ca o presimţire că şi el era a fi martiri- 
sat de Turci, fără nică o vină. Ttă familia decapi- 
tatului Constantin Brâncovenu sunt în adevăr mar- 
tiră ai n6mului românesc, pentru că a preferat „de- 
capitarea, de cât a'şi renega religia strămoşescă şi 
neamul. Acestora li s'ar cuveni a li se rădica cu 
dreptul statue, pentru că sunt martirii neamului 

nostru Românesc. 
„10%. Haragi-capitatie, dare pe cap. 

108). Elas, Efsat, Finas, numiri de dări impuse 
populaţiei din Imperiul turcesc. 

109). Ghiovas, numirea, de contribuţie... 
110). Gemzii, adunătură de sărăcime, 6meni fără 

căpătâiii ca servitorii. - 
111). Zaergii, săraci, lipiţi, miseri ete. 
112). Grădina grațiilor, titlul unia din multele 

opere scrise, de 0. Daponte, şi în care'şi descrie viața, sa. 

113). Meletie Sirig Teologul. Acestaii acel renumit 
învăţat ce a, lucrat la, recensiunea mărturisirei or- 
todoxă în Sinodul din Iaşi, unde a, participat, a scris 
şi el însuşi o carte de mare valore teologică com- 
bătând eresurile Calvinilor. A trăit mult timp în 
Moldova. Acesta a compus și serviciul Cuvi6sei Pa- 
raschevei din Iași, adusă acolo în timpul săi. Era, 
omul cel mai erudit al timpului; | 

114). Acesta-i renumitul Alexandru Exaporitul, 
din care'și trag origina, toți Mavrocordăteştii, ce ati 
domnit în Principatele Moldova şi Valahia, 
115). Zindan-Gapi, o localitate unde se încarceraii 
cei învinuiți pentru ceva. i 

116). Miri, Vistierie, casierie, tesaur public. 
- 117). Aci face alusia 0. Daponte la închisorea, sa, 
în Constantinopol, unde a, seris şi o carte Kaitpezrns 
zây vovarzăv în versuri și în careşi descrie sufe- 
vinţile sale. 

118). Sefer, expediţie, armată, mergere. la, răsboiii. 
119). Arpalic, pentru întreţinere, nutrimânt, sub- 

venţia, ce se da, la, întâii Molladi și la cei întăi ju- 
decători, fie în bani fie în proprietăţi de ale statu- 
lui, din care percepeaii veniturile în profitul lor 
propriii. 

120). Sentan—localitate în Serbia de astă-(i. 
121).: Tergiman terdzuma, interpret, tălmacău, â+- 

epurjvevs, | 

122). Elgi-Beiu, Mare, distins Beiu, Domn, Seigneur, 
_123). Cam multişor a. furat, din Valahia, când s'a, 

dus în Constantinopol. Apoi C. Daponte spune pe față 
că toți Fanarioţii furati, ori cu expresiunea lui „ri- 
dicaii bani“, dar acesta i-a întrecut pe toți. Noi ştim 
că alții ai luat şi mai mult încă, şapoi a permis şi 
altor greci veniţi cu ei să fure, dând slujbele țării 
prin mezat. Cât despre bani, Panarioţii ne aii ridi- 
cat din ţări Sume colosale ! Ar fi un studii însem- 
nat a face cineva statistica sumelor jăfuite ! 

194). In acest loe C. Daponte arată altă causă 
pentru care a fost decapitat, Grigorie Ghica,—că, era, 
amic al Rușilor, iar nu numai luarea Bucovinei. 

125). Soglatirdisască ? probabil fără, sil cerceteze,   

126). Tumbruchi, localitate de siguranţă, închissre- 
preventivă. - 

1927). Magune, lăfi, case de fer pentru siguranță, 
loc asigurat, musăi. : 

128). După aceste cuvinte pronunţate de Sultan, 
calăul Ya decapitat. 

129). Mur, afaceri de judecată, tribunal (9). 
130). Arată de unde şi trage origina, familia Ca- 

limah. Din Calmuchi, numirea unei proprietăți în Ba. 
sarabia, de sus, s'a numit eufimic, mai tărdiii, Calimah. 
Apoi 0. Daponte ni spune că. era în Iași în asel 
timp şi presupun că "l-a cunoscut pe Calimah numin-. 
du-se încă Calmuche, 

131). Biblioteca veche a Mitropoliei Valahiei, ce 
a trecut la, Seminariul Central, cuprinde încă multe 
cărți ce a fost in Biblioteca lui Alexandru Exapori- 
tul, încă şi manuscripte, de aceea presupun că din 
cărţile vîndute atunci prin mezat multe aii fost a- 
duse în Valahia, de învățații greci și cu timpul €.- 
puse de Mitropoliţi în biblioteca, Mitropolici. 

132). Donamna, serbare generală, cu iluminaţii şi 
petreceri populere, obiceiii turcesc, care ține mai multe 
dile, când se naște un fiii împărătesc, sai şi când se 
tae împrejur. 

133). Zarșiile, pieţele publice, casele publice. 
134). Se întâmplă aseminea, spaime prin surprin: 

deri și care aduc populația în cea, mai cumplită de- 
sordine, producând și pagube și nenorociri mari prin 
orașe. Un aseminea, fapt s'a întâmplat și cu vestea 
năvălirei. Turcilor în Bucureşti la 1806, Maiii 20, 
Iată ce dice o însemnare ce cetese pe un manuseript: 
„La leatul 1806, Maii 20 s'aii făcut bejenia, când 
norodul Bucureştilor socotea că Generalul Milorado- 
vică, cu puţină ste ce avea, vădându-l că trece po- 
dul Colentinei, lasă, Bucureştii şi se întorce, fuge 
spre Focşani. Dar n'a, fost aşa, ci el s'a îndreptat 
cătră Obilești, şi ajungând Sâmbătă nâptea, forte de 
dimineță Duminică, în diua, de sânta Troiță, a lovit 
urdia cea mare,. care era trimisă de Visirul de la 
Dorostol, şi spărgându-o fârte cu grabă s'aii întors 
iar spre Bucureşti asupra ordiei al doilea, care ajun- 
sese până la Argeș, să dea năvală în Bucureşti. Dar 
nu putu trece, că din multele ploi Argeşul cu Sa 
barul se făcu tot una. Iar la Iunie 29 a sosit veste 
în București că Alexandru Impăratul a făcut pate 
cu Napoleon Bunaparte, acolo la tara Leșescă 1806, 
unde 'se bătea“. 

135). Aicea 0. Daponte ne spune unde a învățat 
carte în București și unde era pe atunci scolă, adică, 
la, st. Gheorghe. Descrierea mai amănunțită se vede 
în altă scriere a lui Kîjzos Xavizov (Grădina 
Graţiilor., 

136). St. Munte Athos este plin de bine-faceri ce 
a luat de la Domnitorii şi Boerii Români. Multe M9- 
năstiră sunt de ei clădite, forte multe reînoite şi 1e-- 
parate, case din noii făcute, atenanse, apeducuri ete. 
Apoi când este vorba de zugrăvie și sculptură, de 
odore bisericeşti, de vestminte şi alte daruri, de cărți, 
ete. ete, te minunezi; se pare că privirea, Domnitorilor 
Românilor şi a boerilor era numai şi numai de & 

„îmbogăţi acel loc. Pe unde te duci numai şi în tre- 
cât prin Monastiri, vedi Corbul şi Capul de boii pe 
ziduri, acoperăminte, clopotnițe, ușile bisericilor, a$2- 
că remâl în extas. Paptul spune: că noi Românii În



  
  

realitate am sprijinit şi apărat ortodoxia în timpuri 
grele şi cu bani şi cu alte mijloce şi cu puterea în- 
fiuenţei morale, pe care o aveaii Domnitorii noştri 
la Porta Othomană. | | 

137). Familia Panu este din Ioanina, prin urmare 
grecă. Aicea, C. Daponte vorbind despre avariţia a- 
cestui avut, ne spune că în Veneţia era un manus- 
cript de 80 de volume, tote înterpretări în Vechiul 
şi Noul Testament, lucrat în limba grecă. 

138). /acob Ghiacumi. El a, fost şi prin Bucureşti 
„ spre a se angaja ca profesor la Academia, grecă 

din st. Sava, pe timpul lui Constantin Brâncovenu, 
în lauda căruia a făcut şi un cuvânt şi carei ne- 
imprimat. Unde va mai fi acum? | 

139). Antonie Spandone. A scris o Christoithie 
(ori tratat despre bunele moravuri). Și Naum ROm-: 
nicenu a, scris asemenea carte în versuri grecești 
rimate şi în stihuri albe româneşte ; se vede că ur- 
mându-i acestui din urmă a scris şi Anton Pan, și 
în care scriere, fie dis în trâcăt, multe a decopiat 
de la Protosinghelul Naum ROmnicenul, după cât am 
putut constata. " 

140). Dascalache. Există între manuseriptele gre- 
cești din țară şi de ale lui Dascalache, după care 
de sigur că învăţaii studenții din Academiile de Iaşi 
şi Bucureşti. 

141). Lufes, salarii, leafă, pote şi pensie. 
149). Multe din stihuri şi alte poesii nu sunt im- 

primate de D-nul Satha reproducând scrierea -acesta 
â lui 0. Daponte, eii însă am publicat'o întregă, seri- 
erea sa, cum să află în manuscriptul original. 

143). Asupra, acestui Profesor vedi Revist. Teolo- 

gică anul:al III. In Academia Română din București 

“se află manusetiptul original al lui Sevastos Trape- 

sundiul, aflat de mine în Biblioteca, Monastirei Căl- 

dărușani şi în care se află scris de mâna sa anul 
venirei sale la Academie. Manuscriptele sale din Bi- 

pliotheca Seminariului din Bucureşti cuprind între 
“altele şi discursuri pronunțate de elevii Academiei 

la dile festive în faţa, lui Constantin Brâncovenu. 
144). Marcu Cipriu a, fost profesor de filosofie în 

Academia de Bucureşti mai totă viaţa sa. 
145). Gheorghie Grisogon din 'Trapesunda, a, fost, 

profesor de filosofie tot în Academia de Bucureşti în 

timpul lui Necolai şi Constantin Mavrocordat. 

146). Din acest canon se constată, câtă, linguşire 

arătaii învățații timpului cătră persona Domnitori- 

lor, așa căii divinisaii chiar. Grecii luai textul cand- 

nelor din ritualul bisericesc şi în care, persona prin- 

cipală cătră care eraii îndreptate tâte laudele şi ru- 

gele fiind Iisus Christos, ei înlocuiaii pe Iisus Chris-   

V.. 

tos cu persâna, Domnitorului, jar fericirea, cerescă şi 
paradisul cu Valahia! Multe şi mari sunt slăbăciu- 
nile omeneşti, dar acest sistem de laude le întrece 
pe tote. " 

147). febe. Epitet-a lui Apolon. | 
149). Aicea C. Daponte a transcris, şi conrespon- 

denţa sa cu profesorul săii de filosofie, Gheorghie din 
Trapezund, şi din care se constată că 0. Daponte nu 
urmase tot cursul regulat al ştiinţelor ce se preda,. 
în Academia. de Bucureşti. Din epistole se mai cons- 
tată, că, în Academii se preda un curs complect de 
ştiinţă. 

150). Constantin Dudescu, Boer mare din Bucureşti. 
şi care de sigur locuia, în partea despre apus de la. 
Mitropolie, şi care localitate se numește și până acum. 
Mahalaita, Dudescu. Cu acest boer era amice 0, Da- 
ponte, cătră el scrie acea admirabilă epistolă prin 
care descrie starea, Valahiei şi în special Oltenia,. 
după jumătata, secolului trecut, cu colori forte vii, do- 
vedind că a ajuns populaţia la sapă de lemn, numai 
în câte-va, decimi de ani, iar pământul proprietate 
a 'Turcilor și țăranii sclavii lor. 

151). Alexandru Larisiu, Și acesta, a fost, profesor 
în Academia din Bucureşti. 

152). 0. Daponte interpune acestă epistolă, prin. 
care se descrie şi laudă viaţa singuratică, dar ne- 
având nici un interes pentru Istoria Românilor am 
publicat'o numai în original. 

- 153). Şi aceste însemnări nepresentând vre-un in- 
teres pentru noi le-am publicat numai spre a se con- 
serva, intregimea, scrierei lui C. Daponte. 

154). Lazăr Scriba, a fost profesor în Academie și 
a scris o istorie a Românilor după Cronicarii Ure- 
che, Miron Costin ete. Manuscriptul se află în Museul 
Naţional din Bucureşti. 

155). Nare nici un interes pentru noi, de aceea. 
mam dat'o de cât în original. 

156). Gheorghie Siastisianul. Acesta a, fost pro- 
fesor la Academia din Iași. 

157). Nicolai Leadromit, profesor la Academia, din. 
Bucureşti. - 

158). Wecolai Stignu, probabil a fost profesor la, 
Academia, din București. : 

159). Neculai Cercel, profesor, Director şi refor- 
mator Academiei din Iaşi. EL a lucrat şi la marele. 
lexicon grecesc, a publicat mai în urmă un număr 
însemnat de traduceri şi scrieri proprii în științele 
exacte și filosofie. (Vei Xăya Nsosharyrzfj ptnonoția 
pag. 499 şi. 500, idem Revist. Theologica vol. III.. 
II. Besro5 ete, 

Erori tipografice strecurate în Catal. Istoric a 6menilor însemnați din See. VIII, 

pag. 88. Teraypsyorc—cetește Tera po u5vote, 

„96. Uuvos, adauge, robs eo. , SR 

102, As6bns ceteşte: al Liviei, iar nu Miviul. 

140. Etc ză &tov 'Păpo—la st. Mormint, nu 

| st. Munte. a PN 

„144. Eis roabryy viznjy—vietorie strălucită, în 

loc de nâpte lucind. 

pag. 157. Moszoâias şi Xayzssixs—adauge şi Ham- 
! besiei (Etiopiei). 
„181. Lsu:âţiss—Gemicizii, şi nu Gemzii. 
„186. Sovhzăv Msyuszry— Sultanul Mehmet şinu 

- Ahmet. 
„196. Kopia zavayia; D-na Panaghia nu Palahia.. 
i 208, "Ev rgdz dop şi nu Ev râ5e Deore. 
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Engomiă,  saă viața prea. înalțatului, prea 
piosuluă și prea mareţuliă între principi Dom- 

nulă Domn. 

IOAN NICOLAL PETRU MAVROGENI. 

La anul 1186. 

Carele a domnit în timpul lui Hamit prea 
puternicului și prea serenisimuluă între împă- 
rață și a lui Ilasan -Pașa Ghizaerii prea 

înălțatului între Căpitanii pe Îlare. 

Nimic din tâte: nici patria, nici nemul 
chiar de s'ar trage de la răsăritul .s6relui, 
sati de la Codru ori Cecrops, nu caracte- 
riseză așa pre un bărbat ca funcţia şi espe- 
rienţa. Căci despre una, Pitacus, filosof Mi- 
tilineii, ice, că domnia arată pre barbat, iar 
despre alta, că adică un bărbat neîncercat 
nu este de nici o val6re; 6re-cine se esprimă 
“aşa: „Pentru aceia laud legea marinarilor, 
care mai întăi punând vâsla în mâna 
celui ce are a fi cârmacii, și aducându-l 
la proră şi încredințându-i partea dinnainte 
a corăbiei, aşă numai îl instaleză, la cârme,
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după multă bătae a mărei și observare a vântu- 

rilor.“ Și ceia, ce cărmaciul este pe corabie, tot 
aceia şi domnitorul întrun stat. Pentru a- 
ceia trebue a fi ales, ca și căpitanul navei, 
nu dupre avere, ci dupre escelența calităței 
ca să apere statul chiar cu periculul stă; 
iar nu. ca cei mulți carii altele ascund în 
minte și alte vorbesc, spre a; mă esprima cu 
Omer. În. adevăr, mulți die, că bunele mo- 
ravuri se propagă de cei înţelepţi spre sal- 
varea 6menilor, şi forte mulți din înţelepţi 
profană și de cei din cercul nostru ai în- 
trepins a cuvânta şi a serie învețături chiar 
despre virtute, și de ambele părţi binele fu 
admis, dar numai puţin ati râvnit aceste în 
timpurile nâstre, şi ati stimat pre cei ce le-a 
âvnit, ba chiar nici puţini, ci tu singur, 

“ori numai tu cu puţini o pod6bă a prinei- 
pilor! De 6re-ce,-precum ești singur iubitor 
de virtute aşa și de învățături, şi învinei 
pre toţi pre cât cu mărimea domniei pre 
atâta și cu înălțimea virtuţilor. Respectiv 
de care şi cei ce posedă Gre-care bunui 
ale vieţei, în comparare cu tine par a nu 
avea nimic, și cei ce pot a se mândri în 
ceva, cu toții împreună îți cedeză ţie ân- 
tâetatea, și cu limba lăudătâre te denumesc: 
fala nemului și alinare. Și acesta nu fără 
s6măn de adevăr. Că precum cei ce navigă 
pe. marea cea îmflată se bizue în ancore și 
limanuri așa şi cei ce plutese pe marea vie- 
ței și se învălue de valul feluritelor patini 
înntă cu speranţa înt”o unică ancoră, sacră, 
vreati a dice că, după D-deti, numai la tine 
periclitându-se alergă cala un liman larg și ali- 
nător. Pentru: aceste deci și pronia, lui D-deii, 
care t6te bine le economiseşte, și dupre disa 
Gre-cui, „Tainic. pătrunde sufletele 6menilor, 
plecând. Jos. cerbicea cea încordată şi ţinând 
pururea sub cotul (măsura) săi viaţa, (că 
nimic nu este neprevădut şi neîngrijit), te-a 
adus pre tine pe tronul cel strălucit şi dom- 
nese al Daciei (fiind-că ești exercitat prin 
multe. afaceri și ai minte mai matură de cât 
vresta, și: dupre împregiurări chibsuinţă, lar 
contra inimicilor înd ăsnire), şi te-a înstalat 
Domn prea înălțat, ca. lucrurile să lee o 
direcţie “cuviinci6să şi numele cel sânt al 
lui D-deti să se glorifice, şi iubirea, ta pen- 
tru înţelepciune “și virtute să se arate, nu- 
trind-o de mai nainte în sufletul. tăi. Pot a 
dice, că şi pentru ca în. secetosul curs al 
timpului, să nu se întunece: gloriele nâmului
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nostru, “şi să nu fie date uitărei. Pentru a- 
câsta, dice, te-a înălțat cel prea înalt, ori 
mai bine dicând, prin tine a înălțat lucrurile 
ţerei. Căci tu mai mult le-ai onorat de cât 
te-ai onorat de :dânsele, fiind-că unui atare 
bărbat virtutea, nu-i împrumută de pe afară 
onorură, ci ea în sine-şi le compârtă, dând 
on6re -demnităţilor, iar nu dânsa luându-le 
de la aceste. Și când spaţiul pământesc mar 
încăpe-o pogorîndu-se în el, atunci ea rămâne 

A la D-deti, cu dreptul strigând cătră noi: „E 
“nu am trebuinţă de acestă onâre, şi socot 
a fi “onorat dupre cuviință de Joie“. Acestea 
vespectiv de ea, dar lucrurile omenești con- 
form presenţei ori absenței ei, devin mai 
rele ori mai bune şi cu totul fericite ori 
nefericite. Fie așa. Socot însă, ba chiar sunt 
bine convins, că se cuvinea a petrece în: 
tăcere, ca să nu fiii acusat de sumeție, întru 
cât eu nic fiind în cuvinte, și arta, serierei” 

posedându-o numai. de formă, totuș am în- 

drăsnit a te lăuda pre tine, pre care nici 
cei progresaţi departe în înţelepciune, de ar 
întreprinde a te lăuda, n'ar face acesta dupre 
demnitate. Dar fiind-că în cas când calităţile 
frumâse ale lăudaţilor întrec pre lăudători, 
fie cine ar primi a dice, că preferă a face 

parte din învinșii în ceva mai bun de cât 
petrecând în tăcere să fie nenumărat între 
cei ce își dati cuvântul lor. Și ce este mai 
mult, fiind-eă proverbul dic>: „Timp bărbat 
este acela, ce nu şi-ar pune gura în comparare 
cu Ercult, şi tot ce.se aduce din disposițiuni 
sincere, nu se consideră, cum se dice, drept 
nimica, chiar de sar întâmpla a fi. mie și 

departe de demnitatea primitorului, ci mai 
tot-dtuna se admiră; pentru acâsta și et 
am îndrăsnit a-mi compara gura cu tine; 

şi să-mi primeşti cutezanţa, prea înălțate 

Domn, imitând dintre părinți pre cei iubitori 

de fit (căci spun că acestora le sunt iubite 

și bine primite chiar şi găngurilele copiilor). 

iar dintre împărați! pre Artaxerxe. Acesta, 

socotia, că nu este lucru mai puţin împără- 

tese şi uman de a lua puţine în locul celor 

mari date. Pentru care, călătorind odată pe 

drum, fiind-că un om lucrător şi particular 

neavând altceva i-a adus apă luată cu a- 

mândouă mânele dint'un rîii ce aprâpe cur- 

gea, Artaxerxe cu.plăcere a primit-o şi: a 

zimbit, redându-i mulțemire după bună-vo- 

înță dătătorului, iar nu dupre folosul lucrului. 

dat. .Deci precum mai sus.am dis, providenţa,
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cea promovătâre a binelui prevădând zelul 
tăi cel divin, şi că vei ajutora pre cei în 
suferinţe, vei face dreptate celor nedreptăţiți, 
cele xurpate le vei rezidi, cele în rea stare: 
le vei restaura, pre cei meritoşi îl vei re- 
munera, iară pre cei greșiți îi vei milui și 
pre cei din prejuru-ți îl vei ilustra, te-a 
trimis aice ca pre.un alt sâre de la răsărit 
la apus. Acestă providenţă voind câte puţin 
a-ți cresta înălțarea, mai întăi a dispus să 
fii Dragoman la flota, imperială, pentru ca, 
precum Isaac, sporind mai mare să devii. 
Căci dice seriptura:, S'a înălțat Isaac şi pro- 
gresând se făcu mai mare, până ce se făcu 
mare fârte.“ Deci acestea sunt aşa. Dar cele 
ce sait. efectuat de tine spre binele și folosul 
comun, cine le va espune dupre demnitate? 

Vor servi de marturi cuvântului mei, după 
capitală (esceptăm pre acâsta rușinându-mă 
de nerecunoştința ei), tâte orașele locuite, 
țerele și comunele, ba chiar și insulile Ci- 
clade, și piea frumâsele temple sânte, spita- 
lele și museele grece, ce s'aii zidit și sai 
ajutorat de drâpta ta cea îmbogăţitâre. Unul 
și cel întăi din aceste temple este cel din 
insula Patmos; unde şi ei m'am adăpostit 
nu puţin timp și m'am folosit prea n.ult. 
Pentru care nu mă tem a fi înfruntat de 
cine-va,.că vorbese despre cele ce n'ar îi, 
ori că cum fac sofiştii, la cele mici ași 
adaugi mărime ; fiind-că aceste le cunosc nu 
din audite ori din scrieri, ci am fost însuși 
vădător şi auditor al tuturor. Las a grăi de 
vitejiele tale din Pelopones şi de conductele 
apelor ce le-ai construit din noti în pămân- 
tură însetate. Căci a vorbi cunoscătorilor 
despre cele ce știii, produce credință, dar 
mulțămire nu aduce. Deci precum materia 
se cunâşte de pe bată, vulturul de pe cioc 
și leul de pe unghie, aseminea, din cele cu 
puțin mai nainte dise, se arată mărimea 
sufletului tâă. Apoi fiind-că nu este ușor, ci 
chiar fârte greii a cuprinde cu cuvântul şi 
a nara cum este fie-care din cele făcute de 
tine, m'am cuprins de tăcere, roșindu-mă de 
înălțimea ta și rușinându-mă de înferiori- 
tatea mea, și amintindu-mi de urgenţa Grei 
și de scurtimea timpului, care nu permit 
nică a grăi nici a asculta mai multe. 
„Deci ei întindîndu-mă până aici cu cu- 

vântul, îi voii pune capăt. Iar în ce pri- 
veşte _neîngrijirea și lipsa lui de ornamente 
și îndeplinire, acesta o las celor ce și-aii
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exercitat mai bine de cât mine limba spre 
laude. Pentru care deci, mă și rog a căpăta 
Jertare, dacă am negligiat ceva. 

Pentru tine însă, cel singur între principi 
prea înălțat, căci singur te-ai învrednicit de 
trei insignii ale Domniei, și cel singur dintre 
nobili prea, nobili, căci singur sati cu pu- 
țină numai tu eşti cel mai măreț, rog pe 
Domnul, să te păziască și întăriască pe “stră- 
lucitul şi domnescul tron, la care te-a tri- 
Mis, Și Să-ţi dăruiască, viaţă îndelungată, 
sănătate cu totul desfătată, fericire nescădută, 
bătrâneţe de tienă și prea adânci, şi întărire 
necontenită şi nebăntuită. Așa, sânte lisuse, . 
conservă-l întreg şi nevătămat, supune-i sub 
pici6rele lui pe tot dușmanul și resboinicul, 
și învredniceșşte-l a petrece în liniște, și a, 
conduce dupre plăcerea lui D-deii, poporul 
cel pronumit dupre Christos şi ortodox, carele 
i sa încredințat de bunătatea ta, ca şi în 
acesta să se glorifice prea sântul tăi nume, 
că ţie și Părintelui tăi celui fără început 
și prea sântului, bunului și viu-făcătorului 
tăi spirit, se cuvine tâtă glori a, on6rea şi 
închinăciunea în vecul de veci, ca unor îm- 
preună 'vecinici. Amin 1). 

Epigrama Froelegiacă. 

Deşteptă-te Petre Mavroghene, fericite, no- 
rocite, ca să vedi pre fiiul tăi Domn al 
Daciei. 

Micon 2) morminte a lui Eant bucur: ă-te, 
că eşti patrie a, ilustrului Nicolai Domnului 
Ungro-Vlahilor. 

Străini şi boeri indigeni, și particula, 
bucuraţi-vă că posedaţi un ast-fel de prin- 
cipe. 

30
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“DEDIGAȚIA  SORIERII 

EPIFONIMA 1. 1) 

Prea înălțatulut, prea strălucitului, prea mă- 
reţuluă şi prea păzitului de D-deii Domn și 
Bgemon a tot pământul Valahiei, „Domnului 

Domn 

“I6n Alexandru Constantin Moruz Voevod, 

închinăciune . cu ldta adânca supunere. 

„Pentru ca în numele lu jisas tot genun- 
chiul să se plece. (Filip. 2 

- Causa tuturor. lucrurilor celor prea bune 
este în adevăr D- deii; nu numai în numele 
lui, dar și însăși în numirele creaturei s'a 
admirat divina Lui înţelepciune și: putere de 
fie-care dintre făptui, luând și de la. el 
numirile după starea, trebuința şi natura 
lor. Căci dacă numirile sai dat creaturei
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de cel întăi făcut Adam, nu însă de la sine, „Ci 
întru cât cuvântul „lui D-deii locuia, în el și 
avea ordin pentru tâte; acesta, cuvântul era lui 
clironomie, acesta îmbrăcăminte și mărire. cel 
adumbrea, acesta, învățătură. Cacii sa impus 

lui tâte să le numească: pe acesta numește] 
ceriii, pe acesta s6re, pe acâsta lună, pe. 

„acesta pământ, pe acesta sburătâre, pe a- 
cesta fiară, pe acesta, arbore. (Macarie Egip- 
tenul Omilia 1). De aceea să dice: La în- 
ceput era cuvântul. (loan I).- 

Deci D-deii cel minunat întru t6te lucrurile 
lui, pe unele din numiri pentru importanța lor, 

_spre o mai mare emfasă el însuși le-a numit: 
dupre cum pe Avram de a se dice Avraan, 
adică : Părinte a multe popsre, ca începătorul 
credinţei D-qeescului cuvânt, mai înainte 
dea veni în corp. Pe Iacob Israil, adică: minte 
privitâre de D-qeă, ca unul ce sa apropiat 
de D-deii. Iar pe Simon Va numit Petru, ca unul 
ce a mărturisit prin credință pe petra, Christos. 
Pe unele (numiri) prin Angheli, ca numele Dom- 
nului lisus şi a lui Ioan Botezătorului. Dintre 
carele unul se explică J/ântuitor, lar altul 

Bucurie. In cât de şi nouă unele dintre fâp- 

turile lui D-deii ni s'ar părea prea mid, ele 

sunt în adevăr forte mari şi minunale, ca 
- făpturi a prea Inaltului D-deii. 

De aceea dar și numele prea măreț și prea 

păzit de D-dei al Inălţimei Vâstre Alexan- 

dru ce Vă este dat prin sorţ, şi încă dupre 

cum socot, după o prea Inaltă. aprobare di- 

vină, pentru-ca, prin acest nume de D-dei 
păzit al Inălţimei vâstre să se facă cunoscut că 

ești accesibil de amândouă, şi măreţia pers6- 

nei tale să pârte acest nume prea plăcut. 

Căci ajutător şi bărbat brav tot de odată 

însamnă; numele se potriveşte făpturei, iar 

făpturei mii de laude. In cât numele acesta 

este nepotrivit bărbaţilor neputincioşi, dupre 

cum bărbăţia este periculâsă celor nebuni. 

Numai celor pre însemnați de D-dei spre 
glorie este potrivit, precum vouă păzitei de 

D-qei înălțimi, căci ajutorul are puterea 

înaltei autorităţi cu care se potrivește fapta 
- bine-facerei. Iar bărbăţia contribue la înţe- 

lepciune, cu care se uneşte fiructiferarea bu- 
nurilor. = | 

Deci plăcându-le înţălepților fie-care după 
putinţă, de a lăuda-pe cei mai mari și mă 
glorioși dintre 6meni, între carii și tubitul 
între Diaconi, seriind capitulile de la finele 
lui Esop, le-ati afiorosit Marelui autocrator
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Iustinian. Am luat şi eti exemplu, prea 
bunule și prea înțălepte Egemon, prin en- 
gomii, :ca din o fOntână: secată și din' un 
tesaur sărac, se dedic . păzitei de D-deii 
înălțimei Vâstre acestă lucrare începătâre a 
mea ca dar neînsemnat. Dupre cum păzita 
de D-deit înălțimea vâstră ajutătâre și bravă 
este devotată practice bineliii comun, de a- 
seminea și lucrarea viitâre ce are a se scrie 
are în privire folosul comun. Primeşte deci 
acestă întroducere ca şi Domnul cei do: bani 
ai văduvei, ca și Artaxerx Regele Perșilor 
cantitatea de apă din mânile unui om .par- 
ticular, privind el nu la micșurătatea prosforei 
ci la buna-voinţa proaducătorulu. -De şi 
eii proaduc din cea ce n'am luut,. dar cea ce 
nu am, luând, căci tâte sunt ale lui D-qeti. 

De aseminea acum făcând început întro- 
ducerei a doua să spun și causele' dedicaţi- 
unei. Întâia causă, o-pun începutul secu- 
lului al nou&-spre-decilea, de aceia şi ei 
încep scrierea prin acestă întroducere şi nu 
dedic acum tâtă scrierea pentru causa pe 
care o voi arâta în tratatul cătră patrioți. In 
al doilea loc, pun iubirea cătră aprâpele și 
causa, Patriei, după datorie, și după îndemnul 

„și a unui filosof păgân, care opineză, că nu 
se naște omul numai pentru sine ci și pentru 
rude și Patrie și amici. Iar a treia, înțelepeiu- 
nea păzitei de D-deit Inălţimel Vâstre, care 
ubeşte „pe cer ce sati „ocupat mai înainte 
cu filosofia. De acea mam voit. altui-cuiva 
mai în urmă ai dedica scrierea. Acestea sunt 
causele. - | 

Socot, că este o strălucită fericire nu nu- 
mai pentru mine, făcând acestă dedicație la 
timp, dar și chiar însăşi Patriei, guvernată 
de păzita de D-dei înălţimea, vostră, care este 
bogată de multe haruri a iubitei de D-dei 
înțelepeiuni. Apoi că nimie nu: este mai 
prețuit, acesta se vede din cele ce urmeză: 
„Nimie nui place lui D-leti mai mult de 
cât acela în care locueşte înţelepciunea. ] Mul- 
țimea. înțălepţilor. este salvarea lumei“ (Înţe- 
lepeiunea 6 şi 1); de acea, adauge dicând:, 
Regele înțălept este buna siguranță a s0- 
cietăei: și un filosof mărturisește că, atunci. 
și societatea este fericită când sai filosof 
împărățeşte, sati când impărat filosofisește & 
(Platon). In cât după Iob este forte plăcut 
de a, serie cestiuni de filosofie cu condeiul 
de fier şi de plumb, ca să cunâscă şi altă 
generațiune și povestindu-le fiilor lor acelea
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săi folosâscă pe el îndoit, lar amintirea filo- 
sofiei să rămână nemuritâre. (lob 19). 

Tte virtuțile 'păzitei de D-deă înălțime 
vâstre a le spune: după vrednicie nu's capa- 
bil : 'Temerea de D-dei, ca început înțelepeiu- 

“nei. Umanitatea, „Căci umanitatea este spirit. 
al înţelepciunei“. (Eclesiast. I) Blândeţa, îndu- 
rarea, sunt atribute divine. Iubirea de drep- 
tate, calitate regală și:creștină. Sublimul teoriei 
este dovadă de genialitate. Pe lângă tâte 
acestea mai presus având iubirea, de învățătură, 
care este proprietatea, înţălepciunei neveştejite, 
„Inceputul cel prea, adevărat al ei este dorinţa 

„de învăţătură. Ingrijirea de învăţătură este 
_Xubirea. Iar iubirea, păzirea legei ci. Păzirea le- 

gilor, asigurarea necorupțiunei, Necorupţiunea 

te face a sta aprâpe de D-qeii; (Inţel. 6.) în cât. 

cel ce nu merge pe calea, înţelepciunei se con- 
numără cu necuvântătârele. Apoi a fi după iz- 

pul luă D-deii se vede mai cu samă în oglinda. 

filosofiei, căci dupre cum D-deii tâte le-a fă- 

cut întru: înțelepciune, aşa și cel după tipul 

stii să le facă tâte ale vieţei aceștia condus 

de înţelepciune. 

Curg în tâte părțile rîurile barurilor înţe- 

lepeiunei: De unde se constată? După zelul iu- 

Ditor de înţelepciune a păzitei de D-deii înalți- 

mei vâstre, a economisit D-qeii să găsiți 6meni 

demni şi de ştiinţă; numesc pe prea în- 

vățații Lambru Fotiade şi Constantin I6n 

ambii fala orașului loanina, pe carii toti 

Valahia "1 recunâşte de profesorii corifei ai 

sedlei publice de aicea din București, înfru- 

musețând'o cu grațiile Muselor și cu lumina: 

bunei învățături, ca un alt s6re tuturor, în- 

tinqându-se cu promtitudine. Al acestor scolar 

începător sunt și ei, de şi nu sunt vrednic a mă 

numi, cu tâte acestea, abusiv mă numesc câ au- 

ditor pentru scurt timp. Mulţămesc lui D-deii 
cămtă pot numi aşa, măcar, știind că cel ce să- 

“mulțămeşte cu puţin este fericit și liniștit. 

Deci urmeză o datorie indispensabilă pen: 

tru Patrie, nu numai cu căldură a mulţămi 

lui D-qeii și săi înalțe rugăciuni neîncetat 

pentru un aşa bun: și înţelept Egemon; 

dar încă săl iubâscă cu sinceritate și să i se 

supue din inimă, nu numai de frică, ci 

"din conştiinţă. „Căci nu este autoritate fără 
numai de la D-deii; Tot sufletul, dice, să se 

supue autorităţilor mai înalte. Pentru că cel 

ce se opune autorităţei, să opune ordinului lui. 

D-qeut : (Rom. 3). Acesta şi D-deii o dice 

prin Profet: „Dacă ei sunt D-deii, unde:
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este tema de mine“. Unde se dice temă, în- 
țelegem mai cu samă conștiința (căci noi toţi 
suntem pământ și pulbere înaintea Lui). Și 
apoi nimenea nu-vă putea-ai se opune. 
„Inima Regelui este în mânile lui D-iei, 
căruia unde va voi să'1 arăte, într'acolo va 
înclina ea. (Nici D-deii nu place tuturor, 
căci unul voește pl6e, iar altul din contră). 
„In cât ceeu ce dă D-deii, nici o ură nare 
putere, și nedând munca, w'are nici o valre. 
(Grigorie 'Teolog). | 

„ Acestea se cuvine să le cugete în decomun 
nu numai Patria, tâtă, dar și fie-care în parte; 
în cât nică prin o subtilă cugetare să nu 
fie cu putinţă a se însedi în inima cui-va, 
de a meșteşugi ceva răi asupra unsului 
Domnului, ce ţine loc aicea Impăratului. 
Pentru că ştim ce dice Scriptura: Să i se 
supună totă făptura omenâscă pentru Dom- 
nul, sait Regelui ca celui mai Inalt, sait 
Egemonilor, ca unor representanți ai lui, 
spre condemnarea făcătorilor de rele, și spre 
lauda făcetorilor de bine (1. Epist. Petru 
2), Căci t6te sai economisit de D-qeu 
pentru interesul nostru, dupre cum mărturi- 
sesc și vechii înţelepţi, pentru-că undei a- 
narhia acolo şi desordinea. Cu carii este de 
acord și Omer dieând:. „Nu este bună mul- 
ţimea Domniilor, ci să fie un singur Domnitor.“ 
Deci - autoritatea este mima ordinei, între- 
buinţând legile bine, de aceea se dice: Când 
Regele judecă după dreptate pe săraci, tro-. 
nul lui se întemeză pe mărturie (Parim. 29), 

Ast-fel cuget, acestea admit, şi ca sincer 
fiu a Daciei, Patriei n6stre, cu tâtă supu- 
nerea şi adâncă închinăciune depun . datori-' 
tul respect păzitei. de D-qeii Inălţimei vâstre. 
Iar lui D--qeii celui preste tte aduc cerire cu 
umilință, pentru casă acopere şi să păzâscă 
pe prea nobila și prea. înţelâpta înălțimea 
vâstra, împreună cu prea strălucita Dâmnă, 
şi cu auritele vlăstare, elironomi ai înălți- 
mei vâstre,. pe deplin sănătos, îndelung în- 
dilit și de ambele fericit cu o perpetuă stare 
pe prea strelucitul 'tron Egemonic din nem 

"în nm. Amin ?).-
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EPIFONIMA II. 

Prea sânţitului, prea învățatului și de Dum- 
nedeăi, alesului Stăpân, Alitropolit a. tot 

| pămentul Valahiei, i 

„Domnului Domn DOSOTEI U, 

cu tot respectul și religiositatea închinăciune 
până la pamânt. 

„Zelul casei tale m'a mâncat. (Psalm. 68). 

Acum despre Sion nu voi tăcea și despre 
Ierusalim nu voit înceta. Prin Sion, înţe- 
leg Biserica, celor întăi născuţi, Ierusalimul 
cel de sus, cetatea reservată lor, spre care se 
conduc credincioşii, asupra căria se pun de 
D-deă păstori şi-Arhipăstori, între carii nouă 
ne este Arhipăstor cel cu acest nume afierosit 
lui D-qeă, preasânţitul, prea învățatul și de 
D-dea alesul nostru Stăpân și Mitropolit a 
tot pământul Valahiei, Domnul Domn Doso- 
teii, sâmânţă prea respectabilă din I6nina. 

„Care. împodobit cu haruri şi încununat cu 
virtuți representeză Biserica, lui D-eii de aicea 
și înalță celui prea înalt neîncetate și fer- 
binți rugăciuni pentru toți fiii sinceri sufle- 
tești ai Preasânţiei sale. 

Prin urmare pe care i-a cunoscut mal îna- 
inte D-deu pe aceștia i-ati aședat păstori 
“asupra poporului săit celui ales. „Căci nu 

celui ce voește, nică celui ce alergă, ci aceluia 
pe care “l-ai miluit D-dei.* (Romani 9) 
Dar D-qei nu milueşte pe toţi după acelaş 
chip, ci pe urii întrun fel, pe alţii în altul. 
Toţi însă cei ce îl iubesc se miluesc, sait 
onorându-se sati edificându-se, dupre di- 
cerea :, Pe care ?] iubeşte D-deii 7] edifică“. 
Onorâză miluind cu folosință și economie; 

edifică spre. mântuire dar şi certă câte o- 

dată. De aceea 'mi este prea plăcut și de a 
“mă închina cu supunere și de a lăuda după 
putință pe .cel miluit de D-qeii, pe Prea 
sânțitul și de D-qei alesul stăpânul meii. 
Căci nu este pus de D-qei ca un om simplu, ci 
1 şi genial şi prea învățat, având calităţile 
“corporale fisice ale marelui Vasilie și un zel 
ferbinte pentru binele comun, pentru turmă 
rațională a Preasânţiei sale și a Patriei n6s- 
tre Dacia. E 

De aseminea datorește şi ori care fiii spi-
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ritual, al Prea sânţiei vâstre, ca unui adevărat 
stăpân și - Arhipăstor al săi, ai se închina cu 
respect şi al iubi cu sinceritate și a se pur- 
ta cu religiositate cătră sânţita vâstră pers6nă. . 
Acesta o dice și D-qeii prin Profetul: „Fiul 
aduce mărire părintelui, și dacă ei sunt 
părinte, unde este mărirea mea“? (Malaia 
1) Unde există mărire, acolo înţelegem res- 
poct și religiositate. Pentru că ce mărire va 
aduce lui D-deii pământul şi pulberea? Dar 
eit şi altfel de laudă găsese pentru Donul 
meii stăpân. Cine erati altă dată pretutin- 
denea renumiţii Atenieni? De nu princi- 
palminte fiii Ionilor? Deci Ionii sunt mai 
cu samă tulpina Elinilor. Iar Elini înţe- 
leg, cu deosebire pe cet mai aleși, sămânța 
lui afet din care a eşit tâtă Europa (Me- 
letie. Geografia). Din care se trag şi al noşiri 
Romani ca din Latini; pentru că Latinii 
sunt fiii lui Chitiu, iar Chitiu fii a lui lon, 
fiti a lui Iafet (Meletie. Geogr.). 

Mare fală oninilor este Atena, nutritârea de fi- 
losofi; ea ati educat şi pe fiii strălucitelor palate 
a Romei (Viaţa st. Climent). Amintese acele tim- 
puri de atunci pentru onârea prea sânţitului 
şi prea învățatului meii stăpân, Domnul 
Domn  Dosoteiii. Iar virtuțile fisice a Prea 
sânţiei sale ale spune pe deplin nu este 
treaba mea. Viaţa sa îndumnedeită, . înăl- 
țimea, smereniei, primirea familiară, atenţi- 
unea filosofică, neadormita îngrijire de mân- 
tuirea, turmei, iubirea cuviinci6să a templu- 
lui divin, Xubirea de ordine în tâte, prompti- 
tudinea în a ajuta şi tote: cele: aseminea 
acestora. "Lac despre îngrijirea cea mai mare 
zidind multe adausurI aicea (în Metropolie) și 
mai înainte la Buzăii. lie, ca Domnul D-deii 
să păzască pe Prea sânţia sa în ani îndelun- 
gaţi, sănătos și fericit dupre amândoue.. In 
fine să'] învrednicâscă de lumina cea neînse- 
rată, cu toţi sânţii. lar Prea sânțitele rugă-: 
ciuni şi bine-cuvântări: fie cu noi cu. toți. 

"Amin. 

31
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„tei Scripturi. De aceea se dice: 

  

LEPILONIMA III. 

Prea nobililor iubitori de Patvie și glorioși 
Boer ai Daciei, tuturor carii sunteți falu 
nemului nostru Dacic și cununa bebânilo» 
și în renumita acestă politie București și în 
15tă întinderea că, cu supunere proaduc datorita 

mea inchinăciumne, 

„Boerul şi judecătorul și cel puternic se va 
glorifica“ (Sirah. 10). 

Cu adevărat, ordinea și starea Tocrilor este 
de la D-deti întărită prin multe mărturii a sân- 

„Şi voit 
lua dintre voi 6meni înţelepţi și învățați și 
prudenți și i voii pune pre ci sprea vă 
conduce preste mil. preste sute, preste cinci 
decă și preste. dece și judecători preste jude: 
căților vâstre&” (Deutor. I). In cât și acâstă 
înaltă autoritate se laudă în mulţimea politiilor, 
a armatelor și a oficialilor întegri. „Căci 
mărirea, împăratului este, dice, în nem mult“ 
(Paral. 14). 'T6te acestea nu numai învese- 
leşte ochiul, dar arată calităţile și ordinea 
și fericirea, imitând ordinea cerâscă. Nu nu- 
mai, Angheli sunt în ceruri, dar și Arhis- 
tratigă asupra Anghelilor, și începători și. 
Domnil,: și puteri, și stăpânii, şi tronuri și 
Heruvini și înficoșații Serafiimi, cei mai a- 
propiaţi de. neapropiata divinitate. 

Dupre cum deci Prea Inaltul D-qeii, având 
în ceruri tronul sii, st&pi ânește. preste tote, 

_aşa şi pre pământ Regele, Egemonul şi Bo- 
erii imiteză cele cereşti ;- se deosebeşe ordinele 
în ceruri, se deosebese şi pe pământ. Acolo 
Anghelii continu văd faţa lui D-deii (Matei), 
aicea, cei mai apropiaţi de înalta autoritate. 
Acolo D-deii vorbeşte nu cu cei îndepir- 
taţi, iar pe spiritile servitâre le trimete spre 

slujbă (esceptăm pe adevărații fiii a lui Dum- 
nedeii, cu carii D-deii adesea vorbeşte direct. 

Simeon noul: teolog.) Acolo misteriile cele 
"mari se încredințeză Arhanghelilor (dupre 
cum lui Gavriil misteriul i rea sântei Fe- 
ci6re), aicea -de aseminea, cele mari afaceri 
se încredințeză celor mari, şi serviciile, servi- 
torilor casnică şi nu streinilor. 

Deci tâte întru înțelepciune - făcându-le 
D-deii, conducerea ordinei se observă ŞI în 
creaturile neraţionale. 'Irei ordine generale, 
deci în t6tă creatura neraţională “(Macarie 
Egipt. Omil. 1). Vulturul este regele tuturor
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păsărilor, leul regele tuturor. fiarelor patru- 
pede şi draconele regele tuturor vietăţilor 
din ape. Dar încă și în restul tuturor celor 
lalte se văd în parte conducători: "Țapul con- 
ducătorul turmei, cocoşul al găinilor, matea 
albinelor. Și ori ce gospodar este un mic 
şef și monarh al propriei sale case. Ne- 
guvernate. sunt numai locustele, după Solo- 
mon, care plâcă în ordine, după o ştiută 
permisiune alui D-qei, spre nimicirea fruc- 
telor . pentru păcatele Gmenilor. Cărora . a- 
semănându-se iubitorii de anarhie prin o în- 
demnare a părintelui lor diavolul, se mișcă 
spre corupția virtuţei şi a religiosităei cătră 
D-qeti. Căci prea zeloşă. părintelui lor a căruia, 
tâtă lupta este de a "pierde suflete prin ori 
ce chip ar putea. Nu este lucru de minune, 
ăcă stăpânul lumei, din causa căderei omu- 
luă, începătorul întunericului, care încă are 
stăpânire temporală de ași săvârși voințele 
lui, încă nu sa aruncat în lacul de foc, 
după Apocalips, dar este aprâpe sfârșitul lui. 
De aceea şi în tot modul se luptă, ct ca să nu 
fie aruncat singur. 

Noi însă respectând dumnedeeştile ordine 
în tâtă ereaţiunea, .despreţuind pe cei ce cu- 
getă cele contrarii, respectăm . ordinea cca, 
demnă de respect a înaltei autorităţi și a, 
boerilor, - glorificând pre D-deii cel. preste 
tâte. De aceea, conform sântei Scripturi dicem 
cu Inţăleptul Sirah și Solomon; „Domnul a 
glorificat pe părinte” în fă“ și „Cununa b&- 
trânilor sunt fiii fiilor, iar lauda fiilor sunt 
părinții lor“. 

Să lăudăm dar pe bărbaţii măriţi și fama 
fiilor şi cununa bătrânilor. 

Ce este lauda fiilor? Sunt în adevir acei 
fericiți eroi, părinții Patriei nostre a Dacici, 
a cărora “nume este scris în cartea vieţei. 
De unde știm? Mai întăi, din frumosul ce po- 
sede Patria „prin atâtea mărețe monumente, 
monastiri “și Biserică comune şi în Valahia 
propriii disă,. şi în sora nâstră numită în 
special Ungro-Vlahia Banatului Craiovei. A- 
ceste prea “evident ar ată zelul, străduința și 
de apr6pe îngrijirea precum. și eligiositatea, 
ce ati avut cătră cele D- deeşti. De .aceea . 
sanii și recompensat de D- deti, dăruindu-le. 
lor trofee glori6se și pentru care ati lăsat 
exemple vii de virtute urmaşilor și fiilor lor. 

AI doilea, din neîntinata o:dodoxie; a cării 
seminţe de credinţă persist în noi încă din
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dilele sânților Apostoli Petru și Pavel, pri- 
mii predicatori la Romani. Iar (desvoltarea) 
creștirea sa făcut prin sântul şi întocmai cu 
apostolii Constantin, şi apoi s'a întemeat. 

Al treilea, din bravurile sabiei, a cărora 
trofee prin ajutorul lui D-deă, cu glas mare 
se predică libertatea pretutindenea a eredin- 
ței n6stre ortodoxe, și a celor alte obiceiuri, 
în cât şi sunetul clopotelor este neîmpedicat. 
Acestea, nu mândrindu-ne le spunem, ci repre- 
sentând gloria strămoșilor. 

Cunună bătrânilor sunt acum următârele 
* familii: a glorioșilor Brâncoveni, a gloriosu- 

lui Ghica, a gloriosului Racovitza, a glori- 
osului Moruzi, a gloriosului Văcărescu, a 
gloriosului Dudescu, a gloriosului Cernescu, 
a glorioșilor Filipești, a glorioșilor Creţuleşti. 
a Fălcoianilor, a Drăgăneștilor, a lui Câmpi- 
nenu, a lui Golescu, a lui Bălenu, a Canta- 
cuzinilor, a. lui Gulian, a Slătinenilor, a 
Bălăcenilor, a Floreştilor, a Brezoianilor, a 
lui Grădiștenu, a lui Herescu, a Grecenilur 
şi a altora multora, dintre carii de și unii 

prin nnive de căsătorii şi prin tacere de 
copii, prim unirea sîngelui ai devenit fil hi 
bătrânilor şi conelironomi şi adeveraţi patrioţi. 
Alţii dintre boerii patrioți, stând departe de 
București, saii micșurat pe sine, de şi aveai 
nume mai însemnat și unii dintre ei renu- 
miţi din vechime, mai ales în resbâe, a 
cărora nume și bravură până și acum se a- 
mintesc și se laudă prin cânturi populare. 

Iar dintre prea nobilii boeri a Banatului 
Craiovei, la unii laudă sunt părinţii lor, 
carii at venit din pământul străin al Mysiei. 
lar alții pogorîndu-se din partea cea mal 
înaltă a Daciei şi din Haţegul 'Iransilvaniăi 
și din Banatul de mai sus (de unde și nu- 
mele de Ungro-Vlahia). (comp. Cantucuzin. 
Meletie. Geografia). De unde şi prea glori- 
osul n6m al Brâncovenilor din renumiţi Sârbi 
se derivă, 

Cununa bătrânilor lor acum sunt failiile 
următâre: a gloriosului Brancovanu, a lui 
Geanoglu, a Bengeștilor, a Stirbeilor, a Brăi- 
loilor, a Jianului, a lui Farfara în special. 
a Otetelișunilor, a Vlădoianilor, a Lupuiani- 
lor, a lui Paian și. a altor câţiva, lar aju-
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torul ocrotitor din început a lui D-rleti celui 
prea Inalt, fie cu Patria nâstră Dacia ŞI cu 
toți patrioţii. Amin. 

Lauda nemului Românilor. 

Rădăcina Românilor este Roma, dar altuită 
eu Daci. Forte bravi e erati Dâciii în-resbelele cu 
Romanii ; dar Sau învins de armele Cesăitilui— 
ai Dacii romaizază, Romanii dacizază. 
Dacă ne vei numi pe noi Romani, ai măr- 
turie limba, iar dacă de ne vei dice Daci, şi 
sîngele și limba în parte (mărturiseşte). Dacă 
ze numim Romani, ne numim de la numele Ro- 
mei. Suntem colonii de a lui 'Traian, dupre 
însuși a sa mărturie în inscripția Zarmei, po- 
litie regală, a regelui Decebal, care nu era de- 
parte de Mureş. (Meletie. Geogr.). lar dacă ne 
numim și Vlahi, este denumire Ivalică; căci pe 
Italieni sa deprins ai numi Europa_Vo!ohi. 
Roma fiind în Italia, nu este denumirea în- 
depărtată. Iar Daci de la Dacia, clironomia 
nâstră (Meletie. Creogr.). Ne numim și Munteni, 
nu după opinia unora, că. Aluta este causa, 
ei denumirea de Munteni de la munți. Lângă 
confinii fiind capitala Exemoniloi de la înce- 
put şi a celor mai noi. Mai întăite în Câmpul- 
ung, al doilea îu Arges, al treilea în Lâreo- 
vişte şi acum în Bucureşti. Oi ce denumire 
deci să ia de la cel mai însemnat. Unde era, 

„ Aluta' altă-dată, era capitala cea mal însem- 
nată a Banului. 

Nici Asan, nici Petru, vechii despoți ai Craio-/* 
vei, maveaii vre-o autoritate, după ordinea 
de stăpânire (Nichitor. Cronol. Comp. Cantacu- 
ziu). lar Domnitorii Valahiei, ai Daciei n6stre, 
se numiati Despoţi de cătră Impărați Romei 
ai Constaniinopolului, iar de cătră Lei Vo- 
evodi, Gospoduri de cătră Bulgari, dupre 
cum dice Meletie al Atenei (Melet. Geogr.). 
Deci cu toţii îndecomun suntem Romani, 
de și unii erai Mysi (din Mysia), confraţi 
cu noi sunt şi Moldovenii împreună cu Dacii. 

  

Bravurile hemului homanilur, 

Vei afla, dacă vei cerceta | pe homani de 
la început, gloria a tâtă Europa şi Domni 
ni Universului (Lmcian 2). Vot apusul și ră- 
săritul s'a umplut de edificii măreţe şi în
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politii și în munți și în sânta Palestină, 
Cine a început a face în lume şi Binâde 
Ecumenice? economisindu-se în noi sămânța 
ortodoxiei. Bine-voind D-deii, prin sudârea 

“Corifeilor sait predicat în Roma începutul 
creștinismului. I-a salvat, ca pe sămânţa lui 
Noe de potopul general; die de erdrea Apusu- 
lui până astă-di.. Pentru că a dis Pavel în for- 
mă de profeție: „Nu te sumeţi politie ai temă 
de Marele D-deii“ (Rom. 11). Dacă după na- 
tura ri amurilor (pop6relor) n'a cruțat pe lvrei, | 
nu cumva să nu te cruțe nică pe tine cetate, 
pentru că și pe tine te va, sfărâma. Prin Provi- 
dența divină ati venit (creştinismul) din Roma 
în Dacia, și vei afla nu mică glorie la amâu- 
două popârele. La cei din Roma o hobleţă 
strelucită, la Daci poltii şi cetăţeni nu puţini. 
Regele nostru Decebal a lăsat pământul Ro- 
manilor. Cu colonisarea lui s'a aşedat orașe, cn 
Romai s'a dat şeful. Pre sclavi (li su dat) celor 
nobili spre vecinie serviciti,” far pământul ho- 
manilor și Dacilor liberi. Urma dar a se con- 
topi aceste două nemui în unul, Romanii 
cu Dacii, nu însă cu un nm nevrednic. Și 
Evodot între alţii îți va spune bărbăţia Da- 
cilor, pentru că şi tribut plătea Cesarul de 
mai înainte Dacilor. 

=: Ditemplările nemului Dacilor. 

Origina Dacilor este de la împrăștierea popo- 
solo 1 ământul Daciei este de la Pont până la 
Tisa. După colonisarea Ulpiană, de la Traian 
al Romei în restimp cam de cinci sute de ani, 
în pământul Patriei a avut loc trei învasiuni; 
iar după a treia, invasiune avem. Patria; cuce- 
rindu-se pământul Patriei de cătră popâre, art 

„Mas patrioții sub stăpânire streiuă,; împrăștiin- 

du-se fie-care, unde a putut să-și plec capul și 
să trăfască. Unii afară în Mysia, de și se str&mu- 
tară mai înainte, far alţii înlăuntru Patrici supu- 
nându-se streinilor în jurul capitalei lut Decebal 
și în Maramureş. De și aceştia, eraii în Patrie, cu 
tâte acestea, numele de Dacă era în mare tăcere ŞI 

fără nici o autoritate (stpânire). După cesai 
botezat Bulgarii în.masă, ca un cărbune acope- 
rit, cu voința lui D-deii, mai întăi a apărut 
nâmul Românilor la Severin, unde “4 înfiinţat 
Şi o mică reședință de Ban în Cerneţ, apoi 
în Strehaia şi în urmă în Craiova. Tmuând 
dar ereditatea în patria Daciei s'a făcut un 
bun început a stăpânirei Dacilor. (Diferiţi 
istorici. Meletie. Geogr. Compar. Cantacuzin).
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Împreună cu Daci a venit în Valahia 
Dommniu : prin Negru Voevoil. cel întăi prin- 
cipe al nostru. (Se cuvinea orașului lui Dece- 
bal aprâpe în sînurile lui se salveze semân- 
ţa nobleţei, spre a da la timp stăpânirea 
fiilor ei, care era răpită de barbari arbitrar 
și pe nedreptul, şi se alunge pe streini. Vedi 
Cantacuzin). Deci atunci nobilii ait adus 
cu ei mulţime de servi şi mai mulți încă 
liberi pentru “popularea Daciei. Din Dacia 
aii luat ereditatea în Dacia,- pe care o avea 
de la început și înainte de invasiune. A 
rescumpărat pământul Patriei de a doua 6ră 
cu sînge. Nu o dată şi de două ori prin res- 
bele, ci iarăşi și adese, spre, gloria fiilor lor, 
a boerilor noştri. Fala patrioţilor este res- 
cumpărarea pământului lor. Cu aceștia mă 
connumăr și ei ca Dac și patriot și cu ncmul 
și cu limba, și cu inima și cu zelul, și cu 
fapta și cu 'ostenelele și cu sudori necruțate, 
Dea Domnul ca toţi să fie astfel, dupre cum 
ei cu activitatea. 

“Bucură-te patrie a Daciei, mai cu samă, 
noi Valahii împreună cu Moldova, Domniate 
Dacice. Pentru că nu numai cu stâpânire de la 
început clironomisită, întrumusețaţi cu st&pâ- 

nire pământul Patriei, dar şi cu Ortodoxia. De 
trei ori fericite surori, Domniate Dacice. Două 
col6ne constituesc ornământul vostru, ce ati 
veligiositatea îndecomun. Doi arborii str&- 
luciţi, minunea paradisului, sub a cărora 
umbră se refuge tot ortodoxul credincios: 
Pământe strămoșesc al Patriei, fie ca marele 
D-qeii, să te conserve tot-dâuna prosper până 
la sfârșitul tuturor viacurilor. Amin. 

Lauda Patriei: 

In lume Patria dupre părinți se recunoște, 
arătând tot odată şi relaţia dintre părinţi și 
fii. Acesta conservă amintirea vecănică din 
“ambele părţi a părinţilor cătră, fil, şi a fiilor 
cătră părinţi. Zelul și iubirea aceştia intrece 
ori ce cuvânt. Pentru că şi bogaţi ŞI s&- 

racii cu toţii 0 iubesc. Pretutindenea se 
observă, că se întrec în ao face fericită și 

cel bogat în pământ strein și . cel sira în 
Patrie. 

Patrie, nume " dulee, ca o amintire strâ- 
moșescă, clironomie din început cu care
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„ A0ponos oei âpros ni îpipat ara, î îi Eris 
pabrov îhons dbavaciagt, (Asfid ai Xoou..) 

"Aye 8 mhcuzut voi mbrreş, 2devlepo ai, 
- Boat, vepoTăves ai zziral ps. YAye mica î- 

Aia pai aTăoii, în mavrăş Vivous zol zaToldos:   

se uneşte inima! Intreci oră ce dorinţă, și'nil 
eşti tot-d6una în memorie! Dorese bunurile 
lumei în Patrie și în nemul mei. Cel ce 
voeşte şi în oraş, ducă-se se observe fu- 
museţa, de şi plăcere este la t6te, dar inima 
la Patrie. Vino şi la acest, eo gândeşte la 
rugăciune, şi acolo vei găsi adesea Patria 
causa lacrimilor. | 

Iuucrul cel mai destătător este Patria, apo- 
geul gloriei ei este credința Ortodoxă și în al 
doilea loc autoritatea. In al treilea loc, gloria 
Patriei sunt Boerii pendadei întăiu ; apoi toți ) 

ccă-lalţi după o ştiută ordine. Clasele până la 
negocianți și societăţile meseriaşilor, o consti- 
tmese împreună cu soldaţii și cei lalţi servitori, 
ȘI împreună cu aceştia mulțimea ţăranilor 
până la păzitorul de animale. Lauda Patriey 

- sunt toți, fie-care în partea sa. 

“Lmeru cel mai desfătător este Patria de 
cât tot cel-lalt pământ strein. Dacă se în- 
tâmplă să mori este mai plăcut în Patrie; 
căci este dureros ori cui a se sfârși afară 
din ţara, sa și a se îngropa după mârte în pă 
mânt strein. Pentru acest cuvânt ori cine 
se grăbeşte să sereîntâreă la locul său, prefe- 
ând mormântul în Patrie, de cât a trăi în țara 
streină (Evrei 1). Cine, o Patrie! te pâte lău- 
da și cânta cât se cuvine? Căci amarul ŞI 
dulcele sunt deopotrivă în tine. 

Le vei arăta mai rîvnitâre, dacă vei iubi 
înțelepriunea. Nimie nu este mai greii piimân- 
tului de cât prostia. Vei fi și în acâsta, feri- 
cită, dacă nu vei despreţui pe învăţaţi; căci 
conversând cu învețaţii şi tu vei deveni învă- 
țată (lob. 6). Apogeul tăii ar fi în adevăr săai 
învețaţi și filosofi. Căci cei ce sunt ai morţei, ni- 
-mie wait de cât mârtea, [a aminte dar cu acura- 
teță, dacă voeşti să afli de acest-fel de 6meni, 
și numal călea în pici6re mărgăritarele valorâse. 
Cunoşti rădăcina. răutăților, spusă de Pavel, 
prin ea nu vei găsi de sigur amici sinceră ; cea 
ce este bun în ochii tăi, acea și fă. 

sucurie Patrioţilor din tâtă Dacia. 

„Dilele omului ca €rba, iar speranța lui 
plină de nemurire“ (David şi Solomon). 

Veniţi acum bogaţi şi săraci, liberă și 
sclavi, boeri şi judecători ai, pământului, vie 
ttă vrâsta și starea, din tot n&mul și Patria
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die tâtă societatea confvaților ortodoxi  înx 
Christos lisus Mântuitorul şi D-deul nostru, 
şi vă salut cu bucurie mare pentru credința 
vâstră ortodoxă, ce o păstraţi cu tâtă răbda- 
reapentru: adevăritatea ei; căci atât de feri- 
ciți aţi: devenit sub ceri în tâte, în cât 
mai mult de cât toți 6menii sunteţi onorați 
înaintea, feţei. lui D-deii, şi numai pentru 
voi mai stă încă lumea acestă vădută. 

Veniţi mai ales toți cei mai aprâpe de 
mine, rudele şi compatrioții ortodoxi ; veniţi 
toți de la o margine până la altă margine 
a Daciei, de la Pont și Nistru până la “Pisa 
şi dincolo de rîul Mureş; și de la, Dunăre, -de 
la vevărsarea Tisei în Dunărea, şi Jarăși de 
la Dunărea în Pont prin prejur, până la 
confiniile Poloniei și Ungariei. Adevărat este 
cuvântul, că dupre cum bătrânul cu bătrân, 
şi soldatul cu soldat vorbește cu plăcere, și tot 
cel aseminea, lui-cu- cel asemine: se asociază, 

“ast-fel: cel de un nem ascultă cu plăcere pe 
cel de-un. nm, şi păcătosul cu păcătoşii nu 
se sfiește întru nimie de a vorbi, smerindu-se 
în tâte,. precum ei. 

Văqând acestă măreţă șI nenumărată a- 
dunarea a vâstră, și în ca, mulţi înţelepţi 
şi învăţaţi plini “de înţelepciune și prudenţă, 
și de zel mult, după cum dice Apostolul: 
„Find-că şi Iudeii semn câr şi linii înțelep- 
ciune caută“ (L Corint. 1), cu totul rușinân- 
du-mă sunt cuprins de frică şi mai că n'âm 
putere de a îndrăsni să, vorbesc. Apoi iarăşi 
vădând pe cei mai mulți dintre noi ingenioşi 
în cele ce nu sunt de folos, far în cele de 
trebuință orbiți,; mă grăbesc a dice împreună 
cu Solomon: Bărbatul nebun și călcător de 
lege nu umblă pe căi bune, un aseminea, 
face cu 'ochiul, bate cu piciorul, învaţă a- 
meninţind cu degetul“. (Proverb. 6). Și ia- 
ăși vădnd pe “alţii vieleni spre a înşela, 
pe confrații lor, a nedreptăţi și a răpi fără 
temă de D- dei, m& grăbesc a dice cu lere- 
mia: „Sunt înţelepţi a face răi, iar a face 
bine nu ştii“ (Ieremia. 4). Vai deșerte machi- 
națiuni ! F ugi de înșelătorii “nenumărați ! A 
dis un filosof. 

Mai vădend încă Xarăşi inulțimea vâstră, 
nenumărată şi forte variată, de deosebite 
stări, de deosebită pronunție a aceliași limbi, 
şi mai și deosebite idei la persâne, şi dupi 
clima, locului . fie-căruia şi după duterea, vi- 
eţei, ba încă și după deosebita amestecare în 
sîngele: altor popâre ; (câţi sunt din vechime 

| za
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din Italia amestecați cuGrecii sati cu alte nemuri 
după aceea, sunt cunoscuţi). Apoi mai vădend 
și deosebitele îmbrăcăminți, conform st&pâ- 
nirei ce predomina şi conform contactului 
cu vecinii, în cât unii probabil să și derid 
între ei, de și de același n€m, și să rușineză 
între ei, îndrăsnesc a dice că mai s'ar îndoi 
cine-va dacă cu toţii sunt de un nm; atri- 
buesc îndoiala, despre acesta celor neînvățați, 
ca unii ce nu știi mai mult. 

Fiind-că nişte ast-fel de defecte ale ne- 
învățaților sunt multe: şi numai cuvântul de 
Valah sati Român este de ajuns spre înjosire 
faţă de alte nemuri; după ce voi aduce un 
exemplu în cele următâre voi vorbi numai 
pentru cei ce cunosc puterea cuvântului. 
(Căci se cuvine. ca, cel nobil să se deosebâscă 
în totul și prin știință şi prin faptă de vulg, 
iar restul să imiteze pre cei învăţaţi). Nu 
pot din causa vorbirei deșarte a trata a- 
mărunțit după: opinia, fie-cărnia, pe când 
unii aii înțelegerea ușâră și nici nu este 
nevoe a le spune tâte cu dâmăruntul. Să 
luăm exemplu o imagine având pre mulți 
zugrăviți, necunoscuţi cei mai mulți, și din 
causa deosebirei colorilor și din causa sco- 
pului necunoscut a zugravului; căci dacă 
Regele se zugrăvește cu veşmântul ciobanu- 
lui, și acela cu a, Regelui, cel neștiutor va lua 
pre unul în locul altuia. 

Ast-fel fiind lucrurile omeneşti, să vorbim 
în scurt și despre n6mul și limba Dacilor.: 
Avem adevărată dovadă, că nâmul nostru 
se derivă din două nemuri și din Latini și 
din Itali cea ce se socotește un singur n6m, 
şi din Daci, din vechime ereditari ai Da- 
ciei. Iar limba Dacilor celor de acum, di- 
vidată în dece părți, prin o observare scru- 
pul6să aflăm că patru părți a limbei sunt 
latine,: două părţi italiene, de și corupte, 
două părţi a vechilor Daci, corupte și aceste 
prin cele de mai sus; o parte și jumătate din 
limba Bulgarilor și Serbilor, din o continuă 
învățătură a cărţei lor și a contactului, co- 
ruptă și acesta; iar jumătate de parte con- 
stând din diferite limbi, mai ales în numirile 
străine a: comerțului. lar dacă. voeşti a as- 
culta ceva și despre Regii r.oştri, să știi, că 
dupre cum cei din Egipet se numiaui Fara- 
on, aseminea și “Regii Dacilor se numiaii 
Decebal, a cărui stemă regală ne-a conserva- 
to cei doi lei de acum de pe stema Dom- 
nitorului. Pentru-că corbul predomineză de
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la cel mai întăi și mai mare și; principe în- 
dependent, părinte al Patriei nâstre, Voe-: 

“vodul Radu Negru. Acestea în scurt "despre 
acestă cestiune, ca de ocasiune şi "lucruri 
pămentești și imaginare. 

Iar cele ce urmeză vor fi: spre edificare; 
sufletescă, Veniţi acum confiraţi ortodoxă îm- 
preună, luaţi aminte celor dise: Este scris 
că cel ce să făleşte, în Domnul, să se fâlescă. 
Luptându- mă tot-deuna contra meu despre 
viitârea n6stră speranță, sai învingând satt 

învingându-mă, sati iarăși învingând ŞI cău- 
tând o singură încredințare asupra celor cuge-: 
tate de mine şi din sânta și de D-Aeii inspirată 
Scriptură şi din scrierile sânţilor părinți ș şi din 
înţelepciunea profană și din experienţa mi pro- 
prie după putere ; înainte de încredințarea aces- 
tora; am aflat pe fie-care din popârele lumei și 
am cunoscut, că sunt de acord asupra înșelii- 
ciunii, sati în idolatrie, sai în ateism; iar -pre 
creștină nedeopotri -ă şi dividaţi în deosebite 
exesuri în cât te îndoeşti unde este multa, 
învățătură? Unde” filosofia? Unde sunt dis- 
cursurile ' 6menilor de trei ori fericiţi ? Este 
ușor a se deslega nedumerirea despre păgâni 

"creștină. Acelora nu li- pasă” de loc de 
Dracu. (de şi unii conjectureză, că el nar 
exista, despre care voi vorbi într'un loc: pro- 
priv), de aceea să lasă fie-care a se linişti 

în părerea sa greșită, și nu se îngrijesc mai 
mult de perdere a lor; iar pe “creștini, pen- 
tru ca şi mai mult stii facă a greşi, i-ai 

atras în diferite eresii: 
Dar şi cei mai mulţi dintre ortodoxi se 

arată ușor schimbători spre diferite opiniuni 
ale eterodoxilor, cetind sait ascultând cuvin- 
tele acelora și judecându- -le 'faptele, mai ales 

când predominezi în cât-va 'stăpânirea a- 
celora, sunt gata a fi de aceâși opinie cu a- 
ciea, o nenorocire! î în cât şi aceștia nu sunt sta- 

tornici 'și tari” în sânta, și nepătata credință, 

a lui Christos, şi mulți din ei aii și numele 

şi fapta şi cugetarea economicos și de obiceiti, 
şi pârtă numire creștinâscă. Un aseminez, își 

aruncă ochii în sus şi în Jos, dogmatizază 

singur, își închipue că este prea învăţat Şi 

filosof, calomni€ză pe alții ca neînţelepţi, se 

adună cu cel aseminea lui orb, se desfăteză, 

cu el, şi în fine orb pe orb conducându-se 

cad amiindoi în prăpastie. 
De trei ori nefericiți fii ai 6menilor! Oare 

este cu neputinţă a afla și a cunâşte calea 

dreptă? Oare mintea omenescă care învaţă
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tâte ştiinţele lumei să fie atât de neputinciâsă 
de a nu putea învăța și acâstă ştiinţă? Cum 
adecă să se înalțe la ceriti, să cunâscă pre 
D-le și să se pârte corect? De aceea acum 
în scurt die, că causa înşelăciunei în cele 
lalte popore este necredinţa, lor de la început, 
care prin succesiune r&mâne în cei următori 
ai lor. lar în deosebitele eresii causa, este 
minciuna cea din început a diavolului, care 
prin neascultare şi lăcomie sati întrodus in 
că. Jar în cei uşori la convingeri dintre orto- 
doxă causa întâia este, că se supun mai mult 
Smenilor. de. cât lui D-dei; a doua, orbirea 
plăcerilor și negligența virtuţei. Atunci îi 
înalță pe că inimicul nevedut la mândrie și 
despreţ. „Este cu putință a se curarisi tâtă 
înșălăciunea și eresia și ateismul și întină- 
ciunea și îndoiala prin sciința spirituală, 
dupre cum se va demonstra în partea des- 
pre credinţă, și atunci va cunâşte ori. cine, 
că este ignorant și barbar și cel mai mare 
filosof a. lumei -aceștia, în știniţa, pe care nu 
o cunâște, de acea; are nevoie de. modestie. 

Pentru : aceea cu zel am studiat multe 
cărți ale celor de alt nâm, pentru că: noi 
suntem săraci de: aceste,. și cu ură am urit 
pe cele mai multe din ale lor, pentru că 
tote științele le aveau pe deasupra şi nimie 
sănătos despre cele nemuritâre. De aceea 
convingându-mă& de ceea ce dice divinul 
Apostol: „'L'6te le cercaţi, ce este bun ţineţi“ 
(I "Tesaloniceni V). M'am hotărît să serii, 
pentru mine și pentru n6mul meti și pentru 
ori ce religios, o întreită învățătură, cu care 
ori cine voeşte, fără pericol să- pâtă percurge 
marea acestei vieţi. Celor învăţaţi va fi spre 
întărire și siguranță, celor neînvățați spre 
învăţătură, iar celor străini spre cunoștință, 
dacă doresc adevărul. Biserica, lui Christos 
posede învățătura tuturor, şi tâte sunt scrise, 
dar -fârte împrăştiete şi în sânta, seriptură 
și în interpretările și învățăturile sânţilor pă- 

-rinţi, dar ascunse sub literă, (tăcă litera ucide, 
Jar. spiritul face viu“ (1. Corint. 3). Litera, 
este a Vechiului “Testament, spiritul a Noului 
Testament. N | | 
“Deci nu trebue noi fraţilor, 6meni fiind, 

creați fiind pentru o mai mare speranță şi 
grație, în mod animal și orbiş să pereurgem 
drumul acestei vieţi, ci să cunâşteim și forte cu 
deamăruntul harurile date nouă de D-det. 
„Căci noi toți (sati vrând sai nevrend), 
trebue a ne înfățișa înaintea tronului lui
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Christos, că să'șI „a fie-care cele ce ati lucrat 
prin trupul săi sait bine sati rău (2. Co- 
rint. 5). De aceea mă voi şi lupta după cât 'mi 
va fi cu putință cu ajutorul lui D-Aeii de a 
presenta vie fie-căruia din voi tâtă voinţa lui 
D-deu.. pentru nok credincioșii; nu acum, ci 
acum face numai promisiunea, ocupându-mă cu 
regulele dreptei sintaxe, și cu cele lalte.. în- 
vățături. După șase. luni, cu buna vrere a 
lui  D-Aeii “și având şi timpul liniştit, voi în- 
cepe a, serie câte în curând voiii arăta în 
resumat. 

„Jar cele expuse în preseinta precuvântare, 
ca pentru precuvântare, este de nevoe mai 
întăi a se învăța a, apoi b și cele-lalte; 
sati mai întăiti cele 'mai aprâpe "de nui, apoi 
cele mai îndepărtate spre. a. avea idee despre: 
tâte dupre putinţă. Pentru-că despre aceste 
nu. mă& voi mai ocupa după aceea. De acea, 
am început precuvântarea de la cei mici. 
Căci mulţi își îzchipuese, că. tâte le aii în- 
văţat de şi sunt nedesăvârşiţi și în lucrurile 
cele mai mici; de exemplu: dacă, i-ar întreba, 
cine-va, dacii. cunosc măcar „Latăl nostru“, 
rîdend respund: că acâstă rugăciune şi copil 
cei mici o ştii. lar dacă “i întrebi Şi sensul, 
încep a fi î învinși, neștiind nimic, lucru care 
este de prima necesitate a şti. ca credincioși 

în Christos. Cât despre cele-lalte din priso- 
sința cuvântului le știu. 

'Pâte acestea deci le edait pentru - causa 
„amintită mai sus și pentru cuvântul cătră Dom- 

nitor. Apoi și pentru a cunâşte din întro- 
ducere, ce temelie pote să aibă ostentla vii- 
târe, pentru-că am nevoe de ajutor ȘI în 

"uşurinţa studiilor mele de acum şi în 'oliţi- 
nerea. liniştei dorite la timp. Caci: acum 
petrecând în Monastirea sântei Ecaterina şi 
ținând sedlă publică, şi cea'ce câştig de la 
scolari și' monastire dati dascălilor celor ce 
mă învață şi pe mine; în cât am o ocupaţie 
îndoită, şi de administraţie și de învățătură, 
şi nu-pot să progresez după cum 'ași putea, - 
fiind liber de cea dintăi ocupaţie. Deci spre 
știință (ie aceste tote. 

“Se va divide scrierea în trek volume, 
fie care volum. în trei părţi și „fie-care parte 
în trei capitule. In cât fie-care. parte va, fi o 
imitare a. ordinilor angelice din ceriă, du- 
pre cum în stihurile fie cării părți se va 
arăta la locul stă. 

Pomul întăi, în partea întăiii .va trata, 
despre observare și despre teoria, lumei vădute
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și nevădute.. In al doilea despre crearea o- 
mului, despre Cain şi Avel și despre potop, 
fiind icâna judecăţei viitâre. In al treilea 
despre divisiunea, -pământului, despre înpră- 
ştierea poporelor şi despre legea scrisă, pre- 
închipuire a Noului “Testament, . 

Iar tomul al doilea, în partea întâia, va. 
trata, despre cunoștința fiinţelor, a ceriului, a, 
aerului, a pământului. În a doua despre cu- 
noștința de sine, deosebitsre de animale, cor-- 

porală prin activitate și spirituală prin legă- 
tură. În a treia, despre cunoştinţa de D-deii 

cât este. 
posibil omenilor. 

Iar 'Tomul al treilea, în partea întăia, va tra- 
ta despre credinţa din scriptură şi învățătură, 
din mintea sănătâsă și din practică, mărturie 
nesupusă îndoelei. In a doua despre speran- 
fn, în cele. așteptare, prin semne și minuni 
şi prin simţirea, celor viitâre încă, de pe acum. 
In a treia despre iubire prin D-deeasca po- 
runcă pentru. folosinţa Smenilor şi pentru 
viața nesfârşită în D-dei, care este fericirea, 
absolută. 
„Să numi atribue vredniciet şi experienţei: 

mele cine-va acestea, ci harului lui D- deii, 
care pâte să lucreze adese și prin cei ne- 
vrednici spre folos. Nimic de la noi nu avem, 
nici. mintea, nici cuvântul, nică viaţa, nici 
suflarea; dar încă nici noi nu suntem ai 
noștri : „Oici a lui făptură suntem, creați în 
Christos Iisus spre lucruri bune, pe care le. 
au pregătit D-deii spre a umbla in ele ca 
să câştigăm înfiereat. (Efes. 2). 
Pe lângă, acestea, trebue să cunâștem, că 

nu toți în. 'acelaș chip ajută Patria, ci unul 
cu sabia, altul cu agricultura, altul.cu me- 
şteșugul, altul cu ştiinţele, altul cu învăță- 
tura, altul cu dr&pta judecată, altul cu pre- 
vederea şi bine-facerea cătră cei ce să oste- 
nesc bine şi alții în alt mod. 

Rugaţi-vă pentru mine confraților în Chris- 
tos Iisus spre a mi se da cuvânt spre deschi-- 
derea minţei şi luminarea, înteleginţei ca să 
scrii după cum se cade tâte câte neva în- 
hărui D-deni pentru învățătura n6stră. „Căci 
fără EI nici fapta, nici cuvântul nu se săvâr-. 

"şeşte“. Amin.
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EPIFONIMA LA NOUA DOMNIE. 

Prea. Imălţatului, prea strălucituhă, prea 
piosului și pazituhiă de D-deii Domn și E- 
gemon a tot pământul Valahiei, Domnului .- 

Domn | 

loan Mihail Constantin Suţu Voevod, 

închinaciune cu Gta adânca supunere. 

Crestinismul Ortodox, Prea Inalte şi de 
D-dei păzite Domn, lăudându-se în ordine 
îndoită, adică în cea Bisericâscă şi cea po- 
litică, şi în adevăr are și cea mal. sigură 
încunoștiințare pentru amândouă (pentru că 
nu are nimic din ceea ce posede fără măr- 
turiele sântei scripturi a Vechiului și a Nou- 
lui 'Testament), şi despre piositate și despre 
sânţenie. . ar acesta, prin. multă experiență 

„şi încercare şi cu. cuvântul și cu fapta, dupre 
cum ne mărturisesc și cuvintele şi faptele. 

Deci pentru acestă ordine s'au făcut des- 
coperirile de la, D-det, pentru acesta semne și 
minuni în ceriii sus și pe pământ jos; pen- 
tru acâsta învățături cerești, lumini Dum- 
nedeeșşti, . și ori ce ar dice cine-va spre tre- 
bninţa şi folosul nemului omenese. În scurt 
dicând,: tâte le ai aşedat, după ordinea 
lumei de sus, pentru ca sânta voință a lui 
D-qei întru tâte să se mărâscă precum în 
ceriii şi pre pământ. 

Nu este dar nici un defect în tâtă îndoita 
ordine a Creștinismului. De unde se probeză 
acâsta? Este evident, din imitarea (ordinei) 
ceriului. Dupre cum în ceriu Domnul a 
gătit scaunul săi, și diferite ordine sunt de 
puteri cereşti, ast-fel şi pe pământ a gătit . 
omului .mărire și cinste. Și întăi împăratul, 
iar prin împărat Domnitorul este icâna in- 
suflețită a lui D-qeit. Incepătoriile sunt pu- 
terile cerurilor, iar puterile celor alţi înger 
sunt servitorii Impărăţiei și Domniei şi su- 
pușiă. 
„Ori ce. discutie esţe de prisos, tot omul 

este icâna însuflețită a lui D-dei în cea ce 
priveşte liberul arbitru și conducător tutu- 
ror celor de pe pământ ; din care causă 
în sânta scriptură se mărturisește, că omul 

"este făcut. după icâna lui D- deii. In cât din 

acest: punct de vedere întru nimic nu se 

deosebeşte .om: de om, serv de liber, bogat 

de sărac și împăratul de cei alţi Gmeni, 

pentru că. toți sunt creați egal. dupre icâna
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hui  D-dei şi nimic 'avend: mal: inferior su- 

fletul lor cel triplu, 'de aceea ȘI voește mân- 
tuivea. tuturor.. 

Posibil că necultiv area, ŞI barbaria saultora 
se socotește pentru acesta o diferință între 
Gmeni, din care causă se și deosebeşte om 
de om; dupre cum. cei morți de 'cel vii, cum 
se exprimă, Aristotel. Dar noi fiind fi a sân- 
țitului Evangeliu și contrați în Christos, întru 
nimic nu cunăşten, că se deosebesc toți Gmenii, 

afară de. eretici și etnici, de care creştinii 
se diferesc, căci acia ai murdara nepiosi- 
tate iar noi mirosirea lui Christos. 

Fiind vorba în tâte acestea de buna,. dis- 
ciplină a Creștinismului Ortodox, se cuvine, 
ca servul să se supună Domnului lui, su- 
pusul autorităţei, cel mai mic celui. mai 
mare, cel neînvăţat să se umilescă celui în- 
vățat. Pe nimeni să nu dispreţuim față de 

„D-deii, pământ și - cenușă, suntem cu toții şi 
nici pe cel mic 'al deconsidera; dupre cum 
bogat de bogat, și înțelept de: alt mai înţe- 
lept se: deosebeşte, așa și „sărac de cel mai 
strac și mic de cel mai mic, de și un serv 
este legat. iar altul pus în fiare. 

Dar să dicem : Care este econom bun a vieței 
aceştia, dea se conduce pe sine în tâte în ordine 
și bine plăcut lui D-dei şi să se mulțumescă în 
ordinea în care este pus? Căci împărăţia cerului 
tuturor credincioșilor deopotrivă este gătită. Nu 
cum-va îndeșert a creat D-dei pe toţi fiii 6me- 
nilor ? Nu cum:va îndeşert răsare sârele stii 
şi luminâză t6tă lumea? Nu cum-va, îndeșert 
ne dă nouă plâe diminâţa și sara? Nu cum-va 
în zadar ne nutrește pe noi sufletește? Nu cum- 
va îndeşert s'a arătat în te up. 

Ca toiag de putere şi armă de mântuire a 
dat tuturor cunoștința, iar inimă de a înţelege 
cele din jurul săi fie-care; ochii de a videa 
frumuseţa ceriului şi .a pământului, urechile 
de a: audi prin simțuri pe creatorul înțe- 
lept, mintea Domn sufletului şi corpului, 
cuvântul de a vorbi ce se cuvine şi a prea- 
mări pe -bine-făcător, viata nemuritâre prin 
har. Dar întâia . nemurire perdând'o omul, 
prin economia: morţei fiului lui D-dei se 
reînvie. 
Aibă dar curaj oil ce credincios, şi se dea 

mulţămire lui D-qei mai întăi: pentru că 
prin sârtă este că se nasce om raţional și nu 
animal neraţional. Al doilea, că este ortodox 
Şi nu -nepios -saii eretic, de și și. ereticul se 
conumeră -cu nepioşii, după: cum se exprimă
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can6nele Apostolilor. Al treilea, că pe lângă 
tote i-a dat lui cunoștință şi de cătră el 
imediat s'a învăţat și i se hărăzeşte viaţa 
vecinică preste tâte, îndeplinind locul înge- 
rilor căduți. 

De aceea credem în D-deii și în sânta 
Seriptură, pentru că are a se mântui tot cel 
ce să supune legci lui D-dei, prin deosebi- 
tele judecăţi a lui D-deii. Unul prin sărăcie, 
altul prin bine-faceri, unul prin răbdare, iar 
altul prin mulțămire; unul prin b6lă, tar 
altul prin ostenele; unul prin învățătură, lar 
altul din mila lui -D-qeti; unul prin ascul- 
tare, iar altul prin o dreptă stăpânire, și 
altul în alt tel. 

Nu se va mântui cel ce va cugeta mai 
presus de legea divină. cel ce va calomnia, 
tote cele aședate prin voinţa divină, și cel 
ce nuwși va cunâşte slăbiciunea sa. Căci a 
cădea din causa slăbiciunei și a, te -rădica, 
cu ajutorul lui D-deit este lueru omenesc. 
Iar de loc a nu cădea este mai mult înge- 
ese. Apoi a nu voi de a te rădica este 
lucru diavolese şi a servilor lui, cărora nimic 
nu folosesc tâte medicamentele judecăților 
divine; de aceea și se condemnă unii în 
Infern. Acestea așa le înțăleg eii și despre 
mâncări (posturi). 

Deci supunându-se cine-va legilor divine 
și umane prin voia lui D-qei prin acesta 
va cinsti buna ordine, și viaţa lui o va pe- 
trece bine și nu se va priva de speranţa, 
recompensei. Jar cel nesupus și desondrea 
lui i se va aduce în față şi o va lua cu ru- 
şine și se va priva de speranța recompense, 
și judecata o va conserva și în acesta și 
mai ales în seculul viitor; căci nu în zadar 
a creat tâte, şi tâte cu înțelepciune le a 
orînduit. | 

Prin urmare autoritatea păzitei de D-qeit 
Inălţimei vâstre, aşedată de I)-deii, este prin- 
cipala bună-ordine, numărându-se pentru a, 
pata 6ră deja a Domniei în Valahia Daci- 
că şi odată în Moldova Dacică; mai cu 
samă fie-care până la cel mai de pe urmă 
supus, între care și eii, datorim lui D dei 
imne_de mulțămire pentru şi cea de acum 
obţinere a, păzitei de D-deii și înaltei bu- 
nătăţi a Înălțimei vâstre, ca cap a disciplinei 
nemului. nostru Dacic, căruia îl este și mărire 
şi fericire, | 

Dar încă și cu adâncă bătrâneţe întrecând 
mai pe toţi, și fiind cel întâiii cu virtutea, 

“ ă 33
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se dă tuturor exemplu de prudenţă. In cât ca 
conclusiune a tuturor celor dise se cuvine să 
amintim dicerea lui Solomon: „Bătrâneţa, este 
prudenţa 6menilor, și vrâsta bătrâneţei viaţă 
nepătată“. Şi iubire şi cinste și har mult va 
avea de la D-deii. Dupre cum se vede din 
Apocalips despre cei două-deci și patru de 
presbiteri, a, cărora scaune erai în jurul 
Tronului D-qeesc. 

Mare deci fiind făcătorul a tote, mari și 
Imcrările lui și mărite forte. De aceea să dice, 

“că întru puterile lui se veseleşte împăratul, 
prin împărat Domnul împreună şi cu toți 
supuși săi, vădându'i încununaţi cu mărire 
și cinste. De aceea şi eii cel mai mic, în 
semn de bucurie și a seriâsei mele veseli, 
alt nimic demn având, exclam lauda obict- 
nuită: „Mulţi ani dee Domnul D-qeti prea 
piosului şi prea înălțatului nostru Domn, 
Domnul Domn I6n Mihail Constantin Suţu 
Voevod, și Egemon a t6tă Ungro-Vlahia. 
Dânme păzeşte pre el întru mulți ani“. ?). 

SOLeR do
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1768. "Ei zăs Bmaias zov Sovhrăv' Moy- 
oTagă vioi "Ayutr, ami To0 "Aulă maocă Beli- 
on dvotev 1) Tlsora 7ăy peri 7âv, Puoowv n6- 
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(ipns 6 Meyutr nacaăs Noavyrtiis, Boris zal d- 
mezedahialn îmdyw £i6 Tov eră Tâv Pwoawv 

mâheuov: eră Tov Meyui1 maooâv Eypnu-drioey 
5 Moddofavrlzs- Emera 6 Xa) mnooăc ua Wet 
nurâv 6 Sehiazao Meyuir 2xooâs 6 Aavavrtăs. 

1768. Ponyeoos Patxs Bos655x5, drd Apa- 

ovuăvos Ejewvev addivens Tăs Bixyiac, Eni ToTo 

dvotev O mâheuos weraty Pwoolas za Tlooras. 

1769 Noeu6giov 6. 'EuGhzav oi GTOmaides 

eis md Bouzouptori u T0Y m0NAG6w40v “Hay An- 

zoowăvov za, îcorwooav Tov zbdiveny Teny5ewov 

Bot653av, ci d doxovres Epyyoy eis Boac650v. 

11710. Mavoviă Pwootros Bor65as, dnd To- 

aztdwos, 20hov pă oTparebuzTa ToVpAtaA, TĂY - 

diwfav oi Pâocor val Eppetvay is 70 TOzov Tîis 

Bhzyixs, dres ci T6 zouăvra 00 Gepuapati) 

Kcummros Ilerpov: Poumvyrlăo, 

1773. 'Ezshsurnoev 6 Sovhrăvos MoyoTaoâs 

za mim eie ză Spâvov 5 dehpbs To LovTă- 

09, "AzzĂoUAĂ Xayuiâ. 

17174. “0 MowocyvoyAos Belles & onu.aTioas |   

1768. Pe timpul împărăției Sultanului 

Mustafa, fiul lui Ahmed și a lui Amza 

Paşa Vizir, a deschis Pârta resboiu cu Ro- 

sia; după Amza Pașa a fost Vizir Meh- 

med Pașa Nisangis, care a fost și deca- 

pitat în timpul resboului cu Rușii. După 

Mehmet Paşa, a fost Moldovangis. După a- 

ceia Italil Paşa şi după el Silictar Mehmed 

Paşa Danangiul. 

1768. Grigorie Ghica Voevodul, din dra- 

goman s'a făcut Domnitor Valahiei, în tim- 

pul acestuia sa deschis resboiul între Rusia 

şi Porta. 
1769. Noemvrie 6. Ati intrat Stupaizii 1) în 

București cu Polcovnicul Ilie Lăpușnenu şi 

ai ridicat pe Domnitorul Grigore Voevod, 

Yar boerii ai fugit în Brașov. 

1710. Manuel Roset Voevod, din Postel- . 

nic, viind cu armatele turcești, pe care l-a 

alungat Ruşii și ai stat în pământul Va- 

lahiei, fiind sub comanda. feldmareșalului 

Conte Petru Romiantov. 

1773. A murit Sultanul Mustafa și sa 

“vidicat la scaun fratele lui, Sultanul Abdul 

Hamid. 
1774. Musunoglu Vizirul, numit după Si.
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lietar Mehmed Pașa Danangiul, asediat în 
Șumla, a întărit pacea 'cu Rosia cu următ6- 
rele -articule 2). 
1714. Octomvrie. Alexandru loan Ipsi- 

lant Voevod din dragoman al Porţei sa 
făcut Domn al Valahiei pe timpul lui Izet 
Mehmed Pașa și domnind 7 ani și două luni 
să mazilit, din causa fugei beizadelilor lui 
Constantin și Dumitraşcu în țara, Nemţască. 

1782. Ianuarie 6. Nicolar Constantin (a. 
ragea Voevod, din dragoman al Porţei, dom- 
nind un an, cinci luni și 24 dile. 

1783. Iulie 1. "Mihail Constantin Suţu 
Voevod, din dragoman al Porţei, domnind 
ani 3, luni 8, dile 24. 

1157 Martie 25. Nicolai Petru Mavro- 
gheni Voevod, din dragoman al marinei, pe 
timpul lui lusuf Pașa Vizir, carea des- 
chis și resboiul cu Ruşii în Orient; sa 
declarat resbolul în Constantinopol la 5 
August 1787 și s'a terminat la cele 7 Gu- 
lade 5) în Constantinopol de Bulgacov Mi- 
nistru Rusesc. Iar la 28 lanuarie 1787 sa 
declarat resboiul de Portă contra Ausiriei. 
lar la 9 Septemvrie 1787 sa, declarat ȘI 
în Petersburg resboiti contra Porţei prin 
următorul manifest 4. Iusuf Pașa Vizirul îna- 
intând în Mehadia prin Rușova a ajuns pâ- 
nă la Caransebeş şi luând mulți robi 'sa 
reintors din. causa, plângerilor Austriei, că 
acestă înaintare a Vizirului sa făcut cu 
conlucrarea feldmareșalului Romianţov; sa 
supărat Impărătesa Ecaterina pe Romianţov 
și i-a ordonat să stea neactiv în ţara Mol- 
daviei 5), far comanda armatelor rusești s'a 
dat Principelui Potemehin. Suspendat lusuf 
Pașa din demnitate sa a remas Seraschier 
pe o parte de armată la Vidin, şi în locul 
lui sa numit Vizir. “Penegi Hasan Pașa, 
care făcând bătălie cu armatele austriace la 
Tergul Cucului la, Focşani a murit în răs- 
boiu; iar Domnitorul Mavrogheni a surgu- 
nit pe cei trei boeri Filipesci, la 1788 în Ianuarie la marginea țărei; și pe alți boeri 
la Nicopol în luna lui Fevruarie şi Maiu a 
aceluiași an, din carii a surgunit pe 6 în 
insula .Rodos: pe Banu Nicolai Brancovt- 
nul, Vornicul Manolachi Brancovânul, Vor- 
nicul Ianache Moruzi, Vistierul Ienache Vă- 
cărescu, Logofătul Costachi Ghica şi Lo-. 
gofâtul Scarlat Ghica, din causă că ati eșit cu Arz înaintea Vizivului Iusuf Pașa, contra lui Mavrogheni, când acela se pogo-
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rea de la Mehadia la Șumla; Yar de acolo 
lusuf Pașa prin Rusciuc întrând în Valahia 
şi întâlnind u-să cu Mavrogheni la Bucureştă 

sa întors iarăși în Purcia. Perqdându-se Ha- 
san Pașa 'Țanegi sm făcuc Vizir Hasan Paşa 
"Pzizaerli din Capudan Paşa. 

1188  Noemvrie 1. At întrat armatele 
„Austriace în Bucureşti, jar Mavrogheni a 

fugit în Giurgiii și Rusciuc şi de acolo a 
trecut la Șumla la Vizirul 'Țzizaerli. De 
acolo la 23 Decemvrie sa dus la satul 
Albanit din “Târnova unde a stat până în 
luna lui Fevruarie și de acolo prin ordinul 
Vizirului 'Ţzizaerli Sa, dus 1 Șistov. La 
armata Austriacă din Valahia era Feld- 
mareșal Principele Coburg, iar în cele poli- 
tice baronul Fintzinberg și Cabalin ln cele 
5 districte mărpinaşe, jar Ja cele ale resboiului 
Clerfet. In 1788 pe la finele lui Fevruatie 
a murit "Țzizaerli și sa numit Vizir Hasan 
Pașa de la Rusciuc, inimic lui Mavrogheni, 
având urdia la Rusciuc, care îndată a ordo- 
nat să se ducă la Vidin la Iusuf Pașa și 
să proecteze împreună cu cl resbel contra 
Nemţilor la marginea ţărei. 

1789 April 7. Murind Sultanul Abdul 
Hamid de apoplexie.sa înălţat pe tron ne- 
potul săi Sultanul Selim, fiul Sultanului 
Mustafa, In acestaș an la Aprilie 15, toți 
boeri cet surguniți preste frontieră şi Rodos 
ertață, s'aii reîntors la satul Albanet al 'âr- 
novului și făcându-se ruptură între ci, unii 
ati rămas la satul Albanet, iar alţii sati dus 
la Adrianopol. 

1789. Pe la Maiu pogorîndu-se armatele 
Austriace cu Principele Coburg, ca să lov6- 
scă Giurgiul, ai fost învinse şi, ati perdut 
şi tunurile cele mari ale lor și alte muni- 
țiuni de resboiii, și s'ati întors la București 
cu « mare rușine; de aceia îndată at făcut - 
armistiții şi ati întărit şi pacea la Şistov cu 
Musahasizii orânduiţi. Din partea Nemţilor 
Baronnl Herbert și comitele: Francisc Lster- 
haz-Galand, iar din partea 'Lurciei. Reis 
Efendi, Biri Abdulah Efendi, Ordu Cadis E- 
smed Ibraim Bei, Ruznameji Duri Mehmed 
Efendi și marele dragoman Alexandru Mo- 
ruzi.  Intervenind consulii Angliei, Prusiei 
şi, Olandiei în anul 1790 luna “ut Talie; Jar 
articulile armistițiului Şi a păcei se văd du- 
pre cum urmeză). In același an pe la Iulie,
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Sai trimes la Rusciuc toți boerii, din ordi- 
nul Vizirului și după trei dile a venit la 
ordii și Alexandru Vodă Mavrocordat, fiind 
candidat de Domnie la Vaiahia. In acelaș 
an la August, după întârcerea boerilor de 
la ordii, chemat fiind şi Mavrogheni din Vi- 
din să vină la ordie, şi după ce a sosit la 
un sat bulgăresc numit Bela a trimis Vizi= 
rul armate în contra lui împreună cu fratele 
stii Celebi Aga, cu Sultanul Barbiţa și alții 
şi l-aii taiat acolo pe care apoi l-ati îngropat 
6menii lui în malul rîului de acolo, gol ne- 
norocitul. In aceiași lună a fost alungat 
de la ordii Alexandru Vodă Mavrocordat și 
sa adus Mihail Vodă Suţu, hotărît fiind 
Domn al Valahiei, iar ordia s'a strămutat 
la Șumla. | 

1791-luna lui Maiu. După luarea, Ismai- 
lului de Ruşi, care să întâmplat la 11 De- 
chemvrie 1790, s'a, decapitat Vizirul Hasan 
Paşa de Rusciuc în Șumla, de aseminea și 
fratele stii Celebi Efendi la Stapadaghi. Și 
Sa făcut iarăși Iusuf Paşa Vizir. 

1791 Septemvrie 4. Ali eşit armatele aus- 
triace din Bucureşti cu feldmarşalul lor 
Metrovschi şi sa suit în tronul săi Mihail 
Vodă, domnind un an şi 4 luni și sa stră- 
mutat în Moldova. În timpul acestuia mare 
mortalitate a, secerat pe nenorociţii locui- 
tori ai Valahiei. Pe lângă acestea sa în- 

cheiat în timpul săi și pacea între Rusia și 

Pârta, Otomană prin Murahasizii numiţi, du: 

pre cum se vede”). In acest an la Fevruarie 
20 a mwit Iosif al [[ Impăratul Germa- 
nici, ar pacea cu Pârta o a întărit Petru 
Leopold, fratele şi succesorul lui. 

11793 Ianuarie 3. Alexandru Constantin 

Voevod, strămutat din Moldova, a predo- 
minat mortalitatea și a fost mare afanisire 

de asemenea şi fâmete îndeajuns, în cât 
mulți 6meni ati murit şi. mai ales în păr- 
țile Craiovei. In timpul acestuia s'a, deca- 
pitat nenorocitul Rege al Franţiei Ludovic 
al XVI-lea la Ianuarie 21, pe la ra 10, 
de blestemaţii Franţuji revoltaţi5). Pe timpul 
acestuia sa întâmplat și în Polonia resb6- 

ele vestitului Zorpa Cociusco, bătându-se 
mai întăiu cu Prușii, apă cu Germanii ȘI 

în fine învins de Ruși a fost prins vu 
şi dus sclav în Petersburg, unde stând timp
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îndeajuns i s'a dat voe să se ducă unde va 
voi și s'a dus în Franţa, iar regatul Polo- 
niei sa împărțit între cele trei puteri me- 
gicşite Rusia, Austria și Prusia 9). 

1796. Alexandru Ioan Ipsilant Voevod a 
doua 6ră. Pe timpul acestuia încă mai mult 
Sai întins în răspândire focul răsboiului 
în Franţa. In lăuntru între regaliști și libe- 
vali, în afară cu Englejii, Germanii, Prusi- 
acii, Ispaniolii şi alţii. Pe timpul acestuia 
a început și Pasvantoglu Osman Aga să 
neliniştescă ţara în deosebite chipuri, fiind- 
că şi din causa ordinilor lui a venit Ca- 
ra Mustafa cu 150 luptători, ca să câră şi 

“să ele de la Văcăreşti lădile lui Hagi Mimis 
Aga Nico (pe care-l luară sclav Pasvantoglu 
şi-l decapitară), iar Domnitorul Ipsilant s'a 
justificat cu adeverinţa autografă a lui Mi- 
mis Aga doveditâre, că a fost lăqile lui Ia, 

Văcărești, dar a, trimes Mimis Aga, pe când 

încă, trăia și le-a Inat. | 

1197. Constantin Gheorghe Hangerli Voe- 
vod, din dragoman de marină, cu protecţi- 
unea, și sprijinul lui Aga Husein Paşa, Ca- 
pudan Paşa; iar în locul lui s'a făcut drago- 
man la marină Alexandru Niculai Suţu. Pe 
timpul acestula Pârta a ridicat resbolii a- 
supra revoltatului Osman Aga Pasvantoglu, 
numind pe Capudan Paşa cu mari puteri 
contra lui, care viind la Vidin și încingând 

răsboiii şi din partea Turciei și din partea 
Valahiei n'a reușit în nimica, ci a perdut 
tâtă muniţia sa, mulțime de armată și arti- 
lerie şi s'a reîntors cu rușine. la Bucureşti 

şi de aicea sa dus la Rusciuc. Domnitorul 
Hangerli,' făcând o mișcare nesocotită, pen- 
tru impositele lui, cu serisoră la - Devlet, 
catigorisitâre asupra lui Capudan Paşa, în 

care erati şi autografe de ale nepotului stii 

Iordache Lapati, Caimacamul Craiovei, în 

care se arăta, că din causa lui Capudan 
Pașa şi “a greșalelor sale nu sa luat Vidi- 

nul; prin spioni a cădut acele scrisori în 

mâna lui Capudan Pașa, care dicea, căi 

Sa trimes de însuși împăratul, de acen la, $ 

Fevruarie 1799 sa mazilit Hangerli, far la, 

18 a aceliaşi luni s'a decapitat în curtea dom- 

nâscă de cătră trimesul bumbașul împărătesc 

Pescherzi şi de căâtră Arap. Luerurile lui s'aii 

vândut tâte la Sultan-mezat și sai pus la 

partea împt rătescă şi câţi aveail să iele cu 

adeverinţă abea ai luat pe Jumătate, pe
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Aga Lapati, Caimacamul Craiovei l-a ridicat 
Capudan Pașa cu bumbașir deosebit şi du- 
cându-i la Rusciuc de acolo I-a luat cu e] 
la, Constantinopol, unde l-a Și ucis. Tar pe 
Pasvantoglu, pentru ca să-l liniștâscă l-a 
făcut împărăţia Muhafizi Giustuil Pașa de Vi. 
din și ast-feliu sa liniştit tot lucru, aces 
Hangerli a scos văcăritul la. 1797 Decem- 
vrie 6. 

197 lulie. Pe timpul lui Izet Mehmed Pașa 
Vizir înșelând . Bonaparte pe “Turci și per- 
curgând cu stolul Arhipelagul a debareat 
în Alexandria, bătând'o. De acolo, trimițend 

"manifestul săi .cătră locuitorii din Cair, a 
năvălit în Egipet şi l-a 'supus prin diferite 
resb6e. 

1798 Septemvrie 10. A dec'avat Pârta 
resboiu contra Franţujilor, prin manifestul 
următor şi cu seris6re patriarhală cătră ra- 
iale, locuitori din Corifon și din alte insule. 

1199 Fevruarie 8. După Constantin Vo- 
evod Hangerli sa făcut Domnitor Valahiei 
Alexandru Voevod Moruzi, domnind ani 2 
și luni... Pe timpul acestuia ati sporit iarăși 
rălele la Vidin, s'a călcat nenorocita Cra- 
iova de armatele lui Osman Paşa Pasvan- 
toglu, prin Cara Mustafa, pe timpul căimă- 
cămiei lui Niculache ; aii fugit boerii de 
acolo și luptându-se armatele împărătești 
amestecate eu cazaci zaporojeni prin Ibrail 
Nazir cu a lui „Pasvantoglu ai as ptţa 
Craiovei şi casele cele mai - însemnate ale 
boerilor 10), | 

1801 Martie 24. Ucidendu-se împăratul 
Rosiei Pavlu Petrovici de cătră Gmenii cu- 
ţii. pentru că ar fi de consens cu Franţujii, 
prin conlucrarea Englejilor, a luat tronul 
Rusesc fiul său Alexandru Pavlovici, A- 
cesta a întărit pacea cu Francejii sub con- 
dițiile următâre 1, | 

1801 Noenvwrie. După Domnitorul Moruzi 
a luat Domnia Valahiei Domnitorul Mihail 
Vodă Suţu. Pe timpul acestuia. ai năvălit în 
cele 5 districte de la Vidin armate cu doi că- 
pitani, pe două drumuri, pe unul Cusani- 
zal de la Calafat, venind deadreptul la Ca- 
racal, lăsând pe Ibrail Nazi cu urdia lui 
în urmă. lar Mustafa Ibraim .lovind iarma- 
rocul Clianovei la Mehedinţi Şi. luând sclav 
pe Sărdarul Dincă Bibescu cu soția sa, î 
trecut de la 'Vergul Jiului si Ocnele mail a 
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Cronicarii Grecr, 

  

Vâleai şi a venit şi acesta la Caracal. 
Ameninţând să trâcă rîul Olt şi să nivăl6- 
scă “spre Bucureşti; făcând! multe rile pe 
drumul pe unde a trecut, ucigând și pe mulți 
dintre locuitori și pe unii căuntinduă. 

1802 Maiu 19, Lana. Mihail Vodă. pre- 
făcându-se, că se teme.de năvălirea asupra 
Bucureştilor de cătră Manavi şi Chirzaliz, 12) 
a fugit la Braşov cu toți Arhiereil ŞI bo- 
erii; ati sfărâ âmat pe lângă acestea nu nu- 
mat oraşul București, dar şi tâtă ţara, şi ai 
fugit unii în țara Nemţască şi alții la munţi, 
Iar Banul Nicolai Brâncovenul 'cu familia, sa, 
cu Abdi Efendi, Divan Efendisi și cu unii 
din boeră au fugit la Focşani; -de acolo. s'a 
întors iarăși la “Bucureşti la 3 Iulie unde 
a găsit, pe Hasan Pașa şi Ismail. Aga 'Tre- 
stenicli cu armate ture ești, venind de a “alunga 
pe Chirzalizi și a păzi locul. 

1802 Iunie 29. A venit din Moldova la 
Bucureşti Domnitor Alexandru Nicolai - Suţu 
Voevod, numit de împărăție Domnitor peste 
amândouă „Principatele, a Valahiei şi a Mol- 
daviei. 

1802 August. S'a mazilit Domnitorul A- 
lexandru Voevod Suţu. Boerii fugiţi în Bra- 
șov cu Arz-magzar cătră Portă prin Consulul 
de acolo rusesc “Tamara „prin stăruința Ru- 
siei ati reușit 2 numi.p6 Constantin Ale- 
xandru Ipsilant Voevod, Domn Valahiei pe 
1 ani și după puțin Sa. rânduit -prin a- 
celașă Consul rusese şi Moruzi Domn . în 
Moldova, iarăși pe 1 ani. Doninitorul Ipsi- 
lante a adus aicea și următorul Hatișerit 
împărătesc cuprindend şi unele prerogative 
pentru ţară, ce le-a cerut Rusia. Acest 
Domnitor îndată ce a pășit pe pământul 
Valahiei, la Octomvrie 14, pe la '6rele 6 
din di, sosind până Ja moșia, Radovanu, a 
poerului “Bazu Scarlat Ghica, sa întâm- 
plat acel înfricoşat cutremur de pământ, ce 
a dărâmat în Bucureștă și afară îndeajunse 
zidiri, După ce a ajuns, la curtea, domnâ- 
scă a, începirt să se asigure în lăuntru fă- 
când zidită împrejur la duvari15) în împreju- 
rimea curţei şi cu armată locală din panduri 
locali. Acesta a adus și firman. împări itesc 
ŞI a schimbat cu acesta idte oficiele ŞI hri- 

sâvele celor 2 Domni Suţeşti, Mihail Vodă, 
Și Alexandru Vodă. In al doilea'an al Doim- 

34
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nici „sale a îngreuct ţara cu dări, cu îndo- 
ite hismete!4), vinărit, dejmărit şi oerit. Pu- 
nând acestă dare a hismetelor și asupra E- 
parhielor,  Monastirelor şi tuturor Doerilor 
(nu însă duplu), sub pretext că ţara dato- 
reşte 6,000 pungi din împrejurările nenoro- 
cite trecute; a strîns și tote rămășițele lui 
Mihai Vodă și Alexundru Vodă Suţu. In 
acestași an s'a întâmplat focul cel mare la 1 
August în revărsatul dilei, care a prefăcut în 
cenușă şi vechea curte și t6tă piaţa, şi multe 
părți din mahalale. In acestași an 1804 Ia- 
nuarie 19 șa, plătit datoria comună și feri- 
citul boer Banul Nicolai Brâncovenul. In 
al treilea an sa întâmplat 2 inundăni a 
Dâmboviţei, care a făcut multă perdere, 
nimicind tâtă lunca Dâmboviţei şi casele din 
ea. Pe timpul stii era o continuă corespun- 
denţă: cu. Sârbii prin Manolache Cluceru și 
Căminarul Iancu, omul săi. A ridicat zaha- 
rale nesfârşite de multe animale din ţară și 
de oi, în ţara Nemţescă, piin Postelnicul 
Grigore Caliarh. Pe timpul lui sa făcut și 
înfricoșatul aședământ al ţărei, care a stîns 
pe nenorociții sărmani locuitori și a umplut 
pungile 6menilor săi, cu deosebire a, Banului 
Gheorghe Mavrocordat şi a Vistierului Fili- 
pescu. În al 4 an a fugit în Rusia şi a în- 
ceput mai multe răle şi nenorociri în Vala- 
hia, după cum se va istorisi mai pe urmă. 

1804. Prin conlucrarea și banii cei mulți 
dă Angliei s'a făcut coaliția secretă a Ruși- 
„lor, Nemţilor, Prușilor, Saxonilox, Svedilor 

și Englezilor contra Franţiei, să se miște cu 
toții și so lovâscă, îndemnând saii și silind 
pe Turcia la acâstă ca so aibă în coaliția 
lor pentru ca, să închidă și ea, tâte porturile 
corăbielor francese. Acâsta a, făcut Englitera 
cu banii ei și cu promisiuni de ori ce a- 
jutor, temându-se de debarcarea, ce prepara 
Bonaparte să o facă în Irlanda, după ce mai 
întăi a, întrebuințat tâtă viclenia, și înșelă- 
ciunea prin mulţi Franceji; precum și prin 
Pişegru (cu care a, fost înculpat şi renu- 
mitul . Moro, Ya fost surgunit în America), 
dar n'a reușit. Audind Bonaparte de acesta 
nouă alianță, și fiind-că Englejii îl provo- 
caii la resbel pe mare a, perdut Francejil 
marina, (când s'a ucis și renumitul admiral 
Nelson al Engliterei), și a închis tâte .por- 
turile r'ranţiei; lar Bonaparte s'a preparat 
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de expediţie spre a ataca pe fie-care din 
aliați separat. 

1806. Pornind Bonaparte de la Rin asu-. 
pra Austriei şi prin o bătălie generală la 
Austerliţ sfărămând pe austriaci, în presen- 
ţa însuşi a lui Alexandru Împăratul Rusiei 
şi a fratelui săi Constantin, venind în aju- 
tor cu 90 mii armată afară de armata Pru- 
siană, a întrat în Viena şi în Fevruarie acelaș 
an a încheiat pace în Germania cu următo- 

rele articole 15); apoi întrând în Saxonia a fă- 
cut pe Regele Saxoniei aliai și rudă, dân- 
du-i pe fratele sii cel mai mic feronim de 
ginere unicei sale fiice, 

1806 Iulie. A trecut Sebastian prin Cra- 
iova, și Bucureşti şi sa dus în Constanti- 
nopol trimes de Franţa pentru ca să sus- 
ție alianţa Porţei cu Franţa. | 

1806 August 6, diua Marţi. A fost îmbră- 
cat cu. cavade în Constantinopol Alexandru 
Voevod Suţu ca Domnitor în Valahia, de 
aseminea, și Scarlat Vodă, Calimah ca Dom- 
nitor în Moldova. Mare dragoman la Portă 
sa făcut Banul Alecu Hangerii. 

1806 August 15, diua Joi pe la 9 6re 
din di încunoştiinţat Constantin Vodă: Ipsi- 
lant, că este mazilit şi că vine în contra lui 

Capugi Bașa împărătesc, a fugit din tron 

cu repegiune și cu boerii Greci ai sei și s'a 
? 

* A 

dus în Rusia prin: țara Nemţască așădendu- 

se la Camenița. - a 
1806 August:16, qiua Vineri sâra, a fugit 

din Craiova Caimacamul boer Postelnicul 
Iordache Arghiropol -venind aici în Bucu- 

vești şi de aicea ducându-se în Constanti- 

nopol, şi îndată s'a nenorocit totă Craiova 

și cele .5 districte prin înșălăciunea lui Ip- 

silant, cu pitacul Postelnicului Grigorie Ca- 
arh. | 

1806 Septemvrie 13, diua Joi. Inainte 
de a se lumina de diuă prin ordinul lui: 
Osman Pașa Pasvantoglu, Vidin Muhafizi, a 
căleat Craiova, Celebi Aga, Rahova Aghianes, 

cu 500 de Turci şi ridicând pe Caimaca- 

mul, Logofătul Constantin Caliarh, ce . se 

numea și ISiani, pe Logofătul Dimitrie: Bi - 
bescu şi pe Clucerul Corniţă .Ibrăiloi i-a 
trimis la Vidin; dintre care Logofâtu Bibe- 
scu.. a rămas acolo închis, far acei 2 sati 

- întors la Craiova, Saii făcut multă prădă- 

.
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1806 Nosu.fpiov 3. *O apă 765 Mzovnrăoze 
Aonoâfozns Bia dz Bego)ivov 2Efwue voăuua 
70 Ta0s Tabs Ac:70wş TapaznTizdv Bă va ov- 
awdoiv zai adzci eîs ză dpuara pETă Tv bpav- 
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1806 Nosu6şiow 10,. Oi Pâiocu 2 Buvăuei ze 
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clune și golăciune de 'Turei mat pe la 
toți boerii Craioveni, carii abea, Șaii scăpat 
vidța, lor şi a familielor. lor prin fugă, Prin 
violenţă și tirănie a luat atunci Osman Pașa 
doiiă mii de pungi de galbeni din ţară, 500 
de la Logofătul Bibescu, 110 de. la 'Tani- 
suică, negustorul și 15 de la un Hagi Gheor- 
ghie Celebi, căruia i-a tăiat și capul. 

1806. Jiua a întrat. în Bucureşti Dom- 
nul Alexandru Voevod Suţu împreună cu 
Dâmna lui, iar Domnul Scarlat Vodă Cali- 
mah a trecut în Moldova. | 

1806 Oetomvrie 1. S'a făcut în, Constan- 
tinopol o nouă alianță între Rusia, şi, Porta 
otomană pentru 9 ani, în 11 articule, cum, 
am (is.în urmă. Cu tâte că dice, că mar fi 
adevărat, acâsta. | | 
1806 Octomvrie 11, diua Joi. In care 

era să se facă, marele. alaiu Domnese s'ati 
mazilit și Domnui Suţu și Domnul Calimah, 
şi la 14 Octomvrie Duminică s'a dus cu 
tâtă familia Suţu la, împărăție şi curând după 
acela și Calimah. trecând pe la Afumaţi; 
fiind-că din ordinul Porţei prin întervenți- 
unea Rusiei sai numit Domni pe termen 
de, 7 „ani, iarăși. Ipsilant în Valahia și Mo- 
ruz în Moldova, care viind numai până la 
Focşani și audind de venirea armatelor ru- 
sesci sa reîntors la Bucuresci . şi de acolo 
luând împreună cu el şi pe Banul Gheorghe 
Mavrocordat fugind. de la Camenița a tre- 
cut la Rusciuc. | 

_1806 Octomvrie. Bonaparte sfărămând mai 
întăi pe Regele Saxoniei, apoi pe. al Prusiei 
în. cinci resbele întemplate.la, 7, 9, 10, 11 
și 12. Octomvrie, în fine la 14 a aceliași în- 
tvun resbel general la Iena a intrat în Ber- 
lin -şi. de acolo a trecut în Polonia, prusacă 

„cu trei sute mii soldaţi, și după câteva dile 
„trecând riul Vistula a întrat în Varşavia și 

* sa pus acolo „lagărul săi, ocupându-se de 
resbelul contra Rusiei. 

1806 Noemvrie 3. Dobrovsehi Bipine, ce 
era pe lângă Bonaparte, a, trimis din Ber- 

„lin seris6rea sa cătră Poloni îndemnătâre 
să se sole și ei la arme cu Francejiă contra. 
Ruşilor, , 

1806. Noemvrie 10. Ruși: în puterea ar-. 
ticolului 4 a nouci alianţe. cu Pârta,. cea do. 
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9: ani, a pogorit armate în. Moldova, căl- 
când însă alianţa, îndată ce a trecut con- 
finiele a apucat. cu hapcă, fără. de resboiu,. 
cele două castre amice 'Lurceşti. Hotinul şi 
Benderul. 

1806 Noemwrie 30. At întrat în. Bucu- 
vești armatele lui Mustafa Bairactar, Aghianes 
de Rusciuc, până la 19,000, dintre. care 
generali superiori erail: Clifose Ahmet Che-: 
Data, al săi, Aidi Paşa. Ichituili, Mahmet. 
'Firanul, Chel. Ali, Nuzul Ameni. Ibraim. și: 
alții. 

1806 Dechemvrie 11, diua Marţi: Sai 
lovit. “Pureii cu Ruşii. la Herbinţi şi Gilo 
deanu pe Ialomiţa, Sa ucis un comandant. 
rus (care s'a, adus. după acela. și sa înmor- 
mântat în Mitropolie cu. onâre),, şi sdrobin- 
du-se Turcii ati fugit. la Bucureşti; Jar boerii. 
pe ascuns” ai fugit la munţi. cu "familiele lor, 
ai fugit. unii și în lăuntru'. ţărei  Nemţești, 
adecă,: boerul Banul Manolache: Brânto-=: 
vanu, boerul Voinic Grigore. Brâncuvanu, 
boerul Banu . Dimitrie Racovilă, boerul Banul, 
Costache. Ghica, boerul Vistiar Constantin . 
Filipescu și boerul Logofăt Grigore Ghica.: 

1806 Dechemvrie 12, qiua Mercuri. Inalt: 
Pârtă. a proclamat resboiu. în Constunti- 
nopole contra Ruşilor. şi Consulul Rusiei a. 
fugit la Corf. 
1806. Dechemvrie- 13, iua Joi. La 6. 6re 

din di ati tugit toţi. Turcii din București și . 

ati intrat armatele Ruseşti ot. Generalu Po- 
rușcie Miloradoviei. 

-1806. Dechemvrie: 15; diua Sâmbătă. Pe: 
la 3 6re de nâpte, a. intrat: Domnitorul Con- 
stantin Voevod Ipsilant în București, împre- 
ună cu anșef. General Michelson și -Domni- 
torul a, tras la -casa boerului Banu: Ghica 
cel bătrân,-iar Michelson : la. casa: boerului : 
Vistier Filipeseu.. 

1806 Dechemvrie 17. Sa, cetit serisârea: 
împărătâscă de la. Petersburg: trimâsă.:cătră-: 
locuitorii Moldaviei și a Valahier. 

1806 Dechemvrie.16.; S'aii publicat și:seri. 
sorile sinodale în: Petersburg, imprimate în: 
rusește. şi în limba grecescă contra.lui. Bo-. 
naparte și a Franţujilor, care ai. venit. și: 
aici. 

1807 Ianuarie 10. Prin decretul: prea; stră- - 
lucitului -: Domnitor: din-: poruncă. s'a : făcut - 
jurământ în sânta Mitropolie de - supunere -
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cătră stăpânirea împărătescă, toți boerii, ofi- 
cialii și poporul comun; de atuncea a înce- 
put să se facă 'recrutare de armată dintre 
pământeni, purtând strae căzăcești și învâ- 
țându-i instrucțiele militare, pe lângă acestea 
îi și îndatora să facă jurământul de supu- 
nere la Mitropolie după grad 16). 

1807 Fevruarie 3. Ministrul Angliei din 
Constantinopol prin nota sa câtră Pârtă 
propunând cestiuni neaşteptate și. pretindând 
respuns în scris și neprimind' a plecat n6p- 
tea cu fregata sa. 

1807 Fevruarie 6. Inalta Pârtă a dat 
manifestul săii cătră Curțile amice apărân- 
du-se de plecarea ministrului Angliei şi că 
ea tot-dâuna reservată pentru acâstă faptă 
neașteptată, păzeşte o amiciţie statornică cu 
curtea, Angliei. 

1807 Fevruarie 13. Un-spre-dece corăbii 
de resboiu Engleze ai întrat în strimtrea 
Dardanelelor și ancorând la Condoseali 17) 
cu amenințarea de a da foc Constantinopo- 
lului, a făcut să li se dea, aceste $ cereri, 
care urmâză: 1 Egipetul, al 2-lea Morea să 
se unâscă cu [Epirul şi Eptanisul, al 3-lea 
Rodul, Creta, Co şi Ciprul, al 4-lea tâtă 
marina, al 5-lea t6tă Basarabia și Moldo--Ro- 
mânia, ul 6-lea indepedența Sârbilor, al 7-lea 
la porturile sale să ancoreze liber corăbiele 
de resboiu, al 8-lea Consulul Francez Se- 
bastian cu tâtă cancelaria lui. După, câteva 
dile aii pornit iarăși aceste corăbii Engleze 
eșind afară din Dardanele. 

180% Martie 2, diua Sâmbătă. Sat por- 
nit de aicea armatele Ruseşti împreună cu 
Michelson Miloradovici, Dejur, Olan şi ceta- 
l-alţă generali și oficiali ca să loviască cetatea 
Giurgiu. 

180% Martie 7, diua Joi. In cetatea îm- 
părătâscă s'a îmbrăcat cu cavade marele dra- 
goman Alexandru Hangerli pentru Domnia 
Moldaviei; pe timpul patriarhului Grigore și 
Beizadea Alecu Suţu, fiul fericitului Mihail 
Voevod, s'a îmbrăcat cn cavada de mare 
dragoman. al Porţei. | | 

1807 Martie 25. A eșit Sanjac Serif afară 
de Constantinopol împreună cu Chior Lusuf 
Pașa Vizir, Yar expediția s'a îndreptat cătră 
părțile Dunărei contra Rușilor. 

1807 Aprilie 17. In Vinerea cea mare si 
întors în Bucureşti și Copăceni tâtă armia 
Rusască, fără să săverșască, ceva, la Giurgiu. 
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1807 Aprilie 12. A venit de la Iași aicea la 
Bucureşti Maiorul Niculae Gavrilovici Pan- 
gal de nem Maniat (având sub el şi pe Cos- 
tache 'Treloman numit şi Pontâuul, fiul feri- 
citului Logofet Scarlat Manu, ginerile Lo- 
gofătului Dudescu) cu poruncă împărătescă 
ca să facă 6,000 de recruți soldaţi dintre 
Moldoveni, Valahieni și Albaneji, pe carii 
i-ai numit Greci și Macedoneni. Ela fă- 
cut contract cu Ipsilant pentru îmbrăcă- 
minte, întreţinere, arme și cai pentru re- 
cruți. | | 

1807 April 17. Mercuri după Pasci ati venit. 
aici la Bucureşti Beizadea Iancu, fiul terici- 
tului Scarlat Vodă Ghica de la Petersburg, 
general Poruşeie şi au găsduit la, MoruzGea. 

1807 April 29 Luni. Ati pornit de aici 
[saiof generalul cu Cazacii şi Ruşii localnici 
ȘI cu o parte din armata regulată, pihotă 
şi cu opt tunuri ca să se ducă, în părţile 
Craiovei. | 

1807. April 24, Mercuri. La camera Ve- 
liților adunându-se din ordin Domnesc toți 
boerii halia şi mazilii şi Arhiereii, s'a - cetit 
următorul pitae Domnesc, ca să se adune 
iratiele tuturor oficielor la Visterie şi cei ce . 
a oficiele să ieie numai între eţinerea, fie-care 
după grad şi serviciii. Pe lângă acestea să, 
se hotărască un departament compus din 2, 
boeri, care să aibă îngrijirea îmbri icăminte- 
lox, armelor, cailor şi a nutrimântului arma- 
tei pământeşti, Și pe lângă acestea să se 

cugete cu toții și să afle venit de. unde să 
scâtă  cheltuelele acestor armate. Arhiereii 
însă și toți boerii veliți saii opus cu anatora, 
că iratiele oficielor lor sunt una din privile- 
giele vechi a țărei și că “ai bune nădejdi 
la Inălţimea sa, ca nu numai vechile privi- 
legii vor rămânea nestrămutate, dar că și 
altele nou& vor obținea după fă igăduinţa ce 
le-a dat. Despre cheltuelele armatelor aii res- 
puns, că nu pot să afle nici un mijloc şi r&- 
mâne la Înălţimea sa, după cum a iconomi- 
sit lucrul până acum, să-l iconomisască și 
de acum înainte. Aii fost și alte propuneri 
mistice a Domnitorului (după cum vom ve- 
dea mai la urmă), care nu sai dat nici vaii 
propus. lar Paharnicul Dimitrie Varlaam | 
contra anaforalei boerilor a dat Domnito- 
rului anaforaua subserisă de el și de Serda- 
riul Antonie Fotino şi Serdarul Stroe, cu-. 
prindând cele ce urmâză!:5).
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1807 Aprilie 23. Ati venit doi deputați 
Sârbi cerând de la Domnitor bani, zaharale 
şi zephan6 19) şi fiind că nu avea Ipsilant 
nimica din acestea să le dea, s'aii întors fără 
reuşită. 

1807 Aprilie 25. Sati pornit 6menii Dom- 
nitorului pentru Camenița, ca să aducă, pe 
Dâmna cu tot haremul la asi, iar pe Dom- 
nița Ruxandra a lui Mavrogheni, cu nep6- 
ta lui Persianu și Hătmănâsa lui Antoniu 
(să-i aducă) aici la Bucureşti la Curte. 

1807 Maiu 1, Mercuri. A eșit din Bucu- 
rești -totă 
lagăr. | 

1801 Maiu 3. Sa dat manifest de corpul 
Elino- Macedonie prin Pangal și 'Treloman, 
ca să se trimâtă în totă Rumelia, pentru ca 
să ridice pe tâte raialele la arme contra 
Tureilor. | 

1807 Maiii 4. Prin ordin Domnesc saii 
adunat toţi boerii la Mitropolie, pentru ca 
să se cetâscă în audul tuturor decretul îm- 
părătese venit noii cătră Domnitor ; prin 
care-i da voe să facă grade în armată dintre 

armata la Văcăreşti și a făcut 

"pământeni de la porușcie până la General, 
și aceste grade să-și aibă puterea, lor, să 
aibă însă un grad mai jos de cât cele ale 
Rusiei. Adunându-se boerii nu s'a citit de: 
eretul împărătesc, ci din gură a spus Mitro- 
politul sensul lui cătră, cei adunați. 

1807 Mai 6. 'T6te armatele care eraii la 
Călugăreni și Copăceni ati venit la Bucureșii 
cu tâte tunurile lor şi sati încazarmat în 
mahalale de prin prejuru târgului. 

1806 Maiă $, diua Mercuri. Pe la 8 re 
din Qi ati plecat pentru Ismail General anşef 
Ivan Ivanovici Michelson cu Generalul de 
Zurschi. Sizirovschi și Generalul Inginer Har- 
ting și Generalul maior Siveri, Polcoviiicul 
Chiche, adiutant împărătesc, Polcovnicul: Ma- 
carov, adiutant Principelui Volhonschi, şant- 
belanul împărătesc, şi Generalul Cutosov, 
ce venea în urmă cu 600 de soldaţi. Iar Ge- 
neralul Dolguruchi sa dus în faţa Silistrei în 
locul lui Camenschi cu armata sa și Generalul 
Camenschi s'a dus la Gradiștea în faţa Brăilei; 
pe drum a întâlnit și.pe poleovnicul Fatarda 
ȘI "l-a: luat Michelson în compania sa. A re- 
mas la București Generalul Poruşeie Mihail 
Andrievică Miloradovici comandant în locul 
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lui  Michalson, Generalul Olan, Generalul 
Bahmet, Generalul Radofinix, Generalul Mi- 
ţuri și Generalul Cazacilor Isaiov la dis- 
trictele mărginașe. Generalul Prozorovsehi și 
Generalul Cnoring așteptați să vină din lă-" 
untru cu armată nouă. 

1807 Mai 17 Vineri. Ipsilant cu pitacul: 
săi și cu pristavi ati publicut în tot Bucu- 
reșiiul ca să se retragă lumea afară, pe un- 
de pot, de tema Lurcilor; se dice că pe 
când trecea Dulgoruchi din faţa Silistrei ati 
înaintat armatele Vizirului de la acea parte 
şi unindu-se cu cele din Giurgiu ati făcut 
lagăr pe lângă rîul Argeş. 

1807 Mai 19. Duminică, a fugit Ipsilant 
din Bucureşti şi sa spart tot Bucureştiul în 
cât n'a rămas suflet, de cât Miloradovici cu. 
armata Rusască, care era postat afară. Cei 

_mai mulți dintre locuitori ai Bucureştiului 
împreună cu femei şi copii aii fugit la Bra- 
şov, iar restul în munţi, în peşteii și în 

crăpăturile pământului; iar Ipsilant având 
cu el pe prietenul săi RNadofinix și pe cur- 
tesanii lui și t6te calabalâcurile, şi-a luat 
drumul spre Focşani, și a dormit sara la, 
Afumaţi, a doua di Luni la Urziceni, Marţi 
sera la 21 Maitt a sosit la Buzău și aflând 
rîul revărsat “și-a propus să rămâe acolo, 
Radofinix însă l-ai nevoit să trecă riul fără 
să perdă un moment și să iea drumul sti 
căiră Focșani, pentru oră-ce întâmplare; deci 
la 12 în revărsatul zorilor cu multă ostinelă, 
și primejdie a trecut rîul și Mercuri Maitt 
22 stra a sosit în Iocşanii Valahici găzdu- 
ind la, Isprăvnicie. In aceiași Mercuri de 
dimineţă a sosit în iuţală la. Buzăii Ibraim 
Nazir, cu Ghiaur Hasan și cu armată înde- 

“ ajunsă, ca la 2,000, după cum spun, întra- 
dins ca să, prindă pe Ipsilant și neaflându-l 
ati ucis. câţi-va,. din localnici până la 230 şi 
câți-va au sclăvit, ati ars și o parte din case; 
aflând pe drum patru trăsuit' cucalabalâc de 
a lui Ipsilant le ati luat, ai sclăvit și două sate 
din districtul Buziă: Săgsâta și Galbinei, și 
sai reîntors norociți la Brăila, fără să ai- 
bă nici o îngrijire pentru acestă nenorocită 
întâmplare Generalul Camenschi ce era pos- 
tat acolo.— lar Ipsilant trimițând tâte cala- 
balâcurile lui la lași a rămas singur la Foc- 
şani cu ginerii săi Antonie Postelnicul, Hat: 
manul Persianul și cu. Varlaam și: Petrache 
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. - pă A . 19 Z 
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1807 Iulie 26. Vineri a intrat în Bucu- 
resci Michelson, întorcându-se din Ismail 
și a găsduit în casa bătrânului Ban Ghica. 

1807 Iulie 27. Sâmbătă pe la 6ra patru 
din nâpte a intrat Îpsilant în Bucuresci în- 
toreânduse de la Bârlad şi a găsduit în casa 
fericitului Ban Scarlat Ghica, când sa r&s- 
pândit de cătră cei din jurul săii, că împ&- 
ratul Rusiei Alexandru l-a aşedat Rege al 
Basarabiei, Moldovei, Valahiei și Serbiei, și 
că fiul s&ii Beizadea Alecu are să se cunu- 
ne cu sora împăratului. 

1807 Iulie 29 Luni. A intrat în Bucuresci 
Cavalerul Serghie Lascarov și a luat ospita- 
litate în casa Florâscăi, numit fiind ca să 
asigure preliminările păcei cu representanţii 
Porţei Otomane. 

1807 Iulie 30. S'a dus Serghie prin ordie 
ca să întimpene pe Vizirul. - | 

1807 August 12. A venit un pachet cu 
scrisori sigilate de la Lascarov. cătră Michel- 
son, prin Polcovnicul Faţardi (în care era, și 
preliminirile păcei dividate în capitole), ca 
să-l deschidă și să-l citiască, şi prin acest 
Faţardi să răspundă Michelson lui Lascarov. 
Dar fiind că Michelson își dădea sufletul a 
vemas pachetul sigilat, până când sait va 
muri, sai să va îndrepta. 

1807 August 16. Vineri pe la 6ra optd 
dimineţă luând Ipsilant prin curier o serisâre 
însciințătâre a lui Lascarov, îndată sa scu- 
lat şi a fugit cu cei doi gineri at săi, eșind 
pe 'la Podu de Pământ şi trecând prin Iași 
“și-a, luat Domnița, şi copii lui şi cela-l-alt ca- 
labalie al săi și sa dus la Chiev. 

7 

1807 August 19. Luni diminâță a fugit 
din Bucuresci şi Postelnicul Antonie cu Hat- 
manul Persian și cu câte bagaje .i-aii fost 
rămas lui Ipsilant. 

1807 August 19. Luni diminâţă și-a dat 
sfirsitul obştese Michelson, Yaii făcut; autopsie, 
l-aii îmbălsămat şi cu ceremonie l-ati dus în 
Miwopolie, Sâmbătă August 24, şi Marţi Au- 
gust 27 l-ati pus într” un cosciug cu spirt și 
l-ati pornit spre Rusia. 

1807 August 20. Marţi a venit în Bucu- 
resci anșef generalul Melendorf, numit în lo- 
cul reposatului Michelson. Da 

1807 August 20. Marţi sa întors Lasca- 
vov de la Rusciuc la Bucuresci.



Îw 6 Adorapub eis 70 Povorlozr. 
1807 Awyovzzov 29. Tliunrn, Entorpebev 5 . 

Adozapuwf mă PovoTioun 0fpwv vali Toy Tv 

C
o
e
 

=
 

Doyolernv Mzuumtozov uri Tăv îv Bhoyig mori 
puocatz0y Kâvoovhoy K'hpuyzwf. 

1807 Aycvozov 31. "Ev îwvăusi Tâv zpeh- 
tvapioy Ezap.av do 7ă poootzi oTpaTiluaTa 
„Vă roaba dz Tăs Bhayizs, vai Ti Ezabotoy 
îtă miooorayăs faorhiriis dand Ilerpoynâ)ews 2)- 
Dovons ui Biav Entoroatbav mil daiow, mei 
î ab) zis Ilerpowrâ)ews Biv îvtzorvev aTd 10 
zeoz)atoy, T vă cuzwlloiv 7ă orpuTedu.uTa, 

1807 Sezreufpiov 12. Terpzân, Exivnoevy and 
Ă 7 e 7 7 A e + 

Bowxoypiori 6 Leopos Adozagwf ut Gov To» 76 

zahar Bi ză Tric, tuns ani 6 Peve- 
pad Mehevdozo veri weotris hulpes. Pra Unone- 
câvres zab-ci, Go es Puorirdv Soy, 2avnnoav 
utom. "TO "8 “Ehmvzdy câua ză E/a)aooy oi 
Pâaort ov, mai, Eroav Tă douaTă Tous. 

1807 'Ozrwfgiov 12, Soffărw mezi ri 9 - 
pav Tis înipas 2uBăuev is 70 Boyovotoz 6 Kyt- 
(ns "Aefavăgos Ilpolos4fozns gEM-uapoă-ns, 
Yipoy EwewnzoytouTns, mAngetovatos vă Goa)I- 

o. z : ? Va. SA Tv eiofmy ueTă vis Tovpxias, 40l Euovevoav 
ei; 70 dori Tod uazmpizov Mzăvoy VaaphaToy 
Datza. Tpăbag îi 6 ars divitzpu 10 Peil "Eopty- 

a 5n vă Bogza za tueivog Movpay4o'ndeş ud Tâv 
ctonwny, Eafevy dmozpawv ru 7 voyapioa. pere- i Po 202 Ma a A Ten eis 75 Ilapiat. 'Eovorin & dyzz0y Pwo- 
gias za Tovozias En uinvây, dând 3 "OzzwBglov 
25 8 'Amptioy, 
„1807 "Ozzofpisv 23, Tlapaozivi. "Exivnosv 
do Bovrowptori 5 IlpolcotGonns îtă zăv K paspuco- 
fa xi, eră E î.Epac ză îmtorpete, dua- 
pios 88. uegtads huigas eîs Td Bovzouptsri dmă)- 
dev ei 70 Tg, 
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dzpubeis tferăozs xoi eis ză xaâmhlara oa, îua 
vă. oaia mtd=v ci noozurat diuziat za dizoo. 
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Xav pezaty Tv Aavivy ua Eva 1xiurzăum- 
Des cv zoig Auois 6 MzoonoAirns, 6 "Agr(e- 
giov, 5 Mzclatoy, 6 Mzăvos Rworăzns Dataxg 
zai 6 Biozions biurntozos, 

1808 Magriov 26. "Avepyootn tv Tîj MnTpoz- 
ha vâza 705 Tleolopr6ozn îșd Dida a fi 
opoctațăs Pagthris, ExBoletons and [lerpovzd-   

__1807 August 23. Vineri s'a dus farisi 
Lasearov la Rusciuc. 

1807 August 29. Joy, s'a întors Lasearov 
de la Rusciuc, aducând cu el pe logofătul 
Bibescu şi pe consulul Rusesc Chiricov, fost 
când-va în Valahia. 

180% August 31. In puterea prelimina- 
riilor ati început armatele Rusești să se 
retragă din Valahia și a doua di prin ordin 
împărătesc, venit de la Petersburg cu repe- 
june, s'aii întors iarăși înapoi, pentru că 
Curtea din Petersburg n'a admis acest ca- 

- pitul, ca să se ridice armatele. 
1807 Septemvrie 12, Mercuri. A plecat de 

la București Serghie Lascarov cu tot baga- 
giul săi la Iași, de aseminea şi generalul 
Melendorf după câte-va dile. După aceia 
cădând amândoi în urgia împărătescă ati 
fost chemaţi în lăuniru, iar armata elenică 
ati desfăento Rușii tâti și i-ai luat armele, 

1807 Oetomvrie 15. Sâmbătă pe la 6ra 
9 din dia întrat în București Cnezul A- 
lexandru Prozorovschi feld-marșal, bătrân de 
90 de ani, plenipotent, ca să, întăriască pa- 
cea cu 'Purcii și s'a găsduit la casa ferici- 
tului Ban Scarlat Ghica. Seriind acesta 
peste Dunăre lui Reiz Efendi, ca să hotă- 
rască și acela Murahasizii pentru pace, ai 
luat respuns că congresul s'a mutat la Paris. 
Sa stabilit însă armistiţiii între Ruși și 
Turci pe 6 luni, de la 3 Octomvrie până la 
3 “Aprilie. 

1807 Octomvrie 23 Vineri. A plecat din 
București Prozorovsehi pentru. Craiova și 
după 6 ile iarăşi s'a reîntors, stând câte- 
va dile în Bucureşti sa dus la Iași. 

1808. evruarie 18. Revoltându-se unii 
din cei dea doua și a treia clasă de bo- 
eri, S'aii mișcat cu pornire în contra celor 
numiți de Ipsilant caimacami Valahiei, și 
ducându-se și la Mitropolie şi cerând soco- 
t6lă visteriei și - țerei; prin urmare să se 
facă, cercetare seri6să la tâte districtele, spre 
a se vedea de unde atâtea nedreptăți și 
extremă nenorocire a ţerei. Cu acest împi- 
rătesc 21) a, întrat între divaniști și s'au făcut 
caimacami între alții Mitropolitul, Argeșiul, 
Buză6nul, Banul Costache Ghica şi Vistierul 
Filipescu. | 

1808 Martie 26. Sa cotit în Mitropolie 
nota lui Prozorovschi. de la Iaşi, cu care 
prin ordin împărătesc dat din Petersburg 

 



— 271 — 

Pi - 2 tr . 

News, zii 18 befpovapiov tebaln d “Tinhăvrns 
înd Băzyiay zai MzoyBaviay, za Bopiolin pe- 

a, a 7 . i 
(edtvens zâ wo Tipwpanărov cis Ti mohrua 
E Tumyr - Ya  2matata > 7 PA 
g Kuduof, es E mos 2ozăcis. "Autos ebyâ- 
mev dd Ti Bovheav 6 'Ayriovas, 2Ewsltvzv 

4 - , - a 

zai Boy 70 dvllpuwzeoy 705 “Tilnhăvro», xal pe- 
2 4 Danei a N Pa - - 

ze6in î âpyi) zei Bvoiznois 705 TOR0V cs Tod 
2ympam - - A PA A, Fond ivsoniows, uaTă TO Xtoăhatoy Tâ moehuatvapitov, 

? “ e! D 

1808 'Azgrr bv 10. "AMazav Ghz 74 dopl- 
4 » ve . + e B5 pps - TI 3 , î. , , 

zi, Ep al 6 B5owros Ilahariavcs ZIUA 
, pa aa ? ; 

uns Kpayuo us, 6 txetoe Guws Peveoăi “Iloniwf 
» e A 2 a - sa 
Eambev îi dâv Biyerav ho mă Tod Snuoug- 

7 

ză, 

1808 "Apr iov 14. "Avepvodnoav es zi Ma- 
7 7 a 

pooh Tiooxpas vâTas Tod KRuovirof: 1 vă 
- e s 1 * e 

zomâat» ai Buvzt, vă DEcUnov Guws o si 
. r . f , y oxiim Tis Towputas etvat coxhonivat, 2 vi 

Sr A 2 să > . , . PA 
don 7 Afzv Iv Gvayaaiay poi Deay elis Tovs 
fawutotes dă. TO povluez zovs, Gâv tva Butwş 
yS a » 4 - 

idea cure va E) apâyua damă Tovpuiav, ore vi 
7 ” a mepăon vaz, 8 mepi Tov Eawouprăon VĂ pet- 

va sis sv Bow) etav ros is Tăv Kpaypuofay, vă uiijv 
vomăteza dus ariazums, BA pelindivrns 

o - Fă 1 i a PA 
70) daci ABaviov aa 10 VYoun BAwYy 16 Ar 

L] . 

Ft y vă (ez î văz Bovheră A PR O Fnvizwy vă arălezar 7 uăls Bovheri, 4 zept Toi) 
. - 9 e 

zpofiivt-ubiozep, vă Top Bidwvzat Ga TA dva- 
aia 7905 Toy Tod Boathizod cTpaToi aa Tv 
Toy, 

1808 *Anoriwv 19. Ilagă Tod Mnrpozohiro 
roof) ay înc îmoubaoy za doyă N Oppyp06) ap, ias Emo 467000) zai âpyârroy EsTâha 

“oua is TleTpovzoAn z005 Tdy Baoita "A)e- 

Eavâpoy, “O 68 fBaoihews împ5oratev val Td ETy- 

zooay cis vais “alErats. 
e - 4 * 

1808 "Azgiov 22, fute 'Terpădn. legi. Ti 

6 Opav wars Enuepwvowras Iliuzrn tobzoev 
îvmaula ei Bovuoupiori 5 Se6xoTtiivns, Fa Atads 
pto6us dxd Rovoravwvounbhets, dep Ou-Ev0s DILĂ 

35 Pula, vă azuen (îs Zheyov) Tov 2» T6z0 
a. 7 4 " | + a A 

705 [lpotopbfoxns 2oy6uevoy KowToyţ09, 1 Tov 

Ilpolopsfoznv mr uzi Exdyeicey €is Tă GTÂT 

705 Newrtovhdozo: Tr abrii wyrii Exeo 70 $o- 
- Î a. e A + - 

făon Tov yawlov Xepuăv B55a, "î 1:905 Tov z6- 
9 2 - ay e 5 
20 ris Mosoabias Dima, xai care îv uaN5- 

- Sz 

epov zi zăv Yuvaina Evds Bowlă vă TO mail 
a 

- e e 

ns. "Ti îzavorv "Ampritov 23 Ercăyay So oi 
“ . ă a . = . 4 A 

19YwvTEG za dp/tepeis £is dvTăuwooiv Tov al TO 
fe L i 

ponuto, 10v 2măoey 6 Tevapz) Moop&sofurl ua 
* a ȘI a Ze 

zăv zaptzav mov nai Tov Egiheucey elis TO HOVANL 
m ș PR “ -. - Di 2 

Tov, Tî Eoebis Ilaguozevi îTăyey is 77 MnTe- 
- : . , po 

702 zovrpafbul nrăpwovras 18 MarpozoAiTnv. Kai 
a ĂR PR - = A „A « 

=) wouri zăs avris Ilzpxoztufis, Tep TY 8 wpzy 
, e 

nepwvowag Wd66aToy, "ArptĂtov, 25 Exiwnot 

9 
a 
9 

Q
i
 

* 

  

la 18 Fevruarie stai scos Ipsilant din Var 
lahia şi Moldova și s'a numit președinte a 
âmânduror Principatelor în cele politice Cuș- 
nicov de aici înainte.— Curând a eșit din 
sclăvie Antonie, alungându-se şi toţi Gmenii 
lui Ipsilant şi a trecut guvernarea și admi- 
nistrarea ţerei la localnici, după capitulul 
preliminarielor *). 

1808 Aprilie 10. Sai schimbat aici tote 
ofiiile, sa făcut şi Vormicul Bălăcenu cai- 

macan t'raiovei, dar generalul de acolo Isa- 
iov a scris, că nu primește pe altul afară de 
Samurcaş. | 

1808 Aprilie. 14. Sa cetit la Mitropolie 
patru note a lui Cuşnicov: întăi, să se 

vîndă ocnele, să ştie însă că porturile Tur- : 
ciei sunt închise; al doilea, să dea Divanul 
ajutorul necesar vameșilor pentru husmetul +3) 
lor şi nu este învoit nici să vie lucruri din 
“Purcia, nici să trecă peste Dunărea; al 

treile, despre Samureaş să rămâe în ocupa- 
ţia sa la Craiova, să nu se nuniască însă 
caimacam, ci preşedinte a Divanului de acolo, 
şi cu socotința comună a tuturor divaniți- 

lor să se îngrijască ori ce serviciii; al pa- 
tralea, pentru maistrul de proviant să i se 

dea, tâte cele necesare pentru nutrimentul 
armatei şi a animalelor împărăteşti. 

1808 Aprilie 19. De cătră . Mitropolitul 
Ungro-Valahiei, Episcopii și Boerii sati trimis 
o scrisâre la Petresburg cătră Împăratul A- 
lexandru, iar Impăratul a ordonat de a se 
tipări în gazete. 

1808 . Aprilie 22, diua Merewui. Pe la 6 
Gre din nâpte în spre luminatul spre Joi, 
a sosit aici în Bucureşti Sebastian, consul 
Francez din Constantinopol, inergând la Iași 
ca, să întâlnescă (după cum spuneaii) pe Cu: 
tusov, care vine în locul lui Prozorovscli, 
sati pe Prozorovschi însuși, și sai găsduit 
în casa lui Nenţulescu. În aceiași nspte a 
cădut plafondul hanului Șerban Vodă, linia, 
cătră podul Mogoşâei şi a ucis pe un călu- 
găr și pe femela unui curglar cu copilul 
săi. A doua di Aprilie 23 ait mers toţi bo- 
erii și arhierei spre întimpinarea, lui, și pe 
la amedă-qi l-a luat generalul Miloradovici 
cu careta şi l-a ospătat la conacul săi. A 
doua di Vineri sa dus la Mitropolie şi a 
dat contra-visită ' Mitropolitului. In aceiași 
n6pte a aceliaşi Vineri pe la $ 6re spre 
luminatul Sâmbetei Aprilie 25, sa porniţ
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la lași și de acolo să se ducă la Paris. 

1808 Maiui 2. Sa cetit în Divan nota 
lui Cuşnicov cuprindătâre ca să rămâe bu- 
ne oficiile ce aii făcut aici boerii, afară de 
a lui Bălăcenu, care să aibă oficiul săi de 
mai înainte; iar Samurcaş să rămâe stator- 
nic în Craiova în memurighietul stii 24). Isprăv- 
niciele să nu se schimbe până nu va veni 
el însuși aici; și altă notă în care ordona 
Jarăşi. ca să se facă recensiment de toți .lo- 
cuitorii Valahiei și să i se trimâtă socotelile 

“Visteriei de venituri și cheltueli din diua 
de când a întrat în Valahia armata Ru- 
sască, 

1808 Mai 10. Duminică pe la 4 6re din 
di a sosit în Bucureşti Cuşnicov și ospă- 
tând la Generalul Miloradovici şi-a luat lo- 
cuinţa în casa Boerului Banu Racoviţă, și 
după aceia adesa se ducea în casa boerului 
Manolache Brancovenu, unde era curtea și 
administraţia ţerei, adică Divanul. 

1808 Maii 16. Sâmbătă nâptea a su- 
gunit Miloradoviei pe Maiorul Neculai Pan- 
sal, ce pretindea salare pentru armata grecâscă 
de sub el, ce compunea suma de 600 pungi, 
şi amenințând că are să se plângă despre 
acesta prin memoriul săi la Petersburg, 
după ce mai întăi l-a nevoit să dea de- 
claraţia sa în scris, că nu are să ice nimic. 

1808 .Maiui 17. Duminică de dimincţă la 
S 6re a plecat Postelnicul Antonie în Rusia 
luând pentru acesta, scrisâre de învoire de 
la Domnul să i Ipsilante. 

1808 Mai 20. A venit în Bucureşti Cai- 
macanul Craiovei Samureaş şi 4 poert Cra- 
ioveni deputaţi din partea și a celor-l-alți, 

adică: Clucerul Dumitrache Brăiloi, Clu- 
cerul I6niţiit Vlădoianu, Clucerul Dinca Brăi- 
loi și Clucerul Constantin Haralamb. Acești 
Craioveri ati făcut cerere să se despartă tâtă 
țara Principatului Valahiei în două (adică 
cum era pe timpul Nemţilor), adică: să se 
deosebiască cele cinci districte de la margine 
a căror guvernare și stăpânire să le aibă ei 
însuși, să aibă Visterie separată, pentru tte 
veniturile de acolo, și Vistier mare, Spătar, 
Agă, Armaş și cele- alte. Aceștia, se numt- 
scă, Ispravnică. la, acele districte de acolo din 
localnicii lor, fără ca să se amestece cele 12 
districte de dinedce, sai ale Bucureştiului, : 
la nică un manzup 2) sati hesumet acolo, ŞI a- 
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ceştia să dea socotelă de veniturile şi chel- 
tuelile locului lor sait pricinile de judecată 
să se” hotărască, îndată | la împărătescul (re- 

presentant) și nu la Divanul de aici. 
1808 Mait 25. Luni după Pogorirea St. 

Dal aii întrat armele Ruseşti în Îagir, afară, 
la Sinteşti până la 3,000. 

1808. Mai 30. Sâmbătă sera la 12. 6re 

s'a pornit IKuşnicov la Iași. 
1808 Iunie 3. Sa fâcut noi Isprav nică la 

districte, în general fâră dare, prin alegerea. 
celor mari (a Vistierului - Filipescu) și cu 
acceptarea lui Iuşnicov. 

1808 Iunie 5. Sa numit comisia prin 
însistența lui Filipescu de a, urmări pe 
Varlaam și Samureaș; şi cu hotărirea lui 
Ruşnicov la cele 12 districte sai orânduit 
mari comisari: Vornicul Golescu şi Vornicul 

Barbu Văcărescu; far la 5 districte Vornicul 
Bălăcenu și Clucerul Glogovanu, acești 4 
mari comisari ai şi mulţime dintre cei mică, 
toţi însă juraţă și cu amenințări cătră lo- 
cuitori ca să arăte adevărul; articolele de 
ercetare sunt următârele *6). 
1808 Iunie 26 Vineri. Prin nota lui Pro- 

zorovschi şi a lui Nuşnicov a luat Filipescu 
Visteria, 

1508 Lunie 27. Prin foi imprimate s'a dat 
la tâte bisericile, ca să se pomenâscă nu- 
mele familiei (împăr ătești) Ruseşti, la vecer- 
nie, utrenie şi liturgic 27). 

1808 Iulie 10. Vineri stra Generalul Mi- 
loradovici chemând pe Banul Constantin 

Ghica, Visternicul Varlaam și Logofâtul Ior- 
dache Slătinânu le-a dis că este ordin prin 
nota leldmareșalului Prozorovschi, preste trei 
dile să nu se afle în Bucureşti, ci să se 
ducă cu familiile lor să locuiască afară la 
moșiile lor, și să dea înscris la care moșie 
fie-care voeşte să locuiască, și numele satului. 

Din cari Varlam sa dus la moşia lui, iar 
Costache Ghica și Logofătul Slătinânu că- 
dând la, Miloradovici ai luat ertare, dând 
mărturie că de acum înainte nu se vor mai. 
amesteca de loc, nici vor face turburări în 

obștime. Vina, lor era pentru că sa aflat 
copiile serisorei ce pe ascuus volaii să serie 
Împăratului la Petersburg, înculpând pe 
Miloradovici și pe Vistiernicul Filipescu. 

Sara la 12 6re a întrat. în Bucureşti 
Exarhul Sinodului din Petersburg, Mitro-
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politul Gabriel, fost al Chievului şi Exarh 20) 
al Moldovei. având pe Arhimandritul de 
la lași Yiloteiu, bărbat virtuos, care era 
cirac a fostului Mitropolit al Moldovei Ve- 
niamin și tot cinul bisericese împrejurul 
stii, încă și pe fostul al Proilavei Civil în 
sinodia lui. Acesta, viind îndată a ridicat 
dăvile şi tâte angăriile de pe clerul Va- 
lahici. | 

1808 Iulie 22 Mercuri. Cu 'Tatarul lui 
Mustafa, Pașa de la Rusciuc, şi de acolo cu 
seris6rea lui Manuche aici la. serdarul Di- 
nula Cerven-Vodanii, încă şi cu ștafetă de- 
osebită la Generalul Miloradovici, a venit 
înştiinţare pentru întâmplările nenorocite din 
Constantinopol, adică: uciderea lui Sultan 
Selim, suspendarea lui Sultan Mustafa și 
reîntronarea în scaunul împărătesc a lui Sul- 
tan Mahmud, iar istoria, se întâmplă așa..... 25) 

1808 Iulie 28. Biua Marţi a schimbat 
Vistierul Filipescu calemiile Vistieriei din or- 
dinul venit la Divan; iar Divanul a făcut 
pitac cătră nobleţa si. - 

1808 August 2. S'a decisa comisie cu pi- 
tacul Divanului ca să cerceteze pe Stolni- 
cul Alecu Nenţulescu, fostul Sameş al Vis. 
teriei, Logofătul Iordache Ralet, Spatarul 
Grigore Ghica, Clucerul Vasile Lăcustânu 
ȘI Paharnicul Stefan Belu, câte adică a sub- 
stras Nenţulescu din Visterie sati cu alte 
chipuri. 

1808 August 3. Sa numit Casier în vis- 
terie al doilea Vistier Dinu Borinescu în 
locul lui Fotache, fiiul fericitului bancher A- 
postol. 

1808 August 4. Marţi dimineţa pe la 11 

6re din nopte a plecat spre laşi [Exarhul 
Gabriel. 

1808 August 6. Sa numit Casier la Vis- 
terie Polcovnicul . Alexandru, fratele. Logo- 
fătului Iacovache din Cocani, în locul “lar 
Hagi Ioniţă. 

1808 August 6, S'a numit Casier la vis- 
terie Polcovnicul - Dimitrie Ghizdavici în lo- 
cul lui Dinul, fiul lui Rahtivan. 

1808 August 20. Joi, 6ra 4 din di a 
întrat în Bucureşti bătrânul Hasan Pașa, 
Aga Pașa, venind din Odesa eliberat din 
sclavia în care l-ati fost luat sclav. Rușii, 
când ati ocupat castrul Bender, ŞI Și-a luat 
locuinţa la Podul Calieilor, în casa lui Gră- 
diştenu. 

 



1808 Ayoborov 20. Ti zbrâ îutaa SnhaSĂ 
5 Tevegă) Nihopâbafiistene "Zotac by. Deooydzmy 
Shazurtaioa tis 0 pOVĂL Tov TihocoTdot, Sud râs 
o)wyapias T0Y, 

1808 Ayovo to 23, Kuprazi "Ezirncev 2vrei- 
[js 6 Nacăv zasoăs Sa 10 PovyoTlodut. 

1808 Xezreufptov 6, Ruprazi. "Avepyobn vâra 
z05 Tlzolofozn za Riowuof eis Tv Mapine- 
ju 2 inna TINTOV, di HaTĂ TĂV Eoav Tai)- 

s îmey dutowş peodoua, zorro 33 7 Ton 
ci 0 dtotz:nst TOV TÂTE0W 0)TwS 

5 Marzozoirns 
5 "Aorleciov 

5 Biomăons biuaniozos 
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Aoye sens oazzne PaAEzes. 

ADTol ci, mtvre vă va zic TO 70 An sEsov, nasi 
î Gwvatis aură Vă ASyerat zou-nsETov, azot vă 
Puozi3v Sha» Tv B> zi, aoTol vă .ROUpȚI0I8- 
flow ai aro vă. Blow zis Tehelas dnepazets, 

Mzyos Mavo)ăz0s Kgs zCovAsozos, ui TV VTa- 

ay 70, Pa5oaăvos ohigzoe Bovtzos vw alpas, 

KowvoTavTivos KpetbovhEGzos Bo vos ză Tli- 

gas zi ut cbyapnznbei E Eul yiosace, pai Epwvey 

0 Boowzos Mi ahzns Mâvos, Miyahuns Mivos 3 

Biowzos, Enperav 0 Bâpwzos 'IoroiTns, [l=roâxns 

Pnzogtăas 4: Bopuizos, Mov hărns Kovzkans Bo- 
0403 TGV 10 Wor Toy, Tenyâptos Tata Snadiens 

Kwvyetavrivos Aovâtoz0s Aoyolizns Tis dv ad 

945, Anu-îjpros P'aizos (5 as) Aoyaherns Tis zau 

stăpas. Tonyăzos Mrahvos das, Oz cupă 

Dozaptozos Băoviros Tis TOĂLTIIS 

1808 Noty.Boloy 5. Tiumen fpăi ei 7âs du0 

pas Văs wyurăs, Aev 6 mi Cs IIșolopâ5azns 

zi; 0 Bovzovotori mai 2zbvevoiv sis TO GRiTi TO 

unzaziz0 Myo") Szmpharov Tata, ET cîiye» eis ză 

Mag, iuoense TA GTOXTEVUATA utoz eis TO 

Bowzowptoti ua is ds £zo zoduzei ta Vă Beyet- 

Uzowy: Erie pai ei TO Tipyoâio 70vy 1000 pa 

Enhao t095 atu. 0vo741 Opayovarn E Ea tony. 

1808 Aexeu-Bplov 17, Tlsuzrn. “IT Adev 5 le- 

vEpzA Kbouzof ai za vevov sis rd oxârt T0U 

Mzavev Parola. 
1808 Aereufawv 19. fir Td Ber)rry Ext 

vase d [lpotop56ozns si 25 Tzu 
1808 Azzewfatov 22. Tpira 7)ofoy seo ai 

dpvat nai Ti Biuua 77, TĂS pâv drvas îmgey 6 

Lepăapns Aijyow) os Pta fodadîv | ud 7ăv Ilz- 

ppuzoy ] Mayor: î:ă. 1400 zovyyeiz, vă guzod- 

dă za Î o2papia vă mo nad has Gnotos Si- 

de, Zavzda zori î )oopouvapapia 205 &apoznpi2v : 

ă wo hot, ni oxilai VĂ OWG0VY aa. 210 

mouyyeia, vă sptvovy Ba ovyyeia 1610..T4 & 

Cronicarii Greci, 
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1808 August 20. Ta același di Generalul 
Miloradovici. a surgunit pe Tordache Slăti- 
nânu la moșia lui “Ploeştorii pentru vorbile 
lui. 

1808 August 23, Duminică. Sa dus de 
aicea Hasan Pașa la Rusciuc. e 

1808 Septemvrie 6, Duminică. Sa cetit 
nota, lui Prozorovschi şi Cușnicov la Mitro- 
polie în audul tuturor, şi după sensul că s'a 
facut îndată reformă, în administrația .țărei 
în acest mod: 

Mitropolitul 
" Argeşiul . 
Vistierul Tilipescu | 
Vornicul Stefan Văcărescu 
Logofătul Isache Ralet 30). 

Aceştia cinci să fie în comitet, adică în- 
trunirea lor să se numescă comitet, aceștia, 
să administreze tâtă Valahia, aceștia să bo- 
erscă şi aceştia să dea hotărtrile definitive. 

Banul Manolache Creţulescu cu Bănia lui, 
Răducanu Golescu Vornic ţărei de sus, Con: 
stantin Creţulescu Vornic ţărei de jos. Și 
nemulțămit a demisionat și s'a numit în 
locul lui Vornicul Manolache Manu, al trei- 
lea,  Vornie s'a făcut - Istrate, în locul lui 
Manolache Manu, Petrache Ritoride al pa- 
trulea Vornic, Manolache Cuparu, Vornicul 
obştiei, Grigorie Ghica Spătar, Constantin 
Dudescu Logofăt țărei de sus, Dimitrie Ghi- 
ca, Logofăt țărei de jos, Grigorie Bălenu 
Agă, 'Pudurache Văcărescu, Vornicu orașului. 

1808 Noemvrie 5. Joi sera la.2 Gre din 
n6pte a venit Onezul Prozorovschi la Bu- 
cureşti și a găsduit în casa fericitului Ban 
Scarlat Ghica, sa dus la lagăr șia re- 
gulat armatele în “Bucureşti și în orașele 
din afară să Yerneze. A. trimis Şi în Tirgo- 
viștea 1,000 de cavaleri Chimburschi Dra- 
gonschi cu un șăf. 

1808 Dechermvrie 17;:Joi. A venit Gene- 
ralul Cușnicov și a locuit. la casa Banului 
Racoviţă. 

1308 Dechemvrie . 19. Sâmbătă dimineţă 

a plecat Prozorovschi la Iași. 
„1808 . Dechemvrie 22. Marţi a luat sfâr- 

şit ocnele şi vămile; ocnele le-a luat Sar- 
davul Dinul Cerven-vodali cu. Paharnicul 
Manuche, pentru. 1,400 pungi, ca, să scâtă, 
și să vândă sare cine va voi; sa ridicat 
și lumânărăria cercei sânte. Dacă. se „vor 

deschide . porturile, să mai dea 210 pungi, 
ca, să fie tâte pungile 1 „610; iar. vămile le-a 

36
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fuuaza ză îmgev 6. Biomons yarli Mosyos 
a 850 zowyyeia, Eovron dus Ti Băunara 
hau dă zăbe ethows bayngt, repari EvhAwY 0u- 
us ami md ame eious oaovhăra, Euewvev eig 

ză dunda wâvov 75 Băuuaz zâv Lowy, 

1808 Acxeu6plov 22. Tpirn, Exiwnsiv 6 Kuzw- 
"ao5 Gad d Tot, | 

1808 Noeufptov 8. "Acfevhoas 6 uzaapuoraTos 
“Tepocoduu.wy "Avlhos, Ti 10 ov abrov two 
76 xotvâv Xptos, Iarpripyns 5 “egocodvuwv dvi” 
abroi Epuvev 6. mawnv Bneiu. Ilorapos, 

CP
 

1808 Nosu$otov 17. "Hibzv ei Kovozavrt109- 
zohw “A Shueod eidnats Ori zare Î dia 2a-. 
zAnoia Tei ipio» Tăgov. 

1808 Noeufgiov 17. "Exavtornoav ci Fiaviria- 
pot eis iv [oh ară Tod Belupo Movorană 
maooă $ Poorlourici, toz6rucav Tăv 'Leorepdio 
"Epivân uai zdv Reyaiă Mzeny, 6 6: Movoragă 
maocăc anehmolies eufrrev nb zito Toi Tlex- 
vavt, Ebade puoriiv eis zăv zlezyaviv za Eyivev 

ză oon ohopă, Eva âuucos za abrâs ie ză 
Tu Gmă TOv zamvdy, TOV edyahav vexpâv zal răv 
îxpEpacav nd Eva modăpi, Tâv eiyav pien mpăre- 
pov “za pegrăv heyovza o0yrwai: PovueAnsiv 
veduia umip-stirăz, Sovhrăy Maypovâi Eni zi 
păx. 'Emâyav ani cis,70 fxotizdv ceopăyi vă 
zazebăoowy dud Tăv faarizăv Spâvov Tov Xovh- 
zâv Mayuodr zai vă făhow md 70 rpepy 
Xovhrâv Movoripây md ră zagăai: auTs duwg 
poss 6 Mood împ5hafe zoi torte 76» 
Movoragă azi Tiv uenripa Tov uni cris Erxugev 
1 Emavăsraats, "Exauay Beluanv 7ov Tla5obs 
uzi, “O Kazovdiy nacoăs ws GUuu.a/05 T09 
Beupn Movorapă îisrose riv (of To pi Tv: 
gwypiv. “O Mavovuns Eyhurwoev dând 7 utpos 
Tis Enpâs ai îiNisv es Tă Bovrnuptozi, “O Mal- | 
pozns, Ioyotns za IopAs pi zapăfu d. Tăc 
avans Sahăoons ebyăzav ci; Tâv 'Obioav. 

1808 Noepfptov 27. "Ekedcim tiypugoy zunw- 
, n . 2 As e“ . 7 pEvov 70 Ebăoyou  Pafpri) Omep uaTeypăma 

tu.zpoolev. 

1808 Xenteubpiov 18. "Exytwev î dyrhuwors 
7âv €do faoiwv Nazohiwvros MmovazăoTe xai 
"Aezâvdoov Puooias eis tă "Epocupă. zis Oovery- 
tac 2v Ti Satie, 

1808 "'Ozrwfpiov. "Amtpace îi zi dA 6 
Kgaovaxo6oz)s dmooTaeis mapd Tod IIgotopof- 

1 , . E GIN E Ypiuua 1ipăs Tăv Betvonv MovoTaoă 2a0- 
- SN" . Gâv, d vă dtopron povonydoides vă Uzăowv 

eis ză iza, Sci vi Eva 5 wovziadeuis duci: aw- 
* e 

>», * Z 705 O Ionovars6ozns ETuyev Ext Ezavw es 7   

„luat vistierul Hagi Mosca pentru 850 pungi, 
a ridicat însă vămile cu totul de la ori ce 
fel de. zaharea, herestea, lemn de foc și de 
la ori-ce faget, a rămas la Obor numat va- 
ma vitelor 51). | 

1808 Dechemvrie 22, Marţi a plecat Cuș- 
nicov la Iași. 

1808 Noemvrie 3. Bolnăvindu-se prea fe- 
ricitul Terusalimilor Anthim, la dece a ace- 
liași și-a plătit datoria comună, iar Patriarh 
al Ierusalimilor în locul lui s'a făcut fostul 
Vitleemului Policarp. . 

1808 Noemwrie 17. A venit la Constan- 
tinopol durerâsa, ştiinţă, că a ars sânta, Bise- 
rică a Sântului Mormânt. 

1808 Noemvrie 17. S'ai revoltat Enicerii 
în Constantinopol contra Vizirului Mustafa, 
Pașa Rusciucliu, aii ucis pe 'Tefterdar Efendi 
şi pe Chihaia beiu; iar Mustafa, Paşa des- 
perat a întrat în Gephan6 dedesupt, a pus foc 
la Gephau€ și s'a făcut destulă mortalitate, 
sa asficsiat; însă şi el dedesupt de fum, pe 
care l-aii scos mort şi l-ati spânzurat de un 
picior, l-ati. fost tărît mort mai întăiti și 
dicându-i ast-fel: Rumeliden gelmis bir-ţitac 
Sultan Alahmudi eti cirac. Sai dus gi la: 

Seraiul împărătesc, ca, să dea, jos de pe tro- 
nul imperial pe Sultan Mahmud și să pue 
iarăşi pe fostul Sultan Mustafa din Cafas 
(închis6re), prevădend însă acesta Mahmud 
a anticipat și a ucis pe Mustafa și mama 
sa, și ast-fel a încetat revoluţia. A făcut 

Vizir pe Ceauș Paşa. Capudan. Pașa, ca 
asociat Vizirului Mustafa, şi-a scăpat viaţa 
prin fugă, Manuche a scăpat pe uscat şi a 
venit la București. Mizrop, Bogoz și Caprel 
cu corăbii. pe marea Nâgră ati scăpat la 
Odesa. - 

1808 Noemvrie 27. S'a dat publicaţie 
tipărită de cătră Exarhul Gavriil care sa 
înscris mai înainte 35). 

1808. Septemvrie 18. S'a făcut întâlnirea 
celor doi împărați, a lui Napoleon Bonaparte 
și a lui Alexandru al Rusiei la Erfurd în 
Turingia din Saxonia. 

1808 Octomvrie. A trecut pentru Constan- 
tinopol Crasnacovschi trimis de Prozorovschi 
cu scrisori cătră Vizirul Mustafa, Pașa, ca. 
se hotărască vepresentanți spre a merge la 
lași, unde să se facă preliminările păcei 
acolo,. Acest Crasnacovschi sa întâmplat a
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Copil 7 wavrlăowy ua i Hirocev eis 
ză epâ! mov EAzCîj răs Neurlias uzi amd duet 
102 eis 70 Bowzouptort, 

1809 'Izvovagiw 2, La65ărap “o: VÂTa Tot) 
Kivu 00 eis Td Au Zheyazuă 3 GL 76 Ta 
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Mo îm. dv brogtpowv vă Acne v râv mozpida 
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TlgoCop5$ozn 15 TO Kuowaw€ pl 4urÂT0uv 2y- 

zedhev: za dneătotmoz i tuavâs ua WET” det) 5) 
(nrâ» nd Tdy 440 Eva Doypagv Or. ei 70 Et; 
ctv See vzarobii eis uzuulav Gouhelav Tăs 
40070705, GYTE See Vad, ore See 2vo- 
sn ui dpopâs. 

1809 "avovapiep 7. [euzTn ford eic Tic 6uo 
ac 75 vuATbG tozorotn o Tpeonv 1pobiay T=uti= 
GTep Koyphuztfoxns utca. eis To orîjri To) Sa- 
uoozăo1, Gov 2440:070. AvTs 2ox“ye p.lotv uz- 

pm 10507074 Toayetoy, dozpa Bach xai 
zoo, woroleis dv7' auroi d).o3 TpobinvT= 

pziorep Neydutuos Kafipuas za ut 70 va Ple- 
)esev O Muopadofirins vă Seopton Tă nato 
70, ars dmedmolis Zozozoln ui Tv at 
070).%y, 

1809 "Iavovagip 16, Saffăre. 'REbodn & Mr- 
PaNuoTUs Kogtădos 65 o0opebs T0ă Wovz0Tnpiov: 

apă. TOD Afaviou zori dr! aa &topion ză- 

205 Supyedos Sapovih, 7907 Smdefavos îmi 

eramevinerelav, vă EBophljon Gov TO Vzipoyz0v 

9tos, 6mod 6 Kootdos Efa)ey es 16. uovas Tip, 

nftvo 63 )ffavatv, is 300 zomyyea, ars 

2 6 Kugridos Ord vă droeuyn zăbe andy Epiwve 

cotdezos Poavrtitos, 
1809 Iavovagiov 17. Itvptază Tu 'TeAwvow 

zai zou Papioalov 2bext vâdn 5 Biozzpns Bag- 

Andu. Îi apcor ay îs uz Copa ov, divev râs 

oau:ni ie 30, 
cpuoliă maăTepov zponuepâv eis TO oxizi 70, ut 

Qu)atuv dzetarăA0v pai oodâzwy Aid vă ui Tv 

dveauban. pvEvXS. 

1809 "Izvovagie» 20, Teren. 

tEzawoilin, zai 6 Sauovprens d. Tiv IE payeof av. 

1809 "Izvovapiw 23, Caffe: Ad mpocTtay îs 

705 othunpoaiow Rut îm [zotopifaza î5eââ0n- 

Gay cgoboai zpootaței, vă înrepxabăei ut dompa 
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A zpooTaţiis 

ei; sd Dia 49 od ciye Tepiopi- -   

fi acolo la revoluţia Ianicerilor și a scăpat 
în Seraiul consulului Nemţesc și de acolo a 
venit la Bucureşti. - 

1809 Ianuarie 2, Sâmbătă. A venit nota 
lui Cușnicov aici în Divan mustrătâre şi 
amenințătâre pentru partida lui Varlaam 
şi numindu-se Poliţ-maistru a cutrierat pe 
la toţi cei ce aii subscris în acusarea ce ant 
dat'o lui Cușşnicov (în care înculpa admi- 
nistraţia presentă, adică comitetul şi ca; şi 
cum din zel patriotice cerea să iea socottla 
veniturilor şi cheltuelilor Visteriel şi să fie 
cunoscute și lor rânduelile ce urmeză, pen- 
tru cuvânt că nu sufăr să vadă patria lor 
furată şi jefuită, despre care şi prin viu glas 
ai spus cu toții şi lui Prozorovschi și lui 
Cușnicov înainte de a pleca de aicea; şi sa 
certat în deajuns şi ameninţat), cerând de 
la fie-care “subscriere, că de aicea înainte 
nu se vor mai amesteca în nici un serviciu 

„obştesc, nici vor vorbi, nici vor supăra cu 
judecăţi.. 

1809 Ianuarie 7. Joi sâra pe la 2 6re 
din n6pte sa ucis fostul proviat-maistru 
Cunlicovschi în casa lui Samureaş, unde 
locuia, Acesta, a mâncat o mare cantitate de 
pungi de galbeni împărătești şi s'a destituit 
numindu-se în locui lui alt proviant-maistru 
dis Cavanga, și pentru că a voit Milorado- 
vici să-i observe socotelile lui, acesta des- 

„perat sa ucis cu un pistol. 

1809 Ianuarie 16, Sâmbătă. Sa destituit 
Mihaliot Chiril, ca ruinător Monăstirei, de 
Divan și în locul lur sa numit un Singhel 
Samuil, fost la Sadova pentru 15 ani, pen-. 
tru ca să plătâscă totă datoria enormă pe 
care Ciril a lăsat-o la Monastire, ridicându- 
se, după cum spun, la 300 de pungi, iar 
acest Ciril pentru a se feri de ori-ce răi s'a 
făcut sudit francez. 

1809 Ianuarie 17. Duminica Vameşului 
și a waviseului, a plecat Vistiarul Varlaam 
din poruncă cu un slujbaş, fără familia lui, 
la, Iași, după ce a fost închis mai întâiti câte- 
va dile în casa lui cu pază de slujitori și 
soldaţi spre a nu comunica, cu nimene. 

1809. Ianuarie 20, Mercuri. Din ordin a 
plecat şi Samurcaş în Craiova. 

1809 . Ianuarie 23, Sâmbătă. Din ordinul 
feldmareșalului On&z Prozorovschi: sa dat 

aspre ordine să se cumpere cu banil Viste-
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îs Biozaplas fodua Erdexră rod (pod 4,500, 
âză 4 Xpâvov Tă fă Eos râvy 7, dy ea) 
îizegov, vă ivovy za 500 futi ura ct5m- 
podeutya, es 7ă &ncio vi Bălovrat Ex TG divw- 
Dew Bodiov divă 6 eis plic dud, ci duntabes vă 

„va Pâooo za 1500 Bod. vă va ZAeuldepa 
EI, A Ye A 7 em 2 »_e “pedezi, Ezi GE uni Gov Tă girăgi Smod etvat ei BA 
ză pațalii vă Ghec0i, vă viva dhebor ai vă 
maTni eis omxazi awă 100 oras es văl 

cazzi, 25Tă Ba vă optvauv Ezotua dotvaruos Eos 

20 oi ăpyautvov defpovagiov, înai abră Eyowv 
vâzovvaniMbuci pi Tăv orpuTby mov T6 xxhton 
1 wpeta. Fuyahav nai vtov Bâctuov dvi 6 ypăara 
eis'70 dovdoveov, oi uatii)nses 4, ză vituoupa 4; 
oi manmădec 4, ai pmpachai 4, oi corore)viast 
2, vai oi movdovowaa 1. 

1809 'Invovagip 26. 'Tpirn Boăăi 2Eezvidn- 
GAV p:mOUTAat, xapitat, uapeirtat uai uta eis 
Kpayuofav vi otpowy Tobs unupayhomăes, uey- 
uavădons GE 6 Korltaooc 'AMEzos Nizohiouos. 

1809 'Invovzgiw 27, 'Perotân. "IIAe ro Mn- 
rponoMrn Oiyypofizyias wafadegia Tis dijias 

41 E 4 1 - "Avwns ua Eyzdhaiov oTavpăs, 6uolws ua T 
ă-piw "Aprleolov EyaGAntoy GTAwWp55, 

1809 Ws6oovaptov 5, Ilapaozevă Tis zuprvyîis 
Ezivnoey 6 'Enioxomos "Apslegiov 'Iwsio dvi 7d 
Teo, npooz)nheis magi 705 "Etapa Tafprijă. 

1809 dbefoounpiov 7, Ruptazi) zâs zvorwăs. Ad 
mpooTaăs Pazo îs Epuvay eraviac ele Oas 
Tăs trrinoias Toi Bouzovotori vi Tobe dppafă- 
vas Tis dâshotis z00 B:ouhtuos "Adetavâpoy pară 
7oi) Dewpyiov Tlpiyzrmos ro "AXTeumovoy. | 

1809 Wif6povapiov 12. Ilaprozevi fot ei 
9 - “ răs 12 pas, îu6fzav oi poupadotdes 1îs Ilâo- 

+ sas tis To Boyrouptozi za zdânsay, 5 uâv Daia 
"Egtvâns, Pet "Eotvâns eis ză ont 700 Mzkvov 
Pazofirta, 6 6 ZA mocoâs vide Tod Moupăr 
MoNAâ ei 70 oz 70 dopwovros Bopyl:0v Tan- 
Yopiov Mnoayzofâvov, 8 dt Mreiuariii 'Eotvăns 
ei TO orâri Tis Aopyvirias Rapaităs ai 5 utţa 
Epayouavos, MreiyCaăts Anunreărns Mowpovlins eis 
zâv Seirlav ov payouaviocav, sis 70 GÂT To 
pazapizov Mzâvov Suaphăzo» Patza.. TE aur 
Eontpas îziyev 6 Mzeiyl ads Opanyou.bios Ex 'utoos 
Tâv mowpayaniiwv xai Eyatpiznoe Tăv Teveodă 
Midopzăcâirnv, Atpovv 8 oi poupa/dotbes eiyay 
wati zeus 24 p:nocotpyapa rzexoainutva. pă îe- 
Tpăăta, vi. Ti mpoogicowv âv azofâar aizits 73 o 
GHomoy iv. 'Hrov uali Tous za 6 IlocrEAvos 
Acvzărns 'Apyupăzoyhos novebone es rd oTăT 
To Bopvtzov Mavoddn. 

1809 efacvagiov 13, "E8ty0m 1 Aouzwri   

rieă boi aleși 4,500 de jug, de la 4 ani bo- 
-ul pănă la 7 ani, nu mai mare, Şi Să se 

facă și 500 de cară bine ferecate, la care 
să pue din boii de mai sus, câte 6 la fie- 

“care cur, căruțaşii să fie ruși și 1,500 bot 
să fie liberi ghedechi 55); pe lângă aceea tot 
grâul cât este la tâte magasiile să se ma- 
cine și să se tacă făină şi să se pue în saci 
câte 100 ocale în fie-care sac, t6te acestea 
să fie gata fără smintâlă pănă la 20 a vii- 
trei Fevruarie, fiind-că acestea ati să m&- 
gă împreună cu armata, unde o va che- 
ma trebuința; a scos si o nout dare, câte 
6 lei de ludur, mazilii 4, nemura 4, preoții 
4, breslele 4, scutelnicii 2 și poslușnicii 1 54). 

1809 Ianuarie 26. Marţi sera ati plecat 
butce, carete, căruţi şi trăsuri ln, Craiova 

„ca să aducă pe representanţă; iar mehmandar 

Clucerul Alecu Niculescu 35), 

1809 Ianuarie 27, Marţi, A venit Mitro- 
politului Ungro-Valahiei cavaleria sântei A- 
nei. şi engolpiu, cruce, aseminea și Sfințitu- 
lui Argeșiu engolpiul, cruce. 

1809 Fevruarie 5, Vineri, săptămâna, brân- 
zei, a. plecat Episcopul de Argeș losif la 
Iași, chemat de Exarhul Gabriil. 

„1809 Fevruarie 7, Duminica brânzei. Din 
ordin împărătesc sai făcut litarii- în tâte 
bisericele Bucureştiului pentru logodna su- 
rorei împăratului Alexandru cu Gheorghe 
Principele de Aldemburg. 

1809 .Fevruarie 12, Vineri sera. l 12 
6re, aii întrat representanţii Porţei în Bucure- 
ști și s'aii aşezat Galep Efendi, Reiz Efen- 
dia în casa Banului Racoviţă, far Elgi Pasa, 
fiul lui Murat Mola, în casa boerului Vor- 
nicului Grigorie Brâncovanul, iar Beilicgi 
Etfendi în casa Domniței Caragea, și marele 
dragoman, Beizadea Dumitrache Moruzi, la 
mătușa lui dragomănâsa în casa fericitului 
Ban Scarlat Ghica. In aceiaşi sară sa dus 
Beizadea dragomanul din partea representau- 
ților şi a felicitat pe ' Generalul Milorado- 
vică.. Dic că, representanții aveti cu ei 24 de 
semi-luni, cavalerii bătute cu petre scum- 
pe pentru a le da, dacă vor reuși în bine 
la scopul lor. Era cu dânşii și postelnicul 
Luchache Arghiropol ospitalier în casa Vor: 
nicului Manolache. 

1809 Fevruarie 13. A primit pârta, Oto-
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1809 Maozioo 3. "Aveypvoshn vâra 70 Kvow- 
4 + a , PI 

105 meg r&vy Konzigiov, 5 Es. 
? 29 

1809 Maprisv 3. Terpiât Eozipas tofacev îv- 
zana 5 Pevegă), Miopădofirlms Emoppibac dn 
Tucu, uwioag txeihev Acozsoz Maoriov 1. 

1809 «hzâpovaptov 21. Saffăze fezwiin da 
7 r a 
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tous dpyncav oi, Piscu vă Xău0wv TI 20- 

Muuzii Erounciav, 
1809 Mngriov 4. "I1)fsv sis Bovzopezri Î yu 

vaza 705 Mavovzn, ali ui TĂ papi TE d)- 

dev dopeviioy, masi: Meloorn, Moyen za 

Hamothn, auroi Bus mod mohci îjfov tăc eis 

Douzougizzu ai 5 Xaztih "Amdoâyns, mewepăs 
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1809 Mapriov 14. 'Edvogiotin zapă Tod Ilpo- 

(opăfozn, Bizta-mpeledivzns 70 Afaviou d Te- 

vepă) uticoo "Eapyedpzgă, huipa SaG5ărp za Ti 
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mană pe (Consulul) Engliterei în Constan- 

tinopol. 
1809 Fevruasie 15. Luni diminâţa la 2 

ore a plecat representanţii la Iași. 

1809 Fevruarie 20. Sâmbătă, la 8 6re din qi 

a plecat Generalul Miloradovici la Iași, nu- 

mit fiind plenipotent din partea Rusiei, îm- 

preună cu Generalul de astilerie Harting și 

Generalul Cuşnicov și ai sosit acolo Luni, 

la 22 a luni. | 

1809 Fevruarie 28. Duminică, sai cetit 

în biserici ordinul Exarhului Gabriil cu- 

prindător: ca călugării de orl-ce grad să 

nu se amestice în afacerile politice și lume- 

ști, nici arende de moșii să ţie, nici în ca- 
_sele laicilor să nu fie primiţi sub nică nn pre- 

text, ci să se ducă în chinoviile unde-și ai 

metaniile lor și că de acum înainte egume- 

nii Monastirilor în general să nu se îm- 

prumute mai mult fără isccălitura Exar- 

hului 36). 
1809 Maxtie 3. S'a cetit nota lui Cușni- 

cov despre judecătorii, cum urmeză *). 

1809 Martie 3. Mercuri sâra a sosit aicea 

Generalul Miloradovici întorcându-se de la 
Iași, plecând de acolo Luni, Martie 1. 

1809 Fevruarie 27. Sâmbătă a plecat 
din Iaşi Polcovnicul Hitrov curierul, ca să 

se ducă la Constantinopol şi să refere Por- 

ței causele dificultăţei păcei şi să aducă 

răspuns. Singura causă care despereză pacea 

este că a primit Pârta pe Consulul Engli- 

terei în Constantinopol, pă care-l cer Rușii 

să fie isoonit de Turei, şi apoi să vorbescă 

despre pace. Venind Hitrov de la Iași pe 

“drum la Buzău a cădut din trăsura luă și 

Ya frânt mâinile și picidrele; în locul lui 

“a pornit de aicea Căpitanul Pașchevici la 

4 Martie și îndată a început Rușii să facă 

prepărare de resboiii. | i 

1809 Martie 4. A venit la Bucureşti fe- 

meia lui Manuc împreună cu haremurile al- 

tor armence, adică : Mezropi, Bogozi și Ca- 

preli, aceştia însă de mult a venit la Bu- 

curești și Hagiul Abdulah, ginerele lui Bo- 

gozi cu tâtă familia lui. 
1809 Martie 13. A declarat Porta resbo- 

iul contra, Rușilor cu manifest, precum în 

cele următâre se va arăta 35). . 

1809 Martie 14. Sa numit de cătră Pro- 

zorovschi vice-președinte de Divan aicea pe 

generalul maior Engelhard, în -diua, de Sâm»
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bătă şi în cea următâre Duminica venind 
la Divan a cerut înscris să i se dea tâte 
pricinile ce sânt nesfârşite, care sînt citate 
la tâte judecătoriile, și pântru care pricină 
mai luat sfârşit. 

1809 Martie 16. Marţi sera a venit aici 
în București fostul Căpitan pașa Cadi Pasa 
(acel din timpul Vizirului Mustafa Pașa), 
Chiose Chihaia Rusciueliul, Memis Aga A- 
&hianis de Târnova și Casierul lui Căpitan 
Paşa şi Ingt Beiu, având o sinodie pănă la 
100 de 6meni. Aceştia aii fugit de peste Du- 
nărea, Sâmbătă stra la 13 Martie și sau 
tinut sub pază la Falaştoca de Polcovnicii 
de. acolo Ruși, după aceia luând învoire 
prin porunca Generalului aii venit aici lu- 
înd conac: Chios6 Chihaia Ahmed la casa 
Domniței Văcărescu, iar Cadis căpitan Pașa 
în casa Vornicului 'Pudurache Văcărescu 
Furtună, iar Memis Aga Aghiani de Ter- 
nova în casa lorâscăi, iar Ingt Beiu, al 
doilea amiral al Porţei, cu Casierul lui Că- 
pitan Paşa, în casa Gulianâscăi. Mulţi din 
sinodia lor cu permisiune sait întors la 
Vidin. 

1809 Martie 20. Sâmbăta lui Lazăr, n6p- 
tea la 7 6re spre Duminica Stâlpârilor sait 
mişcat armatele rusești de la Bucureşti cu 
tâtă artileria cu pantâne şi cu scări în marș 
grabnic ducându-se la 'Turbaţi ca să lovia- 
scă Giurgiul. 

1809 Martie 20. In gazetele franceze a 
venit epistola ce s'a trimes de la Erdfurd 
la regele Engliterei din partea a. doi Impe- 
ratori, al Rusiei şi al Franţiei. 

1809 Martie 22. In Lunea săptămână 
patunilor, n6ptea la 7 dre, sa dus şi Gene- 
ralul Miloradovici în lagăr ca să loviască 
cetatea Giurgiu. A trecut pe lângă aceştia 
şi feldmareșalul Prozorovschi şi sa dus prin 
Giurgiu, a, sosit însă acolo 'spre sterşit, când 
adică bătuți Rușii se întoreeaii. 

1809 Martie 23. Marţi în septămâna mare 
sra sa întors Prea sânţitul de Argeş de 
la lași, fiind numit Efor asupra tuturor 
Monastirilor din Valahia, străine și pămân- 
tene 3%), | _ 

1809 Martie 24. In Mercurea săptâmânei 
„ma, diminâţa s'a lovit Ruşii cu Turcii la 
Giurgiu, a luat Slobozia, ai ars Varușii, 
ja cetatea n'a putut să o ea; a luat căte- 
va bairacuri, câte s'a găsit împrăștiate în
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Slobozia și şase tunuri. Ai perdut însă Ru- 
_Șii în acest resboiu 4,000 de uciși şi răniţi, 

pe Stavinschi Generalul de Husari, care s'a, 
înmormântat cu pompă aicea la Mitropolie 
în Sâmbăta cea mare, și până la 50 de 
ofițeri uciși, răniți și robiţi. A ajuns pe la 
finitul acestui resboiit şi însuși feldmareșalul 
Prozorovschi. Deci învinşi fiind cu acest 
mod Rușii, sai întors cu toții la Copăceni, 
Sabar și imprejurimi şi ai făcut lagăr. Pro- 
zorovschi s'a dus la Focşani, ordonând Ge- 
neralului Cutusov, Generalului Camenţchi și 
Generalului Marcov ca să atace Brăila. 

1809 Mavtie 29 şi 30. Sau adus la Bu- 
cureşti multe familii creştine, locuitorii din 
Slobozia, şi Varuşul Giurgiului, cu toții goi 
Şi afanisiţi nenorociţii 40). | 

1809. Mercuri în săptămâna luminată, 
diminâţa la 3 6re s'a făcut 'Tedeum în Mi- 
tropolie presenţi fiind toţi boerii, clerul și 
mult popor pentru învingerea Ruşilor la 
Slobozia și Varușul Giurgiului, când sati 
cetit şi nota Generalului Miloradovici. 

1809 Aprilie 6. Marţi după Duminica To- 
mei a început să loviască, Brăila Rușii cu 
40,000 armată. - 

1809 Aprilie 6. Sa, edat în Viena de .că- 
tră Arhiducele Carol manifest cătră tâtă ar- 
mata Austriacă, compusă : din 800,000, pe 
care o ridica contra Francezilor. 

1809 Aprilie 10. Sâmbătă din ordinul 
Vice-preşedintelui Divanului din București, 
Generalul Maior Engelhard sa dat pitacele 
de la Divan la Departamente. - 

1809 Aprilie 26 Luni. Prin nota preșe- 
dintelui : Chuşnicov saii făcut tevțihatiile 41). 

1809 Maiu 17. Desperând Rușii ca să 
mai lea, cetatea Brăilei, după ce a perdut 
îndeajunsă armată și câţi-va ofițeri însem- 
nați, s'a periclitat şi generalul Camenţchi, şi 
perdend cea mai mare parte a diviziei lui 
s'a, retras ridicând asediul. 

1809 Iulie. A trecut Prozorovsehi Du- 
nărea pe la Galaţi de cea-l-altă parte în 
Purcia cu tâtă armata şi a înaintat Cazacil 
o îndestulă depărtare. . 

1809. August 23. A murit Prozorovschi 
întoreându-se . bolmav la Galaţi și. a predat 
comanda armatelor. Cnâzului Pangrate anșef 
General, georgean. de nm, care lovind a 
luat Măcinul, Isaccea, "Tulcea şi Hărșova,
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Aavrlepă. | 

1809 Sezreufpiov 13. Tlape550n ză mepionuov 
4ă0Tp0y 705 'lopaihtou drd. Ti arevoyupiay Tăs 
melvas, ut xaziro)aTitove vă Exouy rd Ehevlepov 
ci 2vroztoL va Wzăţouv Show. 

1809 'Ozrwfgtoy. "Entorpapi mah 250 5 Mr- 
nopădofiri, o 6: Azvrlepd dnipagev dtirp). 

1809 'Ozzofptov 9, 10, 11, 12 5nAsâi Sa6- 
Gaze, Kupixaf, Acuripa vai pin, Eye z5e- 
os 0050905 Et Tiis SuhtoToas WsTat Tod pwo- 
Gt45d GTpaTevuaTos 4mi so rouoztzoă pi Tov Ile- 
pufâv div za xxrexadaciinoay oi Peco, ore 
za 6 os Mazo5 ZawBuvevoe vă Tion aipu-- 
AcoT2s ui. Ohous 105 meg abrâiv zalhnous, Toy 
oreinv pâhs 2duvrn vă Biacwo 5 (layzparLăy, 
zuvăovevoas za wm 5 tătos, medi Ev 109p705ut 
Tobpatzov Ezobe TO mtepdv nd Td uartovy Tov, 
îmmoav ci 'Todpro ami mire Toni dd To 
Pwocovs, N 

1809 'Ozro6piov 14, Tiuzrn. "Edo ză 
6 Ileyhifăvns îv naparătei zoheuiză ui oapivra 
ronta, Exrunmat Trows Pioocovs pi ueyăAny Sou-iv 
Gore uâhs îâvvilimoav vă dvapbevreuloiv uz 76 
perptzov, za vf 2zwovon Ilzpzozeyij ouzovavtes 
oi Pâzoa uzi Tiv nonpriav Tis Svhiorpas î- 
Tpabiynoav sis ziv Xypoo6av. 

1809 'Ozrwfpiou 13. 'Terprân Te apoffa- 
opus 76 Mropihobiri, Ev. dvazo yevepznv. 

1809 Nocufziov 28, Kugrazi). "Exyive Botohoyia 
î+d iv zapidoow zis "Iumpaidas pă zastTtovha- 
Totove, mapedifin dt zai aură zd âotpoy mir 
ata zi EXetv ris (worpopiaş, | 

1809 Aezeufpiov 12, Kupravi, "Erywve ZoEohoţia 
vă răv uetaty Pwcolaş vai Tepu.awias ciofvav. 

1809 'Ozrofgiov 14. “Eye cipiwn peraty 
Wpowrbas. nai Adorpiag ue ră dabhovba - dplpz. 

1809 Aezeufotov 12, Kugtazi tomtoas eis Tis 
Tptis Goxs ris vuxrbs Epive cetouds, mhâv dios. 

1809 Aezeufpiov 14, Toizn. "HADev 6 Xepsd- 
cs Rosrăzns, uids râs 'Ionpafurttooas X"1ioas, 
ăvlpwomos Toi Spaouăvoy Mneiylad: Anu: zen 
Movsovln ui Eva "ImGapăv 705 Betyon da câ   

şi din poruncă aii început să facă marele 
pod peste Dunărea, pentru ca să fie maj 
comodă comunicaţia Valahiei cu armata ru- 
sască .și transportarea. celor necesare ; iar 

armatele înaintând ati asediat; cetatea Si- 
lista. 

1809 August 25. A trecut și Milorado- 
vici cu divisia lui în fața Galaţului și s'a 
unit cu corpul cel mare. iar în locul lui sa 
orânduit în București Generalul - Leitenant 
Langero. | 

1809 Septemvrie 13. Sa predat renumita 
cetatea Ismailului prin constrângerea fâme- 
tei, cu capitulațiune ca să fie liberi localni- 
cii să se ducă unede voesce. 

1809 Octomvwrie. Sai întors iarăşi aici 
Miloradovici, iar Langero a trecut dincolo. 

1809 Octomvrie 9. 10, 11, 12 adecă Sâm- 
bătă, Duminică, Luni și Marţi sai făcut 
resboi înfricoșat, afară de Silistra, între ar- 
mata Rusască și Turcescă cu Pehlivan Aga 
și ati fost striviți Ruşii, în cât și însuși 
Platov aii tost în pericol să cadă cu toți 

Cazacii din jurul săi robit, pe care abea 
a putut să-l salveze Pangrat, fiind în peri- 
col și el însuși, pentru că un cursar turcesc 
a tăiat pana de la casca sa; a luat Turcii 
și cinci tunuri de-la Ruși. 

1809 Octomvrie 14 Joi. Venind iarăși 
Pehlivan în: marş de resboiii cu 40 tunuri 
a lovit pe Ruși cu multă pornire și i-a 
sdrobit în atâta grad, în cât de abea ati pu- 
tut să se salveze în retragere; iar a doua 
Qi Vineri ridicând Rușii și asediul Silistrei 
sai retras la Hârşova. 

1809 Octomvrie 13. Mercuri ati sosit îna- 
intarea lui .Miloradovici de Anșef General. 

1809 Noemvrie 28 Duminică. Sa făcut 
Tedeum pentru predarea Brăilei cu capitula- 
țiuni, s'a predat și această cetate iarăși pen- 
tru lipsă de nutriment. | 

1809 Dechemvrie 12 Duminică. Sa fă- 
cut 'Tedeum pentru pace dintre Ruși și 
Nemţi. . 

1809 Octomvrie 14. Sa făcut pace în- 
tre Francia și Austria cu următârele con- 
diții +). | | 

1809 Dechemvrie 12, Duminică sera la 3 
Gre n6ptea u fost cutremur, dar puţin. 

1809 Decliemvrie 14. Marţi a venit Ser- 
darul. Costache, fiul văduvei isprăvnicesel,
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Pi A 
ăi 70 ădouawzăy, TO 2v Sevuha, ut Your 
a, Ti Onciz piara 2oz%huzay, dutcos ATL 
za eis zâv Rviimy Hayzpazi 109, XUTo), Ş: Îi. mpoc- 
sas îzDvevoay Ei TOv Mzvcbzqy. 

1809. Acue wfplo 16. IlEuzra dv eis Bnwzow- 
pieri 120 îpătta ui mpăyura TODOALA0Y dd Ils: 

des, Btagâgav et o, mepăvana Ga Pnorisyx 
za "Ta ioywo5oy zal xzrâzt TOUT %zi ZĂAz 120) - 
Da ui îA0z» pă pă "ua TOVaALzOV 14y1Ă$ Ei- 
dos, 250 € îuws ci &ooo TA Ezotenoav 5)a vă 

ză zăgo uzbva Tpila, s npâyia Exipiadv ai 
70270 xaTi TO DIwYutvov, ză annie 62 2Ciowv 
OVUL. oogloov VE: vw. | 

1810 Ioel 6 IEprea. "Eobzoev 2vr ya 
6 Xâyos Ono Ebiouywnoev 6 Nazat Mrovaăpre 
ei 70 voutză câdua Ev Maprzic, 2y 4 2u.xe ot 

paza zi megl Bharpias za Mo)aftăs, dz zis £- 
wwz2y 1) Pucata is 76 îu.rEov6v ns. 

1810 'Ixvovaşiw 8. afise mp 2u.Băzev cis 
75 Bovzouctazi .0 "EEzoos LofpriA uzi 2xdvevcev 

is obs “Ayiow Ilavras, 

1810 "Izvoozgiw 9. Ropuază 78 BvArvăv meg, 
zi 9 wav iure 9 Roetns Iizyzparios ut d- 

Ani cis zd Bomoupizti mal Ezăvevoev is ză oxiitt 
7015 uzAapiT0) Mayo Suaphazod Daia, 

1810 'Lovovagto 15. Saffize dvepuosinca 
cis 7d Aa Tă obztla d îmi. zh EEwoty Te Anat 

Bo Oyyosfhayias dd Trâv Mnrpănohwv uzi dv? 
air) topi, 6 mp0 "Aprins Iprmos, | 

1810 "Iawoagiw 21 [lzpaoevi), “Bie56t 2g0c- 

saȚă ză Kuttov TI Tp9 
72905 Tdy Pista mpeledivr lu "ExpyeApazad ai dv 

cires 70 Au za ut. Eyed 76  Aâavlow 

5 inv zăv <Taoay dă i 2um0% Badăzu» ci Laye- 

e 5 zavTds eiovs vă uidy. Dreăo» cis Tâvy A)- 

orgiav 4 vă xoaruovzat B.0h0 si „opera ovdtv cotat 
era 
îl m covbizov ui TÂY Tospziay, 

1810 "lzwovagtop 13. [tus LUI zi ina 5 uov-. 

aia Az$od 16vcovho3 TaNhas O Tă [lagiat. 

1810 'Invoyzgiw 23. Kwaxzi, owwzzDEwsoy d- 

ho Tâv dopâvaov es TV Kot(qv Ilizaov "15%- 

vofurt Tlapaoiztoy, d avespuosdn 2 nd TĂYTOY 

E EVeagoy propuatiză' heard 905 T0V5 ăo- 

pUiT16 ai dutaws ĂpXN024Y ai Wnospopiae 78 

doztaleov, 

1810 Iavowpiw 26. Terpăăe eis râs 4 60925. 

zis dpi 015 tuivnaey 5 Devegăh - Mo opriBofuelins 

di zi urca cprozaizy dopati ie Exsioe zouavdiens 

tao cis 45 000 oTpărivp-a, ntpuovtac pati Tov 

zal dy inrotv Boovyravzvăany Kapzzisony. 

Cronicarii Greci, 

"I5avoirl Ilaryap oaTIoy. 

  

omul lui: Beizadea dragomanul, Dumitrache 
Moruzi, cu un Ipzagan 45) a Vizirului de la 
armata otomanică “din Șumla cu serisori, cari 
scrisori sai trimis îndată peste Dunărea, la, 
Cnezul Pangratie, iar aceștia din ordin ati 
găzduit în casa lui Manuc. 

1809 Dechemwrie 16. Joi a venit în Bu- 
curești 120 cară cu lucruri turceşti din Con- 

stantinopol, de tot felul, trecând pe la Rus- 
ciuc și Giurgiu, şi după aceste şi alte multe 
trăsuri aut venit cu lucruri turcești de tot 
felul; aici însă Ruşii le ati sechestrat tâte ca, 
să le fie o bună pradă, ca lucruri vrăjmașe 
şi acâsta după aparenţă, iar în realitate ei 
cereaii: sume mari de bani. 

1810 Ianuarie 6 Joi. A sosit; aicea dis- 
cursul ce a pronunțat » Napoleon Bonaparte 
în Corpul legislativ la Paris, în care se cu- 
prinde și despre Valahia și Moldova că le- 
ati unit Rusia, la Imperiul săi ! 

1810 Ianuarie 8. Sâmbătă dimineţa, at 
întrat în Bucureşti Exarhul Gavriil și “şi 
ai luat locuința la Biserica Tuturor Sân- 
ților. | 

1810 Ianuarie 9. Duminică diminâţa pe 
la 9 re a, întrat Cnezul Pangratie cu alai 
în Bucureşti și și-a luat locuinţa în casa 
fericitului Ban Scarlat Ghica. 

1810 Ianuarie 15. Sâmbătă s'a cotit în 
Divan ucazele **) pentru darea, afară a lui Do- 
softei al Ungro-Valahiei de la Mitropolie şi 
în locul lui. s'a numit fostul al Artei Ignatie. 

1810 Ianuarie 22 Vineri. Sa dat porun- 
că de Ondzul Petru Ivanovici Pangratie 
cătră  Vice-președintele Enghelhard și „prin 
el la. Divan şi prin circulara Divanului. în 
tâtă ţara de a se împedica zaharalile de tot 
felul ca să nu îr€că în Austria și să se în- 
tretae. oră-ce corespondenţă, a tuturor sud. - 
ţilor cu 'Lureia, . 

1810. Ianuarie 13. Joi a plecat Monsieur. 
Ledu, Consulul Franţiei, la Paris. 
1810 Ianu ie 23. Duminică întrunindu- 

se toți boerii la Onâzul Petru Ivanovici 
Pangratie, s'a, cetit în audul tuturor un în- 
seris al săi în grecește, mustrător cătră bo- 
eri și îndată a început votările oficiilor. 

1810 Ianuarie 26. Mercuri la 4 6re din 
di a plecat Generalul Miloradovici în Malo-: 
Rusia, numit fiind acolo comandant asupra 
a 45,000 armată, luând cu el și -pe doctorul 
Constantinache Caracaș. 

Lă 
- - , - 

37
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1810 ce6powptov 12. Sn66ărw zpot tabrnoe» 
5 Rvtlins IlosjagaTios i Ti E pap 5azv al î- 

mtorpee be6powapiov 22 Tpizn Boăâ. | 
1810 /lavovagiw 28. "Ezedolq vâza 700. Kw 

(o 5d zâv Boptaudv 7âv viov dootuitoy, 
1810 b:5pouzpiov 8. Tlororayai âzd ră” [lo- 

Mizluav is 6hats rats u.notais Bt Tod povoagi- 
prdes no» novevavy, vă Yproazi, 6 zălz OnnToval- 
z0409 08 VĂ pavepoon dutzws 7 Tlaova mpl- 
ovaz. , . ” 

1810 Pefpovagiov 17. Ieuzrn meg Tâv 9 &- 
pav 76 Gewov o Biozons bintoros Exo 
Cmpuagizi ee mpnoxzheautvove zoo sic 7 
ozijti may: Vevepzhtays, Oporarihous 47 eplards 
dpxovras, îv os ani 5 "Ebapyos, îv d 62 Exidnoav 
eis zăv Tpanelav, "îAev 6 vpevepănts Zis (6 2v 
zâncp Tod Mhogdăofurt, zowaviipns îv Bayer) za 
765 Edae riv facturi» TQOTTAȚĂY vă ovzwljf 
2v &aoTiuati 48 cpâăv za zwriisn Gr zăy 
Pogoizy pali ui 6hmv Tăv gautjiy 10, En- 
Aa5i pi Tobs Tpsis ulous zov, vuu.926 70), Su- 

[i * 7 7 + 4 7 aripa 7ov xai, îpponă Tov, nai VA xarotzhon 
eis MreAyop05, zat ză Lafazu bafpouxpio» 19 
mspi zi 6 pay ij hutpas Eabrmotv uz âo- 
gratăov pnovuzzaipn Aa Y4UT:0G0$ za îir095, 
PEo9% dă Epoopâlin î zopeo zovt va ânod el-/€ 
ue Tows -Lowpuos dvTizov, ua ui Tows AvOivras. 

1810 efpovapio» 24. 'Eavorifn zouiata îi 
Coats paoypats Ejrav dd atpăy 6705 Eyiwwev 6 
buuznzazos Biomions, eis văv Snoizv zoulzuav 
Edwopionoay 5 pevepiă Nal:qy5, d evepăi May - 
pizios, & Mrăvos Kworăzns Dzizac, 5 Bâpwxos 
MsaAaTiudv0s, 6 Bioriions Baphadu. ai o Xa- 
Wowpzions: arol oi ApAovres tăwoav bboyear 
îVypăpos pă râs Vroypapic Tov dr pă ri» A0ULl 
oiav abriy EuTopoiv vă 2wpăAow 100291 utdtob- 
ma Ypâoa oxyoupa nai ori &v iv 14 eyăAoyy 
abTă, vă Ti minpiiooyv dând ră dorizud rw. 
Adră îjmov 2» zcbpătaua Tâv îxlipăv e biun- 
mtozoy duduin Amd ză vadozaiot, Onhadn ze Bxo- 
Adu, Sauvadon, Mzahaztuăvov al my hot 
zâw, oimves dă miveov ptzpv dvdpozrov 703 “Y.- 
Waâvroy, tv ele pappidăvwv, 20bsrnoav 0 9E- 
onovătwlav dvztzpă eis Tv XvhMoTpazv zai Xypoo- 
av ui mov Kyi(nv Ilapagaziov nai xehevraltoy 
Ejpazbav xowwvâv A păuusa YAVEDUȚIVTES TG Kvefn 
Ilayagariwp zis QaVoyoats Tov biunziozov ut 
7obs dvptomous Tov, dv îv ainiay zaTĂvTIsEv 6 
TOTas eis dzpav Bvoruyiav, eis 7 Omoloy Ypăuua 
OnEyeaVay &pe pâvav oi pido 705 Baghiu, ha 
2 Mega Tây 705 Prirzztozoy, Înhadi 6 Ao- 
cihzos 2oony Ouyypof)ayias zai 6 Mrkvos Mavo- 
Aăzns KperlovAeouos.   

1810 Fevruarie 12. Sâmbătă dimineța a 
plecat Cnezul Pangrutie la Craiova și sai 
întors la 22 Fevruarie, Marţi sera, 

1810 Ianuarie 28. S'a dat nota Cnâzului 
pentru numirea noilor oficii. 

1810 Fevruarie 8. Porunci de la poliție 

cătră toţi otelierii pentru musafirii cari vin, 

îndatorind pe fie-care otelier să arăte îndată 
Cesno- Pristavuluă 45). 

1810 Fevruarie 17. Jot pe la 9 6re di- 
min€ța Vornicul Filipescu având zaiafet (pe- 

"tvecere). a chemat pe mulți în casa lui, 
generali, oficiali și câţi-va, boeri între care și 
Exarhul, și pe când ședeati li masă a venit 
generalul Zas (numit în “locul lui Milorado- 
vică comandant în Valahia) și i-a arătat 
poruncă înipărătescă ca să se ridice în timp” 
de 48 6re și să se ducă în Rusia, împre- 
ună cu tâtă familia. sa, adică: cu trei fil 
ai lui, nurorele sale, fiicele sale Şi nepoții 
lui și să se așeze la Belgorod; și Sâmbătă 
la 19 Fevruarie pe la 6 6re din qi a plecat 
cu un oficial bunbaşir și cu câți-va, cazaci; 
se -dice că i sa surprins. corespundența 
ce avea cu "Turcii de peste Dunărea și cu 
Domnii. 

1810 Fevruarie 24. S'a înfiinţat comisie 
de câte mâncătorii sai făcut în timpul cât 
a tost Filipescu Vistier, in care comisie sa 
numit Generalul Nazinov, Generalul Bahmet, 
Banul Costache Ghica, Vornicul Bălăcenu, 
Vistierul Varlaam și Samureaș, aceşti boeri 
ati dat înscris făgăduințe prin iscăliturile lor 
că cu acâstă comisie pot să sedtă, 4,000,000 
lei mâncătorie şi că ducă nu le vor sete 
să le plătâscă cu casele lor. Acâsta a fost 
o încordare a inimicilor lui Filipescu încă 
din vară, adică a lui Varlaam, Samureaş, 
Bălăcenu şi a celor-l-alți, carii prin niște 
Gmeni mici ai lui Ipsilunt, în formă de mar- 
chidani, aii' înstituit.o corespundență peste 
Dunărea la Silistra şi Hârşova cu Cnezul 
Pangratie, şi la urmă ati scris o epistolă 
comună, arătând Cnâzului Pangratie mâncă- 
turile lui Filipescu cu 6menii lui, din care 
causă a, .ajuns țara la o nenorocire extremă, 
în care scrisâre a subscris nu numai. amicii 
lui Varlaam, dar şi câți-va din a lui Fili- 
pescu, adică Dosoteiu fostul al Ungro-Vla- 
chiei și Banul Manolache Creţulescu.
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1810 Mapriov 4. Tlxpaozevi dveyuroler, es ză 

Pe poa : Afn vota Tod RveGov zmi mehevraiov 6 fizla-. | 
? e zpeledbvens "Epyehyzapă 2Eeziownoe zaponcig 5 

în macorayis Paovhrăs 6 Rvil-ns Iasproarios £- 
. 1 

“7%Ev dh dând 70 xouivĂo Tov val dv7 miTo 2- 

îwgiolin d dvoao veveptins Nizâhamos Muya'fjo- 
fut Rautvorns. ” 

3 e pă - e 
1810 Magrio» 8. Tpirn tfezwbn azi 0 Aosi- 

“ 4 a Bzos 2vzedliev ut Ovorzimv umovunacionv eis £ 
= - N 

poiaoTijpt zii Mzoydaviac, “O 68 Mnăvos Ku- 
PI , 1 ? 

orăzns Triza zai 5 Teveotims Mnayuirtos 2Tpa- 
Giynoav dm Tv xouloiay. | 

1810. “O yeveps) Eep6forns Wnozeowy es 
. + a v îoyiv Baauziv 8 8,000 popă, dozpa fra 
ză 6mov Eaev, oră), eis 15 "louzi)t. 

1810 Mapriov 9. YIIhev 5 yevepi "Eooev 6 
pey&os. 

1810 Magziov 10. "ITAfiay Eregor BV “pevegă- 
Îmdes ai Epwvay Sho oi xjevepă)nides v. Tă Bha- 

în 49, 2£ ov uzorzci iorihnoâv ui oTpatevuora Xa 23 pEo4 GTAÂNGAY ut GTDXTEU! 

DI d - 7 a 7 , at 

cis sas Bla rats ypâwrlnus ris Neurtias uzi 6 
1 e a - 

veveaă) "Olaf duotws is Bai PE ucuvTe 

a 7âv Umunreuâusvov 8zo0v omu m5heu-oy Neu- 
7 a 

Tliac aud Doiyrlas uară Pwoolas. 

1810 Mapriov 12. Ea6făzep Eye Botodoria ele 

21v aofevruzdv 2uzAnatav Tăs zahiatăs xcboTns dă 

ră orb rod "A NetâvOnov "IumepaTopos Pwooizs, 

hertoo po av tos oi 'BEoyo Ta6orăA, Ta pâvTos 

zoo Kotlov Tlasaparioy, ua dhhoY. “pevepăAn- 

Boy al zohhGY. oppratăăoy, Eoplonoav uzi Tă- 

za, Eve vai Bodu Dovpuvărtia sis TO xovăat 

05 Kvitov. ” 

1810 Mapriov 12. Sa6fărw es râs 1 659%6 7 

Bey 6 duoeo spaveptăns Nizdhaos My, adhofut Ka- 

ăvonns, vio, xowavâlons is iv zar Toyprwy 

dpuuv Ev Bhayo-Mzoyăavia 2y zârw Tov Ilay- 

apartoy, 

1810 Magriov 19. Saffaro sis zis 5 pre E- 

ev cis zâv abbevrirnv 2raNantav Tăs mahatăs 

zidoTas zowvă BEnGIs Șud ze 7ăs dpuoreiac 750 “IL 

cai Tevspăh eis TĂY Rddwfav usi '0oTp55t 

nd înce uni Suba uta va E5E0n DAos 5 pos- 

cură orpazăs dvruapb es zheuov pară TÂV 0- 

ouavâiv, es abzv cv TLepeuâwav apăoav âu- 

gâreo ci xoumvâtondis d TE Iloyaparios 47 0 

Kauzvorns ueză mvruY. TV pevepăhndov usi 

opta) ărov za doXoVTOY. 

1810 Mapriov 20. Kuprazi) is zâs cprls pas” 
a 

e, > - 

îzbrnoe» îvreutev O TlasppxT105, Epaev TO MEG)   

1810 Martie 4. Vineni sa cetit în Divan 
nota Cnâzului şi în urmă Vice-președintele 
Enghelhard a pronunţat în presenţa tutu- 
ror, că din ordinul împărătesc Cn6zul Pan- 
gratie s'a suspendat de la comanda lui și 
în locul săii s'a numit anşef general Necolai 
Mihailovici Camenski. 

1810 Mastie 8. Marţi sa pornit Dosoteiu 

de aici cu un oficial bumbaşir la o mo- 

nastire în Moldova, iar Banul Costache Ghi- 

ca şi Generalul Bahmet sa scos din co- 

misie. - 

1810. Generalu Şizerovschi cădând în ur- 

gia Împărătâscă pentru 8,000 galbeni, bani 

împărătești ce ai mâncat, sati trimis la 
Ismail. Aa - ! 

1810 Martie 9. A venit generalul Hessen 
cel mare. | 

1810 Martie 10. A venit alţi doi gene 

val şi sau făcut toți generalii de aici din 

Valahia 42, dintre care uniă sai trimis cu 

armatele la tâte granițele Austriei, far ge- 

neralul Ozacov de aseminea la Vălenii-de- 

munte, pentru că să presupunea cât de cu- 

rând r&sboiii între Nemţi și [Franceză contra 

Rusiei. | 

1810 Mastie 12. Sâmbătă sa făcut Te- 

deum în Biserica domnâscă din Curtea-ve- 

che pentru încoronarea lui Alexandru Îm- 

păratul Rusiei, Viturgisînd Exarhul Gavriil, 

fiind present Cnâzul Pangratie și alți ge- 

nerali și mulți oficiali, s'a dat și tunuri, şi 

sâra sa făcut luminaţie la casa Cnâzului. 

1810 Martie 12. Sâmbătă la 7 6re a venit 

anşef generalul Nicolai Mihailovici Camens- 

chi, noul comandant la armatele contra 

Purcilor din Vlaho-Bogdania în locul lui 

Pangratie. Se 

1810 Martie. 19. Sâmbătă la 5 6re' sa 

făcut în biserica domnâscă la Curtea-veche 

rugăciune comună pentru învingerile lui 

Isaiov. generalul la Cladova și Ostruvul de 

acolo, şi pentru că are să iasă tâtă armata, 

rusaseă, peste Dunărea la răsboiii în. contra 

“Purcilor ; la acâstă cerimonie erai de faţă 

ambii comandanţi și. Pangratie-şi Camen- 

schi, cu toţi generalii, oficialii și boerii. 

1810: Martie 20.: Duminică la 3 6re sa 

pornit de aici Pangratie și a ospătat de
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amâză la Afumaţi cu toți generalii ȘI mulți 
oficiali și la 9 a plecat. | 

1810 Martie 26. Sâmbătă diminâța la 11 
re a plecat Camenschi la Hârşova ca să 
vadă lagărul rusesc de acolo și pe fratele 
său. 

1810 Martie 31. Joi la 2 6re dimintța 
sa întors Graful Nicolai. Camenschi. 

1810 Aprilie 5. Sa dat instrueții Isprav- 
nicilor şi Vistierului al doilea. - 

1810 Aprilie 9. Sa dat din ordin la Di- 
„van nota Vice-preşedintelui Enghelhard pen- 
tru seigneur Fonder Renecr, ca să-l cun6s- 
că toţi de secretar al agenţei nemţeşti şi 
vechil agentului şi pentru toţi sudiții nemțeşti, 
cu privilegiile lor, pe care le-ati avut și mai 
înainte, și Divanul a făcut publicaţii, 

1810 Aprilie 20. Mercurea luminată sai 
pornit armatele rusești de la București și ati 
eșit în câmpul. Văcăreseilor și au făcut la- 
găr, far Generalul Zas eșind sa stabilit în 
via lui Golescu. | 

1810 Aprilie 23. In Sâmbăta luminată a 
eșit Graful Nicolai Camenschi, comandantul 
general și a remas la Bucuresci numai ge- 
neralu) Zinov pentru poliţie. | 

1810 Maiu 2. Luni diminâța la 12 a ve- 
nit întălul Președinte al Valahiei şi Moldo- 
vei, în locul lui Kușnicov numit senator și 
cavaler și. șa luat locuinţa în casa fericitu- 
lui Banu Ghica bătrănul, Vasilie Ivanovici 
Nrasnomilosevici. 

1810 Maiu 5. Joi diminâţa: la 2 6re din 
di a intrat Mitropolitul lonatie în Bucu- 
resci și sa făcut ceremonia la Mitropolie; 
presenţi fiind boerii și tot clerul, când a fa- 
cut şi cuvânt noul Mitropolit, ședend pe 
scaunul săi. 

1810 Maiu 12. Sai adunat la Bucureşti 
toți boerii Craioveni strigănd asupra logo- 
fâtului Samureaş, că nu-l primesc în Craiova, 
nică ca Ban epitrop, nici ea Caimacam, nici 
ca. Guvernator. 

1810 Maiu 15. Duminică dimineţa a po- 
nit senatorul Milosevici la Craiova. 

1810 Maiu 20. Vineri sara s'a reîntors se- 
“natorul de la Craiova. 

18910 Maiu 21. Sâmbată dimin6ţă în diua
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st. Constantin a ţinut Mitropolitul în Biserică 
la hram discursul următor 40). 

1810 Matu 24. Marţi dimineţa a plecat se- 
natorul la Iași, a mâncat 600 de pungi de: 
la Varlaam şi Samurcaş şi i-ai lăsat în 
servicii. 

1810 Matu 15. Duminică diminâţa a ple- 
cat IExarhul la Iași. 

1810 Maiu 25. Mercuri sa făcut sera lu- 
minaţie pe tâtă piaţa. pentru că Rușii ati 
sdrobit pe "Turci la Bazarzie, aă prins viii 
pe Pehlivan cu 1656 prizonieri. | 

1810 Maiu 26. Joi de Inălţare sa făcut 
Tedeum cu tragere de clopote şi tunuri pen- 
tru aceași pricină. | 

1810 Iunie 3. La Rasgrad ati prins Ruşii 
în r&sboiu pe un Pașă şi pe Domnul Scar- 
lat Calimah; şi pe Paşă "l-ati adus aci în Bucu- 
rești în casa, fericitului Ban Scarlat Ghica 
cu tâtă suita lui, far pe Calimah "l-a ţinut 
Camenschi lângă el. 

1810 Iunie 3. A făcut Vizirul cu Camen- 
schi armistiţiii pentru 9 dile. 

1810 Iunie 16. Au eşit din Constantino- 
“pol 20 de corăbii mari de r&sboiu turceşti 
şi sait dus contra Crimeei la Sevastopol. 

1810 Iunie 23. A eşit din Constantino- 
pol Impăratul Sultan Mahmud în expediţie 
și sa dus la Adrianopol; a eşit cu opt dile 
mai înainte însă Patriarhul ecumenice lere- * 

* mia cu 12,000 armată grecâscă, iarăși la 
Adrianopol. 

1810 Iunie 22. Vineri sera a făcut Ca- 
menschi cu t6tă armata asalt la Rusciuc şi 
ai fost învinși cu totul Rușii. 

1810 August 25. Joi aii dat r&sbolu Ru- 
şii armatei lui Muctar Paşa la Bela şi ati 
nimicit”. 

1810 August 30; Marţi s'a predat Rușilor 
Șiştovul. 

1810 Septemvrie 16. Vineri a venit ști- 
inţă că s'a predat și Rusciucul, Joi la 15 
Septemvrie. 
„1810 Septemvrie 21. Mercuri s'a dus Mi- 

tropolitul cu câţi-va boeri peste Dunărea la 
Rusciuc ca să feliciteze pe Graful Camenschi 
entru victoriile lui. 
1810 Noemvrie 11. Vineri ati întrat Gra- 

ful Camenschi cu triumf în București, şi-ati 
luat locuința în casa lui Faca; sa dus Mi-
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tropolitul cu toţi boerii şi i s'a, închinat, Yar 
Mitropolitul a pronunțat în limba tranceză 
următorul discurs 17). 

1810 A venit ltalinschi ca împuternicit 
pentru pace şi a luat locuinţa în casa boe- 
rului Vistierul Filipescu. 

1810. A venit senatorul, primul-președinte 
și și-a luat locuinţa la casa Vornicului 
Manolache.



  

NOTE EXPLICATIVE 
IN 

. 

Serierea Protosinghelului Naum Râmnicenu despre originea. Româniloe și în Cronicul săi, 

e GIPTD 

1). Epifomenă— Enwpownua-acelamaţio însemnă, aici 
discursuri sai fratate adresate Patriei şi patrioţilor, 
spre ai deştepta şi îndemna, la patriotism şi dao- 
viile cătră Patrie. 

2). In acestă epifonimă adresată Domnitorului Va- 
Jahiei, Ioan Alexandru Constantin Moruz Voevod, în- 
tre altele 'şi descrie Naum singur instrucția ce avea, 

du-ne precis că în București la Academia din st. 
Sava, la, care erai pe acele timpuri cei mai însemnați 
profesori grecești. 

3). In ultima Epifomenă voeşte să stabiliască prin- 
cipiul de autoritate necesar întrun stat, cum şi 0- 
bligaţiunile oficianților şi datoriile cetăţenilor de a, 
se supune legilor statului, prin care numai se pote 

unde și cum a studiat ştiinţele mai înalte, spunân- | ajunge la fericirea Patriei. 

2) IN CRONICUL SEU. 

1). Stupaizii— probabil se înţeleg Cazacii, armată 
Tusescă, 

2). Articulele păcei din 1774 nu le transerie în 
cronicul sâii, dar se găsesc decopiate de el tot în a- 
cest manuscript, însă separat. (Manuscriptul este pro- 
prietatea, Academiei din Bucureşti şi porta No. 399). 

3). Cele șepte gulade, este traducerea, cuvântului 
“Ezrăzopyos—Edicule, adică, închis6rea cea cu șapte 
turnuri. 

4). Şi acest manifest este transcris tot separat de 
Naum în manuscriptul citat No. 322. 

5). Pentru a îmblândi pe Austria a schimbat co- 
mandantul. In politică se fac aseminea suspendări 
spre a se pacifica conflictele între Puteri. 

6). Şi aceste articule tot separat de Oronic le are 
autorul, şi tot în manuscriptul citat. . 

7. Tot aseminea nu pune textul în Cronic, ci aparte. 

8). Acest, calificativ le dădeaii puterile theocratice |. 

îrancesilor ce s'aii revoltat contra, Regelui Ludovic XVI 
detronându-l și proclamând Republica. 

9). Este vorba, de împărţirea, Poloniei. , 
10). Despre câte jafuri și arderi aii avut loc, din 

causă că țările Românilor eraii tâtrul resbelelor în 
tot Seculul trecut și aprope jumătate din acest pre- 

sent; ar trebui o expunere specială şi din care şi 
cea, mai împetrită, inimă, s'ar mişca, vEdând nedrep-   

tăţile ce am suferit şi pagubele la care am fost ex- 
puși noi Românii în aceste timpuri ! 

11). Condiţiile tot aparte le-a transcris Naum în 
manuscriptul citat. 

19). Alt jaf şi alte prădăciuni din partea, Turei- 
lor, aşa că trebue să ne mirăm cum ni-aii mai ră- 
mas documente, măcar atâtea, câte posedăm, căci multe 
de sigur aii fost mistuite prin focuri! 

13). La Duvari, o localitate. 
14). Hismete—hidmet și hizmet, însemnă servicii, 

îndatorire ce se impune de un superior; aicea ser- 
vilism, spre a fi bine vădut de marele Visir a im- 
pus dări îndoite. - 

15). Nicăiri în Oronic nu transcrie tractate, ci le 
are separat. 

16) Acest jurământ cu forma sa este de mai multe 
ori publicat în româneşte şi cunoscut de istoricii 
noștri. , | 

17). Un debarcader ce pârtă acest nume. 
18). Acest Antonie Fotino este din familia isto- 

ricului Dionisie Fotino. . i 

19). Zephâne—dzeb-hană, iarbă de puşcă, praf, şi . 
ori ce alt material trebuitor la armate. 

20). Friendland, oraş în Prusia, | 

21). Se înțelege ordin, poruncă împărătescă. 

29), Preliminariile sunt, actele preparatorii pentru



TI, 

o nouă reformă a Principatelor, după vederile Rusiei. 
23). Husmet, veţi No. 14. 
24). Memurighetul-în partea, localitatea, încredin- 

tată, administraţiei culva, 
" 25). Mansup, "localitate, parte de loc etc. 

26). Nu sunt interealate, ci separat exist în ma- 
nuscriptul citat, 

27). Acest pomelnic este în manuscriptul citat și 
la Naum, dar este şi publicat, 

28). Mitropolitul Gavriil Bănulescu se ştie că este 
român de origină. 

29). Nu o Întereal6ză însă, în Cronic, 
30). Aicea, arată pers6nele ce compuneaii Comitetul 

Administrativ al ţărei. 
31). Se vede că la Obor până la acest timp era 

vama, oraşului Bucureştilor pentru mai multe dări, 
și apoi atunci” a rămas numai pentru vite. 

32). Nici mai înainte n'â reprodus acea, publicaţie 
Naun, 

33). Ghedechi însemnă, că pe lângă boii de la jug 
să mai fie încă 1,500 boi aduşi pe lângă care, spre 
a servi la nevoe, când cei «de la jug ar cădea, 

34). Clasificaţie de dări impuse după starea locui- 
torilor. 

35). Mehmemdar —funoţionar îndatorit a observa, 
o afacere, 

36). Să vede că mari abusuri făceaii Egumenii Mo- 
năstirilor, împrumutând pe comptul lor bani sub is: 
călituri particulare, ceea ce era un abus din cele mai 
nelegale, 

3, Și acestă, notă nu există în textul Cronicul 
lui, ci separat. 

38), In tot Cronicul nu se găsește acest act, 
39). De sigur că eraii mari abusuri din partea 

Egumenilor de Gre-ce a trebuit să se numâscă un 
Efor special, și încă peste ambele Principate. 

40). Adese a fost reduși la sapă de lemn locui: 
torii Principatelor din causă că pe aceste locuri se 
băţeaii cei puternici avându-le theatru de răsboiii, şi 
să, nu uităm că se abăteaii de la ele, care adică din 
puteri să şi le anexeze. Numai Dumnegeii ne-a scăpaţ! 

41), Tevțihatiile—devtzihat, numire în slujbe. 
49). Condiţiile lipsesc în Cronic. 
43), Ibzagan—om de la o autoritate mai înalţi. 
44). UVcasele; decretele împărăteşti ruseşti se die 

ucasuri, 
45). Gesno pristaunicului, cuvent rusesc, oficiant 

administrativ. 
46). Discursul lipsește, - 

__ 47). De aicea se constată cât era de erudit Mi- 
tropolitul, căci putea ţinea şi discursuri în limba 
franceză,  



  

VI. 

CRONICUL LUI PETRU DEPASTA PELOPONISIANUL 
ASUPRA VIEȚEI 
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RACIT 

RONSTANTINOX BO EBOAA» 

î)zoL 

Azruav âzouwnuovevudruv tuyypadă zâv mei &- 
vaztpav Îridadă 2v ră Azzig EntapăTilav Tis TE TV 
Bio za Moda, Umd 703 Exhaurpotătov, 
ebzefeoriro, 4 binhorărov abhivro), uzi, îye- 
udvos wiyahongeniorăro) măons Obyypofhaxias 

Kugto Kigio» 

IQANNOYT RONSTANTINOY NIROAAOY 
” BOEBOAA 

înoznutuov “hyeuovâw, Suveihexros uiv abrn E 
hi , a > + 

dvezăâmwv ZonuegiSu E4 TE idixc aurobizs rapă 
* Ri PA 70 iEowriro» tarponioaâonu llizpo ArăoTa 4 90% e 

3 Ilehomornato, 99 ob za ypoiohoyirii vie 
cuvapuoslsioz zi) YxANVoTăTp aVTWp TE9O0TEPIW- 

“watat Tiyeuâw. "EverinoL 

9 4 

Iposowynriai Entoro)i. 

To tzhaunporâte, e3sÂ33r ir, zai by phorire ab- 
Vivre, ai înveuivt WEȚOAOIEpEzEITĂt e 214005 Ooyrpo- 

Giayia. Kupie Kopio 

I9ANNII. KONSTANYINO NIROAAOT BOE- 
ROAAL e apirrety, 

Rpăresre yen, 

+ - : + Le 

TO uâv 705 navrs Ebnais 4 TEaVapuOV0I 

GUmaţua "xozĂp Ti TV papă Qr)o-:   

CONSTANTIN. VOEVOD 
SEU 

„ Scriere de faptele memorabile Dacice ale Prin- 
cîpatelor, adecă ale fie-cărus stat din Dacia 
al Valahilor și al Moldavilor, carmuite de 
prea  luminatul, prea piosul și prea înalța- 
tul Domn, și prea mărețul Principe al totey 
- Ungro- Vlahii Domnul Domn 

Ioan Constantin a lui Necolai Voevod. : . 

Acâstd scriere sa adunat din efimeride ne- 
edate și din propria vedere de catra - prea 
escelentul medico-[ilosof Petru Depasta' Pelopo- 
nisianul, carele coordinandu-o în șir cronologic, 
a și dedicat-o însuși serenisimului Principe. 

În Veneţia. 

Epistoli de d-dicaţiune. 

Prea luminatului, prea piosului şi prea înălțatului 
Domn, şi prea mâărețului Principe al tâtei Unero: ) Ș p . | 3 

Vlahii Domnului Domn 

loan Coustantin a luY Necola! Voevod salutare. 

Prea puternice Principe ! 

Filosofii. pretind că sistema cea prea ar- 
moni6să şi bine închegată a universului se
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conservă, prin o mișcare circulară a făpturi- 
lor și prin o rotaţiune necontenită de venire 
şi întârcere. 

Și în adevăr, tâte creaturile învărtindu-se 
cu o mișcare ori proprie ori armonie pro- 
porționată între dânsele, sevârşesc un ast- 
fel de curs și vârtejă de circumvolnţiune, 
în cât se întoemese deplin în stabilitate și 
permanență, îndestulătâre. Așa stelele cerești 
și planeții înaintând se pârtă în dărăpt și 
alternativ de la răsărit spre apus (iar revo- 
luţiunele comeţilor cine n'ar putea a le ve- 
dea în termine de timp efectuate sub pri- 
virea nostră?); de aici se face și îndeplineşte 
reciproca preschimbare a dilei şi a nopței ce 
urmeză între dânsele, și sucesiunea lor peri- 
odică, de aici infinite permutări de nașteri 
și pierini, și sosiri deosebite de anotimpuri 
ce se fac spre schimbare. Pentru care dilnic 
asistând la, întocmirea cea artifici6să a na- 
turei, cu uimire privim acâstă cale circulară 
şi învărtire a tuturor apelor mărei, a sor- 
gintelor rîurilor și a torentelor; ba încă 
precepând cu simţirea și cugetându-ne cu 
mintea, mai clar înțelegem mulţimea, isvâre- 
lor ploilor, precum 'a celor line cât ŞI a 
grindinilor răpedi, a meteorelor umede şi 
înfocate, care producându-se de pe conti- 
nent, și mare și conamestecându-se, ia iși 
lesne se revarsă pe pământ şi alunecă în 
mare. | 

Un cere cam tot aseminea încungiură și 
pre cele mai multe din actele politice ale 
vieței umane, care, da, în multe chipuri se 
învălue de schimbări și peripeții, și de pre- 
faceri ale dinastieior şi ale domnielor, și de 
cătră coloraţiunele şi legiuitele variaţiuni ale 
datinelor, artelor și instituțiunilor ce se schim- 
bă dupre  opiniunele Gmenilor şi pre care 
în succesiunea timpurilor le luară ei din prea 
multe părți, arătat: deci se conturbură, chiar 
și de schimbarea şi permutarea acestora. 
Căci aceste feliurit s'aii pestrițat din causa!) 
(înboldirea) învărtirei circulare a lucru- 
rilor. ce se reîntâlnese, acestea, iarăși cu 
timpul cad și se prefac, şi ca cum ar fi 
cuprinse de o mișcare circulară, se schimbă 
pe rând în feliurite forme, din timp în timp 
alt-fel combinate și refăcute; ca și cum adecă 
divinitatea ar ţese acestă pânză a vieţel în 
0 țesătură misteri6să, și așa cum-va ar de- 
plini-o prin învârtirea unui curent ce revine 
în sineşi.. . |



  

— 291 — 

Kevreblev apa umbiv âv en zatvdv aa Eevte 
(ou, ete zai Euyyozo adr ia, îv Ehaxe oxig- 
say, Tavrny dizroouoboa, npuraw, zndpovzt- 
sara, re bi Să iv cv darnobziea dyrihn- 
eo, 2 Bin Xpovov meprerinbeioz, ua 40 how 
70 aa papridtaoa, ws vis 70 văv va 
mozetutvns /ON9TOTnTâ; Te „ai Exterzeiac den d- 
valwzuoninsouevn, p0s ci abs fe: ră ol xo- 
uilovoa, 4ai Got u.6V9v âunz0vcas Tis nara 7ăv sv 
Atv mpăbets es dapoliva mapnbziza. 

1 pi - - - 2 

Rat ui Tais Obegt zpocogthoioa râv nd Go- 
, ez - ra na 

DX) BETatdtVUEvioy, TATA VE Tv duoiAaoGs 

parawreov vai, 0y tv 7ă pEyedos Dnonriezoz, 
by &% i vec/cuzwn 700 zezugonâvav Opovâ- 
paT05, pa udts To Trapăbohov Amaoyyobaa, Tă 
căv, ai mep tv Ve))iouact fzitagiloza, Tapeo- 
Ojirat 40dr0s, Tula Tăs nară ci ebuevetas aAn- 
vatots nai ue pios văwact, ai în hd zpz- 

snm pi Soovfovutvos, GĂAG 0 uda dios 
za inptua meoiuvălovat peilaots, dos ep put 

îti Eravazauoutvn, %ti "DpeuiD0007. 
lizi săa ei Botouavias "Anhezăvbpow 70 Maxe- 

vos "Ayii)ei 2molovicavros, za zîs za "Oun- 
poi ns Ezetvov zeropnziva xatalghocavTos, 
034 dv zal)îiparo U.00u.05, 0W5t îvloys xaTETpuce 

Tv dpdv, xy io Snouviuaci (n Kaioap 
zai Xvhhas) Tabs co abTâv dilhous droTauutev- 
căuzvol, 76 pp 70 poâvou mazptbdevro, oda ăy mov 
en ozocis mio pai Eni mot AroBYGHETOVaI, 
ozivwgias ui Vâoy zapdou:nai5, ei MAG Si zis, 
1% 60 10370 au megic âwadvoutvaw, uzi ui 18 

BovMiuam mposzilzutvoy, râs Ev zocautats iye- 
uoviais dagaveioac  Oijmoulliv mpăets, Top 5 €i- 

zd5 Gixrngobvet atv EmezăndGoz al apar 

Talitolja, zoohovro. 

7 
p, „ > 

IlAsiorot UE je TpOTALX, zi dboyTas  da- 

cingiuevu, ai apoonijsavres onzois vos TE 
. 7 + 

zai dhoza, Iuboi re al ExaoTayâfe Bâpara nai 

oi : 02 vai Suie. MAD 
Capigons, nthea me papiTpas, Xa Sups0ws, Mg 

P2 Ve Totiha douevot TpOSNPTIITaYT0, 7 &Evă 
P - - i 7 > „4 

WY4UN Toy TapapptovTos X99Y05 zăvăgarpal para 
m ao . x .. a | 

zhooâza Boyhduevot. So di 70 Tv inel) 
4 

» Ca a 2 

ceuvodoynuăreoy wetiyuz, za is 7V00y Dironyl- 
' 

7 

ousay ori dmohiyovros xal 9062 h)omEvov 
A „d A a pa %a Ci 

Ai di au po Emoutodo 7âv pâzra 4% Tols «36. 
. 1 7 

pios dvoavagyerovyzwoy, ai Xoyouyov, Tă 09, 
2? * 

7 a 

în cirocaernolov oarpamelas VnoTilzutvp vota 
7 

ATA TE pai RONTaUVATIL. 

Cronicarii Grect, 

  

De aceea pâte n'ar. fi nici: cum ceva, noii și 
stranii, dacă și o scriere ca, acesta, înfrum- 
sețând, Principe, prea cu îngrijire partea ce 
i-a cădut, de Gre-ce se întocmisă sub ocro- 
tivea, ta, cu tâte că cuprinsă de „vârtejul 
timpului, şi-a schimbat în cursul anilor 
planul, pentru a fi reînsuflețită de căldura, 
bunătăţei și a blândeţei aflătâre acum în 
tine, iarăşi la tine veni, aducându-ţi ale tale 
șI punându-ţi înainte, ca nişte premiţii, nu- 
mai faptele, ce aparţin vieţei tale. 

Și dar punând în raport cu privirile băr- 
baţilor înţelepţi faptele marilor domnitori și 
prea cu greii fugind de pericul, pentru că 
se sfiia de măreţia unora și nu suferia su- 
perbia, altora, acestă scriere, deşi găngureşte 
îngăimat, pătrunde (se mărginește) în statul 
tăi, ca întrun port, spre a se repausa și 
linişti în apele cele dulci și line ale clemen- 
ţei tale, şi care peniru blândeţa moravurilor 
nu se turbură, ci mai ales prin curgeri line 
cu totul se alinâză. 
„Căci dacă nebunie: de glorie nu sa putut 
împuta lui Alexandru Macedonenu, carele a 
pizmuit și invidiat pre Achil pentra că a 
fost cântat de Omer, nici 'defăimarea n'a 
rănit pre unii  Ewoi, deși, deseriindu-și: lup- 
tele lor în comentariele făcute de dânşii 
(precum Cesar şi Silla), le-a transmis cu- 
sului timpului; nu ar putea fi de sigur 
motiv de întrigă și bănuire unor G6meni 
strimbi și nemulțemiți de tâte, dacă altul 
Gre-care și-ar fi propus a arăta faptele tale 
cele neîndoios manifestate în atâtea domnii, 
şi a le depune seculului spre conservarea cu- 
venită, cu tâte că tu pururea ai renunțat și 
nu te-ai învoit la acesta. 

Prea mulţi încă și-au ridicat trofee și 
statue, și înfingându-și în temple, în edificii 
sacre şi dumbrăvi, la Pitia, și ori-unde aiu- 
rea, și-a atârnat cu plăcere sulițile scurte 
şi cele lungi, lăncele, tolbele, scuturile și 
telurite prădi de resbel, voind așa a-și con- 
sacra vitejiele în memoria perpetuă a tim- 
pului celui trecător. lar tu renunți la mul- 
țumirea, -proprielor -tale laude și înlături 
faima ce întețeşte ' la 'mândrie. Deci să nu 
se acaţe de mine cine-va dintre cei ce prea 
uşor se idigneză şi dispută chiar contra ce- 
lor cuviincă6se,..daca îmi propun a trata 

administraţiţlei. și' fâpitele, politice ale Domniei 

(satrapiepysbile;,2) în -thhp de două-deci de: 
ani, * Îl, a e x: 
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Acestea da bucuros mi le-am propus pen- 
tru 6menii ce. ai să fie, nu d6ră că ași voi 
a înfățișa ţie, celui ce nu te răpeşti de răv- 
nirea acestora, propriele tale laude, pre care 
mintea ta cea înțeleptă şi deştâptă le res- 
pinge din devotament, .ci pentru .ca, acesta 
pe deoparte să fie exemplu de minte înţe- 
leptă și statornică celor ce vor râvni a 
domni așa, iar pe de alta, să facă a se fixa 
dinaintea ochilor t&i o .oglindă luci6să, ca 
sub reflecţiunea ei privindu-te tot-deuna în 
cele ce ai lucrat, să poți cu ușurință pricepe 
tipul şi forma celor ce ai mai avea de lu- 
crat şi efectuat; arătându-te tot-de-odată 
învățăcel şi povăţuitor ţie însuți în minuna- 
tele tale cugetări şi chipzuitele lucrări, dar 
nu mai puţin iniţiator şi al altora îndem- 
nându-i la imitare și amintindu-le datoriele, 

Deci, cu privire veselă plină de zimbetul 
„graţiei  dăruind favorul. tăii acestei opere, 
care pre cât este în adevăr cuviincidsă ţie, 
pre atâta folositâre și altora, deși a trecut 
prin ea, cum dice proverbul, griere din 
spini, și mai ignorant de cât Libetrii 3), să 
nu consideri nedemn de o primire cât mai 
indulgentă, dupre blândeţa ta înăscută, tribu- 
tul cel după învârtirea, timpului, și esperiența 
prea multor adversităţi trecute, reîntors și 
adus ţie, ci să-l protegi cu măreţia ta, a 
coperindu-l de muşcarea veninâsă a limbei 
înbuibate de r&utăte, şi de bărfirea prostă 
a batjocoritorilor şi glumeţilor, și nelăsân- 
du-l a, fi sfâșiat prin sgomotele mult-trăsni- 
târe şi de tumultul mult-vuitor al ameştecului 
curten, dărueşte-i locașul cel pacănie și prea 
plăcut al repausului şi a. liniştei. cei mal 
ales iubite de muse. 

Să trăeşti mai mult de cât bătrineţele Lui Nes- 
tor, corână a Principilor și glorie a Don 
nitorilor. | Sa 
"ve văd prea frumos şi mare 
„Eşti puternic, în cât şi dintre posteriori te 

va, grăi cine-va de bine (Omer. Odis. A. 301). 
„Infrumuseţat ești între Danai cu tot feliul 

de virtuți, | 
„Brav, a căruia glorie este întinsă (respân- 

dită) în Elada și în mijlocul Argosului (Om. 
Od. D. 725).* 

- 4 

Al Inălţimei tale cei de D-qeă păzite 
cel mai umil Servitor 

Petru, Dapasta . Peloponezianu. 
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Introducere. 

Omenirea, condusă fârte nemerit de cârma, 

îndreptătâre a raţiunei ce residă în ea, pre- 

cum opinâză, graiul filosofic, şi având fireşte 

în vedere stâua polară, ce de la început i 

sa dat spre ai luci cu rade de lumină, 

tmece pe mare furtunele. vieței şi pretutin- 

dene înaintând cu siguranţă în acestă plu- 

tive pe mare, își plineşte 6re-cum datoriele 

ce-i prestatii; în cât tot de-o-dată, evitând 

vărtejele curentelor și volburile cele pericu- 

l6se ale restriștelor întîmplătâre, ajunge în 

portul cel de folos, de și greii de apropiat, 

și se adăposteşte acolo spre repausare, ne 

“mai fiind învăluită de valuri. Apoi, întru 

cât seminţele virtuţei natural sunt semănate 

în firea, omențscă, o lege divină este întipă- 

vită în facultatea permanentă în noi a în- 

telegenţei, și în forma cea prea nestricăci6să 

“a sufletului, care lege asistând mai ales 

mintea ca un asesor, se mai numește: raţi- 

une înăscută şi interi6ră. Acesta, fiind pu- 

rurea, verde şi neperitâre şi şedend în adân- 

cul facultăţei. înțelegătâre și tăinuită acolo 

ca întrun ascuns, dispune cât se pote mai 

drept cele ce privesc viața, neavând trebuinţă 

de vre un învățător, ori alt 6re-care -guver- 

nator, şi fără a fi de loc înserisă pe col6ne 

s6i table şi cărţi 4. Prin urmare, un ast- 

fel de caracter (scii întipărire a legei divine), 

întrun chip minunat este întipărit în firea 

omenâscă, ar ice un bărbat cu reflecțiune, 

şi este strîns alipit spre a nu se mai șterge. 

Din care causă, devenind tip luminos a firei 

lui D-deii, sa arătat pururea temelia cea 

mai statornică a datorielor, carea nică cum 

nu se abate de la adevăr, ci cu stăruinţă 

propune dreptatea precum şi înţelepţirea, 

cumpatarea, și tresvia, statornicia și vârtoşia, 

prudenţa şi agerimea vederei, şi întrun cu- 

vânt, tâte virtuțile cele oneste și frumâse. 

Dar cu tâte acestea, fiind-că o: nenorocire, 

cum se pare, a venit: întrun chip 6re-care 

preste acâstă, fericire şi întunericul pierdărei 

a întunecat lumina, din care cause s'a alte- 

at prerogativa cea frescă ; în urmare, pa- 

siună feliurite şi rele născându-se în natura 

omenescă şi apăsându-o, ba cele mai multe 

cu'o pornire videntă 'stricându-o și turbu- 

ându-o, aceste în tot chipul se revoltă, con- 

tra bunului cuget al minței necontenit hă- 

rădindu-l. şi atacându-l.
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Deci sburdările neraţionale ale anormali- 
lor pasiuni încercând a înnegri în multe 
chipuri nespusa frumseţe a, acestui cuget: 
uneori pe ascuns încuibându-se în el, în- 
trebuinţază și uneltesc toi feliul de măestrii 
pentru întrângerea și perderea, omenire! ; 
alte-oră fățiș atacă înțelepciunea cea do- 
băndită de nemul nostru, cănd ademenind-o 
prin îndemnări și sfătuiri, când . bătându-și 
joe de “ea cu semeţie și dispreţ și neruși- 
nos desonorând-o. 

Deci în urmarea, acestora lămurit am cu- 
noscut că cea mai mare parte din 6me- 
ni dănd la o parte raţiunea (val ce nebu- 
nie), ai respins și sfaturile ei cu socotință 
nedreptă, și abătându-se de tot dela calea, 
pe care. înaintând ar fi ajuns la culmea cea 
divină şi supremă a datoriei, se alunică cu 
răpegiune în obiceiuri “neraţionale și bes- 
tiale, ca nişte porci întinați în noroi, cum 
dice Crates 4). Deci, pe lângă că Divinitatea 
se îngrijeşte cu blăndeţă de cele umane, 
pentru acestă fire coruptă, unii bărbaţi aii 
„mai prescris despre conduita vieţei 6re-care 
legi înscrise pe table şi care nu se abat 
nici cum de la raţiunea naturală, ci încă 
sunt explicătâre și revelătâre darului înte- 
lectual ce se află în nof. În așa mod adecă 
ei credâii potrivit a, se înfrăna, pasiunele cele 
desfrânate, a se conserva, „ordinea și armo- 
mia socială, şi viaţa omenâscă a se mani- 
festa, raţională şi regulată. In adevăr, fiind- 
că legile ati o înascută antoritate şi putere, 
pentru care, sub frica și ameninţarea aces- 
teia, și legislațiunea, şi-a câștigat putere și 
vig6re, întru cât acum și Gmenii își supu- 
sesă cu toții liberul lor arbitru puterel, 
în scopul bunei-rândueli și a consolidărei 
societățel, așa s'aii fundat împărăţiele sait 
întărit dinastiele fiind în acord şi cu con- 
semțimântul' naţielor, tot-o-dată sasi ivit și 
tâte domniele şi autorităţile ce au de scop, 
pe lângă comoditatea unui trai tericit, în- 
lesnirea, celor» necesare și înfrânarea 6meni- 
lor ce se alunecă în fapte neleginite. Pen- 
tru care, dintre: poporele ce se amintesc în 
tot timpul, ştim că s'au destins prin  legis- 
laţiuni solide întve Eleni Spartanii, Oretenii 
şi Atheneii sub Licurg, Minos și Solon, la 
Romani și Loerieni, Romul, Numa şi Zale- 
uc și alții pe aiurea încă, câți cu faimă 
sunt vestiți pe pământ: din care, pre unele 
națiuni le-ai făcut a“ trăi în. frugalitate,
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împărțind în simplitate dreptatea fie-cui, tar 
altora le administrati cu adâncă înţelepciune 
cârmele statului, și pre altele mai viguros 
cu putere le comandati. Deși de alt-fel 
prin diferite forme de oligarhie, de demo- 
craţie și de senat constituit din optimaţi, se 
deosebiaii între sine sub nume de supra- 
inspecţiune (episcopie) de regat mai ales, și 
de guvern absolut, însă cu toții se aplicati 
şi neclintit stăruiati în complectarea, datorielor 
și deplinirea justiţiei. Și, în adevăr, cei ce 

„st&pânese pre alții, în timp ce domnesc, se 
s cade a fi domniţi de justiţie şi rațiunea 

înascută cea sănătâsă, careScu dreptul se 
prescrie în legi, și continuu şi dupre cuviință 
strunesce aplecarea câa: une-ori sburdatecă, 
și nebunatecă a ncînfrânatei naturi. Cine 
Gre susţine în faţa n6stră înţelcpta maximă 
a înţeleptului din Cheronea:,va domni pre- 
ste domnitor? Legea, care este împăratul 
ptuturor celor muritori și nemuritori, cum 
„dice Pindar 5), nu în cărţi afară serise, nici 
„pe 6re-care scânduri, ci rațiunea în. sine: 
„însuflețită, pururea conlocuitâre şi observa: 
pt6re și care nici-o-dată nu lasă pre. cine-. 
va, lipsit de autoritate“ (Plutarh, orat. cătră 
un principe ignorant &) Si j 
„Din acestă causă ceea ce obicinuit se 

întâmplă, că adecă, domnitorii se cuprind: 
pentru pădirea legelor tot da aceeași ambi- 
țiune de-onâre ca şi cei ce din început ait 
dictat legele. (căci tocmai a conserva ceva 
nesmintit 'tot-dâuna, nu este mai nemeritos 
de câta crea dintrwntâi ce-va glorios), şi în 
acâstă ' înprejurare are loc: vreti a dice că 
ne prestă un Eroii născut cu. sârta de dom- 

„nitor, ce şi-a dat silințe pentru manifestarea 
dreptei raţiuni 'aflătâre în el, pentru arăta- 
rea acţiunei sale cei drepte, pentru mănţi- 
nerea,' legelor unei domnii acomodate cu mă- 
sura ba chiar şi cu cumpăna trebuinţei, 
pentru eliberarea de -tot teliul de rele și în- 
troducerea ordinei şi a consolaţiunei. Adu- 
nând deci prin propria privire faptele aces- 
tuia, săvârșite în vâcul nostru, întrunindu-le 

în grupe, și ocupându-ne puţin cu scrierea 
lor, am pertractat dupre putinţă viaţa lui. 
Prin urmare, întru: cât narațiunea nu întrece 
dincolo 'de adevăr şi din cele ce timpul 
present continuii atestă în faţa celor mai mulţi 
despre luptele și isbândele aceluia, precum 
cursierul alârgă la ţintă, așa și noi, animați 
acum. pentru acesţ scop, am credut cuviin=
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cios a ne opri din trâcăt la acâstă pertractare 

respingând din cuvânt linguşirea, care de 

obicei şâde dinaintea porței palatelor Dom- 

nitorilor. 

* Constantin Voevod. 

(Anul de la Christos 1711). 

Acesta născut în Bizant, avu un nem din- 
tre cele. mai strălucite şi mai însemnate în 
cetatea, împărătâscă ; tatăl săit Necolai atunci 
domnise preste fie-care provincie a Daciel 
în t6tă lungimea pentru înțelepciunea și pru- 
denţa, sa. era renumit și pentru ocupaţiunele 
literare şi seri6să iubire de studii, de alt- 
minterea strălucise în timpul nostru și în 

- orizontul Greciei. Iar mama sa Pulheria era 
minunat împodobită mai ales cu frumseţa 
onestităței şi cu vestmântul pietăţei. Moș 
de pe tată avea, pre prea cunoscutul și re- 
numitul Alexandru, consilierul de taină al 

statului Otoman. Acesta, pe de oparte, ajun: 

sese a fi în înţelepciune superior grecilor 
de atunci şi pre toţi îi întrecea, fiind-că 
compusese opere Iudaice și Romanice, Me- 
ditaţiuni politice și despre organele respi- 

raţiunei, scrieri ce mirosia a feștilă şi orelor 
de oleii, ca şi cum ar fi fost cu anevoe 
lucrate la lampa lui Epictet ?); Iar pe de 

altă parte, avându-și mintea exercitată și 
susținută de gravitatea prudenței politice, 
luară parte la, relaţiele secretelor curților, și 

fiind-că, escelă în comunicațiunele secrete și 

în ambasadele guvernului statului, cu drep- 
tul am putea, dice că el a adus glorie Gre- 
cieă cei miser înjosite şi cădute, arătându-se 
cu prisosință glorios și prea, ilustru. Și încă 

pentru ca Grecia să nu rămână pustie, aţi- 

țind scânteele ei, ce puţin lipsisă a, se stin- 
ge, a făcut a' se aprinde o flacără pretu- 

 tindenea luminătâre ; cum adecă Provedenţa 
câte-o-dată face acâsta, și nu guverneză 
universul altă-dată, alt-felii în cursul înde- 
lungului timp, şi prin o lege ritmică neîn- 
ţelesă a lucrurilor .ce se complică în viață; 
minunat le reîntâree une-ori-tot la acelâți, 
și le sfirşește prea înţelept tot prin acelâși. *) 

Deci, natura, escelentă a născătorilor și 

străbunilor fiind de feliul aceleea, ce une- 
ori obicinueşte a se transmite şi. pătrunde 
în descendenți, din acestă tulpină a răsărit o   așa de mare ramură, care pentru a crește 

„fiind rourată şi lin udată cu apele limpedi
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ale unei educaţiuni. înțelepte, îndată ce s'a 

- apropiat de punctul aluuecos al vrestel, 

adus fiind Constantin în arena, învățăturei 

şi la lupta incincită ) a virtuţei, ca cum avea 

a fi în tâte învingător, şi îndelung acum 

călătorind în studiul întins a, etăţei, tatăl 

săi întroducându-l în învăţătura enciclope- 

dică, îl aplică la studierea ştiinţelor şi-l 

"deprindea cu ostenâla; apol încet îl exerci- 

ta şi cu ocupaţiunile politice și pentru al fi 

succesor la putere şi demnitate, îl întrepunea 

câte o dată o învăţătură preliminară, iniţiând 

pre tânăr în lupta cea agitată a domniei, 

pentru că, începând viaţa practică sub o 

voință  generâsă, și cu trecerea timpului 

mereii aplicându-se, să devină diriguitor sta- 

tului și popârelor, acel ce când-va până la 

sațiii fu educat în ştiinţi și în ocupaţiunele 

cu dânsele,. și crescut în scâla meditaţiune- 

lor politice, consumându-și anii vieţei în 

acesta, a 

Deci, de 6re-ce în intelegința generâsă a 

etăţei cei tinere a, pătruns o învăţătură cu- 

viinei6să, şi prin atâtea studii îndeplinindui 
înclinarea, lui spre cele mai frumâse cali- 

tăţi, se formă acest bărbat așa că cu timpul 

următor s'a manifestat pe rând a fi: ager 

și matur la, minte, distinguind Bână în fir 

cugetele, cu viaţa cumpătată, dulce la vorbă 

şi accesibel. serios în conduită, milos cătră 

cel lipsiţi. şi îmbunător, răpit de zelul drep- - 

tăței şi aprins de pietatea în cele divine. 

Căci ştiinţa liberală educându-i natura .ce 

de la șine poftia, frumosul și rourând dupre 

cuviință seminţele Xubirei de bine aflătâre 

în ea, o făcu să producă un spic plin de 

fructul - virtuţei; și să nască o părechiă de 

virtuți, de care pretutindenea sa înfrumse- 

țat conduita stăpânitorilor, şi care contribue 

mai cu samă âsupra celor ce voesce a domni 

spre. arătarea. frumseţei sufletului lor și spre 

fericirea supușilor. Deci, fâțis escelând t6n&- 

rul cu acesta frumseţa de virtute estra-or- 

dinară, a căreea, seminți le avea depuse în 

natura, sa, iar cultivarea, lor și-o câştigasă 

prin neîntreruptă aplicare la învăţătură, și 

tatăl săi, de fericită amintire, încă în viață 

observând şi prepuind acea lumină r&sări- 

târe, şi de mai nainte cunoscând materia de 

pe bată, dilnic îl exercita perfecţiorându-l 

prin arătarea, celor privitâre la stat, și se 

gândia, a-l face domn în țera, Moldavilor. 

Pentun care propunându-i sfătuiri și înveţă-
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turi cu însăși mâna, 'sa scrise pentru în- 
țelepțirea în cele divine şi ale statului, totuși 
înțeleptul wo și părinte ma crequt cuvi- 
incios (că pururea cugetările de al doilea 
ca, să ic așa, .sunt mai înțelepte), a aduce 
la capăt un plan așa de mare; căci sfiindu- 
se de invidia Gmenilor, sa, temut şi a re- 
nunțat la sarcina cea prea mare a admini- 
strațiunei unui stat, în comparaţiune cu 
tinereța fiului să. (An. de la Chr, 1730). 
Dar ceea ce trebuia a se face, acest lucru 
adecă a dobârdirei puterei nici cum nu sa 
amânat în delung, ci după mârtea, vestitului 
săi tată, odată cu cuvântul, cum dice pro- 
verbul, avu loc și fapta; căci colegiul tag- 
mei sânţite și adunarea boerilor alegând 
colectiv și prin comuna deliberare, cât sa 
putut mai iute, prin conînțelegere preterind 
între alții, aii ales în unanimitate pre acesta 
domn Valahiei (Daciei), și atât pentru a-l 
cere atunci de la împăratul Otoman pre 
dânsul domnitor, cât și ca alegerea, făcută 
de dânșii să se întărescă prin ordin împt- 
tătesc, trimiseră mai nainte în capitală ru- 
găciuni și înștiințăuri atestătâre despre dem- 
nitatea bărbatului, și care numai puţin se 
întăriaii și sprijiniau de confirmările con- 
glăsuitâre ale mărturielor din partea paşali- 
curilor vecine 10). Căci atunci Pașa, de pază 
a cetăţei Vidinului, până să vină din capi- 
tală decisiunea, pe lângă mărturia lui dată 
conform dorinţei celui ales de ţară, nu se 
opunia ai ceda și frinele administraţiei. Deci 
fiind-că vecinii. și fruntașii senatori ai diva- 
nului se porniră nunai de cât spre acestă 
trebă ca să-l înstaleze în tronul domnesc și 
să-l încoroneze domn la cârma statului, 
acesta n'a primit înstalarea atârnând-o de 
Voința împărătâscă. Da, atunci fățiș evită 
investitura, puterei, și mulţăumindu-se cu spe- 
ranţa aştepta, ordinul împărătesc 11). Apoi, o- 
dată-ce scrisorile autorităţilor fură date la 
Porta cea, prea mare, nu mai puţin contri- 
buind la acâsta, și tav6rea Împăratului cătră 
părintele său mort, și ajutorinţa, boerilor, a 
treia di după sosirea lor în" capitală, solem- 
nelii s'a edat și ordinul așteptat, în cât 
nu după mult. timp se, aședă în scaunul 
domniei și îndată apucând cârmele guver- 
nului, se puse pe lucru. Căci, de mai nainte 
când-va ocupând un teren statornic şi în 
strnsă relație cu autoritatea, cu care acum 
se investisă, își desvelisă voinţa având de
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normă judecata și rațiunea, iar nu răpire 
de glorie deştrtă și nici de cum sumeția, 
neroziei. În urmare ţara împlându-se de ve- 
selie şi în genere zimbind de norocire, toți 
supușii se mândriaii de bucurie, credând că 
le va: merge dupre dorința și supărarea și 
doliul ce-i cuprinsesă pentru mârtea tatălui 
stă, ce mal "nainte domnisă, stămpărându-l 
se veselia de presența fiiului, carele peniru 
presență începuse a domni. 

În acest timp întâmplându-se o îusurecţi- 
une cumplită în împărăție, care atunci mai 
în genere se înviluia, şi statul cu totul sgu- 
duindu-se de soldaţii, ce se stringiaii la un 
loc şi mai înfricoşat se răsvretiau, totul era 
confusat de turburare, în cât clătinându-se 
temeliele și columnele puterei, împăratul de 
până acum al statului s'a alungat, iar la 
„culmea puterei râdicat fiind nepotul săii s'a 
proclamat împărat 12). In acestă împregiu- 
vare din partea noii întăritului împărat s'a 
trimis domnului recunoscut scrisori îndemnă- 
târe la justiţie. prin care adică monarhul de 
obicei invita pre toți guvernatorii la drep- 
tatea judecăţei și la observarea dreptului 
fie-cui. Dar cu tâte acestea, fiind-că înr&u- 

“ tăţiţii însurgenţi” rătăcise de la calea dreptă 

(căci insurecția furi6să nu cunâște măsura 

cuvenită: pentru că mintea, trupelor răsvre- 

tite se întunecă întru cât-va de insubordi- 

narea ce odată din patimă a ajuns la entu- 

siasm), înturnând Jluerurile pe dos, își bitea 

joc de disposiţiile cele mai bune ale cârmu- 

ivei. și întoreându-le spre mai răi, şi-uii 

rânduit pentru denșii de domn în Moldova 

pre un neguțitor de oi, însărcinat cu îm- 

părţire de carne la soldaţi, om de rând și - 

de n&m prost, iar pre noul domnitor al Va- 

lahiei prea uşor Tati respins din domnie, 

rechiemând în locu-i pre Mihael Racoviţă 15). 

După edarea ordinului, cel întrodus prin 

puterea revoluţiei, de la început îşi arătă 

dușmănia sa, și pe lângă catagrafierea ave- 

"vei lui Constantin şi a tatălui săti, aruncă pre 

boerii acestuia și pre servitorii lui la închi- 

s6re, iar pre dânsul deși proclamat 'și înco- 

„onat de doi împărați, nu-l socotia demn 

de supranumele de domn, batjocorindu-i ră- 

dicarea, la domnie; precum evident sa de- 

monstrat chiar din Epistolele de corespon- 

dență la felicitările lu: politice. Deci Con- 

stantin respins acum așa din domnie, își 

caută scăparea în Bizant încet călătorind pe 

i 39



— 306 — 

RR y Ea a9oTras [ahfidos T To00t- j 
Dnhuliza Vzoetiuevo, cb ÎzoTa sv Ti, Tod 
dvazios ebuevetg vip mâozi ovyairehafovro &- 

muzoogiay, Bare ua 10 TĂ BaTppa ESTI 09 

Îilouză ze zi Ehwwovza teilveoda, ăn Trois 

z6v Wacywouivov ză Biharia noi AparojvToy 

amapyehais ai. 2905 70 ductvtriv Tăs doyăs 

avazzepniota nai mpoomehilev 5 58 Mah îv 
z0ozos Tv Toauznv edvotzy bonatouevos, zai 
dci, î9' 'hmepody zabeEs pu-zetey 

Bucoo5ouzuwv un/zvây, zov meqtos ovs Gvrt- 
matiuevo) “fvegbva, ai pe cis tdow othâTnTos 
ds awwmziooveav Thy Erei) TPOTUYNGĂRULEvoY 
Dopazipa Drd orwyegoă milius Tizzav opoviya- 

i Î 
Li ? N 

708 naboymeuDaivov, 05iv65s dEeAo0usTo. 
d. 

h / 7 zepul)i)ebats, aia 
E 

ei
 

e 
i 

7 - 9 

GVA. "Tawazbia cv 305 îv Biănvn 9p0v871970 
jr To) 2 2Y0u.519%9 af Baotât = zi. „ad VT% TI e GU - 1 z AID iiiu, d | 1 

moclevă Eziipazivros coprida, mos wer e- 
4 e Lă * Li - ? 1 , 

zori “îuigav Eni 76 Tis Bhzyias iona 
„ > * 7 Ei 

Epopes dvarerioazat Ax GIV45TNS, Osea Toto 
: pa „a Pr CL af - + 
aia 769 zbhzGv doo Sovrelais mega) sis 
Pi + , . 7 m. 

5 70 cazpaninoy drdoas mpooranza  Sâroy. 
Ein utv duo Batas Entwootov oroorale za U Us LI AVI Et / 0 OO (7 4 

7 
. . ' _- 

240;qv!ots Oooi pa cty En0/00u-ev0s, GWTiza T0y 
2 / 

e 

* - + ei 

zndahiuwy Emopăzrezat 705 Grigbus, aul ĂTavTa 
65 E/toowv Oavevuuavos Tă Tăz p0ous, adeToy 
mp0055wy 65 £ Bihotora dptautvos zooduari- 
Dzzat. Ratwdv utvror cd)oy veztwudTos Tîw3 

705 Mapai) zei spoualinhoos Tivâs ua Bavab- 
G6us dyajeteautvav, Hal 0d5 GyeThaoudv uri 
GNopupaty îi Tod dvaasos, ts dodonra Băldev 

* OpoTauty09s zorwasochat 0Y02u- 0 29703 TIpeyyE- 
Neyoavros, 70 Bervăv putu EmiaTn Toi Booyu.od 
za Woods vene uhvdwy, Eneo ua d 
Opazâra Tâv suppizdy, GwyzAnzos îpyopiov do- 

7 “ > > e - 

OoT0y 20 piv Gya0pauoon Vngiouari, ui 

e. 2 vey 2aops Ip ex 26 () Ș PY AA - Ep YEvovey Ezire/vacău.zvoy “pevtolaL Brezottavro: 
7.4 -“ Di. 1 ? Rai pe îzeă az Tv Wmepopizy tri Efvorsye 

Î9 'z30nv “aiznlaie. iv air cv 7 z5anvy "atena; râv aro 2 zh 
maoansăuzyo Grande vai duzizuzae fa | Capa NTĂuLEv0s GrAvis tai, dvaitwnos 2tezpovira 
07 =aaye up pi fra Aa A nsre A sed mporerusvoy 04005 Îuaprnas 6 dp/:nţerns, 
Tv Otonivzy Aiaazegivay dopatoy oi “Înreuoyt- 

a
 

475 mpiuvav Exmeponitay, 70 spe dnobis ATIT. 
Tâs Gtuvâzntos, 2hstv655 faut Guwwouzu Eppato- 
ps705 ri rau gi vos Tm doua Tpeonpăyero, 
Aa TAN GIIoAGs, maiizs abră  Gvaplueves, 

man? vase Fr na . , a 3 Pap vezi OuoTnpip Teo yyicaca, Yyex- 
4 * . . + 

vals Ti dnehuzuaa sis Ato6oy Vrepdaiovy Tăv oi   

drum până ce ferberea rescâlei și furtuna 
turburărei politice liniscindu-se treptat sa 
alinat. In acâstă împregiurare, magnații cu 
amabilități, amicii şi rudele cu bune tratări 
Pa întimpinat ca pre unul ce revinia din 
ântăiul pas al carierei şi dinpreună cu fa- 
vorul împăratului, îi procuraii tot ajutorul, 
în cât abia se puse a șidea în linişte și r&- 
suflu în vatra părintâscă, când prin promi- 
siunele celor. de la putere şi acelor ce dădâi: 
mai bune speranțe, se şi încumetă acuma 
veajunge la puterea cea grea de obținut, 
Intre acestea, Mihail, pismuind şi nesuferind 
o așa favâre, plănui o nouă machinațiune 
de care -se determină nai departe, și. arată 
că de pasiune cumplită își perdu mintea, 
căci în mod crud respinsă pre acest principe, 
ce se părea a fi de un caracter blând și 
carele pentru întărirea amiciţică îi peţisă fata 
spre a o lua în căsătorie. - 

(1730). Deci Paşa de Vidin devenind a . 
turcă Vizir 14) în capitală și încredințându-i- 

„se sigilul de omnipotenţă, iarăși după a 
doua-decea di Constantin s'a proclamat gu- 
vernator și domn în principatul Valahiei, 
când şi încuragiat 'de felurite măguliri de 
vorbe ale curtenilor, plecând soseşte la sca- 
unul guvernatorial (satrapie). Aici, atras de 
dragostea mutuală a, localilor și de senti- 
mentele de subordinare, îndată şi apucă câr- 
mele navei, şi ca un înţelept destribui tote 
dregătoriele ţărai, și începând cu veniturile 
le dispune cât se pâte mai bine. Între a- 
ceste, Mihail stîmni o nouă învăluire și ră- 
dicând niște 6meni de rând şi. proști, le 
porunci ca împreună alergând, de supărare 
Şi necaz să se plângă lu împăratul ca şi cum 
ar suferi adecă lucruri nesuportabile, Atunci 
inat ales avu loc o prea cumplită persecuție 
şi so iscă o furtună sgomotâsă, la care luă 
parte mai ales mulțimea iar senatul boerilor 
din ţară, prin comuna, coînţelegere alergând 
ȘI apropiindu-se de tribunalul împărătesc, 
ȘI cu curagiii interind pre acusatori,aii făcut 
ca -uneltitorul ' celor întâmplate să fie exilat 
în Lesbos: 15). Deci, după ce i-a cerut fata 
ŞI când acum era în exilii între străini, și 
Mihail refuzându-i iarăși cererea, îl respinsă 
aspru.și neomenos, principele Constantin ne- 
reușind în scopul propus, măreț atunci și-ă 
logodit consârtă pre dâmna Reaterina, năs- 
cută dintro tulpină vechie şi princiară, * 
adevărat model de: demnitate, ȘI și-a adus-o
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de femee în camera sa nuntală, cu care și 
conlocuind şi-a râdicat cu densa copii, pre 
care i-a și consacrat muselor ea unor nutrice 
spre a cleronomisi când-va prin o creștere 

* . 

labori6să, seri6să şi statornică iubire de în- 
Nas - s y A . văţătură a tatălui lor. Dar pe când dispo- 
sițiunele luate în acâstă domnie înainta cu 
prudenţă în liniște și bună regulă, niște 
voitoră de rele și netrebnici, destrugători de 
state şi băntuitori acelor stabilite, cu viclenie. 
şi ghibăcie ademenind pre Grigorie Ghica 
ce guverna atunci Moldova, și atrăzându-'l 
la denșiă pe ascuns îl escitaii cu sfaturi, și 
propunându-i principatul Daciei de jos ca 
mai avut, îl aduc la încercare de schimba- 
rea domniei, înpingându-l la întreprinderi 
noue; şi aşa cu o prea: mâre sumă de chel- 
tueli sa strămutat alternativ. preschimbân- 
du-şi domnia şi trecând unul din Moldova 
la tronul Valahici, iar altul de la cel al Va- 
lahilor la scaunul Moldovei. Apoi ambii 
principi sosind la confinia Focşani, și întăl- 
nindu-se la un loc Constantin nici-cum su- 
parat contra întrigătorului Grigorie la pri- 
mit cu cuvinte dulci presentându-se la în- 
timpinare. egal cu sineși, şi întindend șirul 
conversațiunei cât mai potrivit, la convins 
cu sfatul :lu aceea în cât prin comună con- 
tribuţiune. a ambilor să readucă; pre bătrâ- 
nul acum și disțeratul Mihail la propia sa 
casă, eliberându-l de exiliti şi recăștixându-i 
întârcerea; ceea ce se şi făcu ajutând și di- 
sinitatea la o. ast-fel de stimulare spre mai 
bine 17. (Anul 1733). | 

Deci, sosind Domnul cu curtea sa în Mol- 

dova, şi aședându-se în noua cârmuire, a 
împlut de graţii și onoruri pre toţi cei de 
acolo, far mai ales pre amicii precedentului 
domnitor și pre cei mai mulți din afinii. luă 
Mihail, avându-și în adevăr de mai nainte 
stabilită blândeţa ca program: faptelor sale; 

“ar acâsta din consideraţiune, cum amicii şi 

străinii, intimi şi cei de alte opiniuni, prin 

abodenţa bine-facerei, să pâtă fi puși în de- 
pendență de îndatorirele lor. Dar când pe 

de oparte, din causa disputei prelungite în- 

tre Stanislau şi Frederic pentru elecţiunea, 

la -tronul Poloniei, Moscalii năvălind în țara, 

Leşaiscă a împlut localitatea aceea cu armate 

pentru alungarea și stârpirea contrarilor lor; 

iar pe de alta, dupre chibzuirea făcută pen- 

„tru apărarea statului Otoman, fârte mulţi 

Tătari (sciți) cu sultanul (regele) lor îndi-
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gen luând poruncă sai aşedat pentru sase 
luni pe lângă rîul Nistru și tăbărînd pândeaii 
de aprâpe mișcările inimicilor 18); atunci 

guvernarea cea seridsă, plină de îngrijire 
gener6să și prudența cea deștâptă a capului 
statului, măgulind cu cuvinte şi darui pre 

sultanul “Lătarilor carele de alt-feliii îi era 
favorabil și prieten, cu înţelepciune a stavi- 
lit mulţimele 'ătarilor cele pânditâre, de 
obiceiti năvălitâre spre stricăciuni și dedate 
la incursiuni și prădăciuni; și așa înfrânând 
călărimea cea întru cât-va nereținută de la 
ori-ce pradă în ţară, de la devăstări și ja- 
furi, scăpă întrun chip nemerit pre supușii 
săi cei înfiicați. Intre aceste, fiind-că tâbă- 
xîrea, Moscalilor în Lehia căuzasă nu mică 
turburare și sgomot, necontenite şi. inari or- 
dine împărătești sosind unul preste altul 
ţineaii pururea în activitate şi făceail a se 
manifesta silința și stăruința domnitorului 
la împlinirea voinţei împărăteşti, prin trimi- 
teră de instrumente resbelice, de cherestea, 

de întreprenori, de care şi unelte spre întă- 
rirea oreșelor şi asigurarea forțereților 13). 

Dar fiind-că Grigorie apucă pe o cale 
nelegală și nedreptă, plecând urechia, la lin- 
gușirele măgulitâre ale unor 6meni vicleni, 
Şi stîrni vespele nu întwascuns, ci vicleneşte 
începu a lucra cu ură şi răutate ca săa-: 
lunge pre Constantin din Moldova. De aceea 
acesta nesuferind î-juria și resbunându-ți 
începu a contracta cu Mihail noue învoeli 
de înrudiri 20), și respingând contactul și 
corelaţiunea, fățarnică a aceluia, cu ajutorul 
protectorilor săi de la curte (Pârtă) căci 
atunci obţinusă înalta demnitate de Vizir 
Pașa din Babilon *5), sbură farăși în scau- 
nul Valahiei (1735), întărindi-se la cârma 
statului şi eu onâre aședându-se. Și acum 
strîns ținându-se de principiul de mult îna- 
inte stabilit al bunei-voinţi, că cum dice 
Tespid: „avuţia bine-facerei este necheltu- 
ităe 22), de-o-dată sa, ilustrat de o potrivă 
recreând şi -adăpând cu apele unei înbucu- 
ătâre bine-faceri, atât pre sevitorii săi, cât 

şi pre cei ce fură bine-făcuți de Grigorie. 
Apoi când se iscă resbelul Nemţilor, preste 
cel de mai nainte început al Moscalilor, con- 
tra, împărăției Otomane (1737), fiind-că ge- 
neralisimul din Transilvania, după cugetări 
adecă mai bune, fălindu-se îndemnă cu vo» 
be mari și sfătuia pre domn ca să supe 
statului Austriac guvernul principatului ce
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are în pază: reformând pentru acesta con- 
îmbuțiele şi dările spre ușurarea supușilor 
așa cum de dânsul i se arăta *3). Acesta. 
neatins de bărfele și așa dicând ca un prea 
mare ilăi ce nu se teme de plesnituri: şi o 
minte înţelptă de forţa ce o atrage, disă: 
nu-i în puterea me a da, ceea ce nu este 
al meu. Ci cui divinitatea a dat a câștiga, 
victoria ca un premii, aceluia servesc cu 
credință nestrămutată, lar a mă desbina de 
la împăratul prin revoltă, m& opreşte legea 
divină și politică. Intre aceste Nemţii ati 
invadat în ţară și în timp ce domnitorul 
voi ale eşi înainte cu armată, cu venirea 
inimicilor totul s'a turburat: cdta divanişti- 
lor s'a împrăștiat şi pe lângă că afacerile 
publice nici* cum nu se mai îndepliniait, din 
lipsa armatei de opus inimicului, Domnito- 
rul chiar era strimtorit, şi de aprâpe con- 
strîns și redus la nedomerire 24). Dar geniul 
Emoilor apare mai cu samă în dificultăţi, 
(căci restriştea, ca o cute de ascuţit .agerind 
tâmpirea naturală a curagiului, îi ridică a- 
desa umilirea şi înjosirea); drept care, sco- 
țend 6re-cum afară și aprinQând scânteele 
cele ascunse în adâncul înteligenței sale, 
principele păşși preste nenorocirea cea sinis- 
tră luptând cu curagiii. Deci pre când ini- 
micii porniră răpede la reșidenţa autorităţi- 
lor. şi Constantin de mânie și de snpărare 
cuprins, plecând se dusă drept la riul Dună- 
rea, pe lângă țărmurile căreia aședindu-se 
în corturi, își stringea armată, adunând lup- 
tători, când chiar în scurt şi formându-şi 
armia cu cheltuelele sale și cu cea. sosită 
de la împărăție, şi pregătindu-o, în aceeași 

di purcesă și apropiindu-se de oraș, își aşe- 
qă tabăra, în o posiţie apr6pe. Iar generalul 
nâmţ în acest timp înaintând spre Bucureşti 
cu două mii de soldaţi și audind de sosirea 
armatei” ce venia, întorcându-se se abătu cu 
totul din cale, plecând aiurea, şi pentru a 
se presenta contra armatei principelui şi a 

o batjocori, trimisă un comandant de o mie 

din preună și cu trei sute de soldaţi sprin- 
teni (călări), carii fără veste prinqând pre 

boerii divanişti însărcinaţi și cu paza tronu- 
lui, precum și pre [erarhul local, i-a luat 
captivi îndepărtându-i de acolo *). În ur- 

mare Domnitorul comandant al armatei pu- 

să a doua di de se săpă şanţ împregiurul 

taberei, şi necontenit ocupându-se cu îngri- 

jivea celor ce urmaii a se face şi cu întoc-
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mirea expediției, trimetea soldaţi spre obse- 
varea şi spionarea generalului inimicilor, 
carele prăda în ţară pentru hrana, cailor și 
pe ică colea jăfuia poporul local; Domnul 
dădu încă ordine soldaților ca tare să res- 
pingă pre atăcători, pentru care: aceștiia în 

fie-ce di aducând Nemţi, nu puţini captivi 
prinşi vii, iar ale altora, răniți și căduţi în 
luptă 25 numai capetele tăiate, cu spaimă 
turbură pre dușmanul de acolo aprâpe des- 
trus 27). Deci generalul . Nemţilor se porni 

_fârte aspru şi trata dușmănește pre dregă- ) $ ] 
torii captivi, precum și pre cei-lalți supuşi, 
căci dânsul necontenit prada și atacând 
în c6ce și în colo jăfuia necruţând nici 
chiar templele, atunci vitâzul pre cei mai 
mulți dintre locuitorii ţărei îi atrăgea cu 
blândeţa la sine, făcându-i a se lua du- 
pre îndemnările sale, cele însă pline de milă. 
Dar fiind-că mulţimele poporului celui strun- 
cinat de certele dușmane refugisă la munți 
şi păduri, împrăştiindu-se pentru spaima 
de mărimea restriştei, Constantin se lipsi 
de cele necesare (ceea ce. tocmai face greu- 
tatea și imposibilitatea resbelului, și este în 
stare a turbura apele disciplinei militare) ȘI 
neavând. în lipsă de hrană, de unde cun- 
păra pentru armată, în zadar aştepta nutri- 
mente din pustii, pentru care trebuind a 

se nişca așa dicând, din acestă, estremitate, 

şi ne mai 'credând Bine a se espune la a- 
tâtea pericule, începu a aduce nutrimente 
mai cu înlesnire din ţările de preste Dună- 
rea, iar „banii de împărțit la corpul merce- 
narilor X-a tras acum tocmai din capitală, 
în cât îmbelșugarea, prin o provedere in- 
teligentă înlocuind lipsa, de-o-dată făcu a se 
destribui nutrimente, lefuri şi daruri la sol- 
dați şi la spioni, și așa nemerit se înfrnă 
insubordinarea armatei otomane, ce ușor se 
sborșeşte, şi. scăpă ţara de violenta lor în- 
călcare și prădăciune. 

Dar îndată-co mai în urmă s'a comunicat 
faima de pornirea Nemţilor în Iliria -și sa 
şoptit un murmur despre luarea, cetăţei Ni- 
sa 5), călărimea, Bosniacilor ce era cu Con- 
stantin tăbărită pregătindu-se de reîntârcere, 
pentru . durerea. patriei numai decât porniră 

pe - drum, spre a termina cât mai răpede 
călătoria și a respinge pre inimici. Pentru 

care îndeplinindu-se. cei retrași cu alte trupe 
și mai. înrolându-se' din noii alte cete de 
soldaţi şi de cavalerie, . după trei, dile a ple-
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cat; în fruntea armatei contra duşmanilor la, 
Târgoviştea, ce este ca un ochii împări- 
tese 25. După ce adversarul Nemţ se retrase 
cu patru mii de chiuraseri la Câmpu-lung, 
unii din armata otomană pârjolind cu foe 
cea mai mare parte din acea localitat îndată 
după reîntâreerea armatei 30), Vodă luă din 
lagărul împărătese 6meni cincl-sute de voi- 
nici ardători de bătae, pe lângă carii mai 
primind cu învoirea împăratului două mii 
de la cetăţele situate în apropiere, plecă 
spre a se opune dușmanului ce de mai 
nainte se retraseră acolo, 

Deci armia așa constituită întăininidu-se: 
cu trupa generalului Austriac, și înaintând 
apr6pe, tare ssaii lovit în atac şi în cursul 
luptei mai mult încă persistând în bătae și 
de tot împrăștiiud pre adversarii ce puter- 
nic se luptaii în contra, i-aiît învins și încă 
pre mai mulţi aă perdut: dintre carii patru 
sute ait omorit din preună cu genesalul 
cădut în luptă, ca la vro trei sute fură 
prinşi captivi iar cei scăpați de morte spă- 
riindu-se de înfrângere și cu totul buimăciţi 
a rupt-o” de fugă, plini de rane, și fugind 
cât le lua călcâele 31). Apoi fiind-că gene- 
ralisimul Austriac s'a retras: după ce i sa 
anunţat perderea espediţiei sale, soldații din 
armata princepelui gonind şi a doua di pe 
fugari, şi devăstând nu mică parte din lo- 
calitatea, de unde se retrăsese armata ini- 
mică, se întinseră până la hotar, când. ast 
prins femei de ale soldaţilor şi cară de ba- 
gagiii şi a răpit captivi. În urmare pentru 
acestea compusă serisori cătră infatigabilul 
Vizir al împărăției felicitându-l cu laude 
pentru înțelpta administrare, încunună încă, 
frumos şi remuneră cu daruri pre cel ce se 
bătusă brav. Dar fiind-că unii din soldaţi, 
sumeţiţi în mintea lor de fala victoriei, răpise 
fâră sfiire copil şi fete de a le locuitorilor 
(lucru ce probabil din causa furiei resbelice, 
barbarii. bătându-se. între sine îl fac chiar 
şi in ţara lor), Vodă arătându-se ager și 
necedător în zelul săi pentru apărarea su- 
puşilor îi înfrână, luându-le cu sila pre cei 
ăpiți și scăpându-i: de o captivitate nedr6p- 
tă și de la perdare *:) Pentru acestea fiind- 
că în espedițiunea aceea unit dintre senatori 
(divanişti) de mal nainte refugisă în Ardeal 
şi mulțimea spăriată încă de mult, până 

? > . + 3 

acum se aciuasă în munţi și păduri, acum 

eliberaţi de încălcarea străinilor a consimţit;
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să Jasă și să se așede în propriele lor locu- 
inți. Deci mulţimele împrăștiate încurând 
înbăvbătându-se 32), se întrunesc iarăși între 

dânsele și se connadună, şi de și altă dată 
plecasă care în cotro, fie-care și-a recunos- 
cut consăteni și întrând în vetrele lor fârte 

frumos sa aședat. lar Vodă spre a înlătura 
periculul de rebeliune (bainire) amenințător 
pentru cei ce fugisă în țara dușmană, pro- 
mitea împăratului credinţa curată și spriji- 

nindu-i sub garanţie de servire statornică și 
nestrămutată, şi însuși garantând, a adus 
stăruind tot spre mai bine, scris6re de 
xertare plină de miluire împărătescă și de 
bună-voinţă pentru reîntârcerea lor îu țara 
părintescă. Aşa ţara cea destrusă și mult 
visipită pre - care beligeranţii o boșturasă 
prin prădăciune nu numai n'a lăsat-o să 
devină dupre vorba lui Tenmistocles ca un 
cal duriti sai de jaf, ci prin o chibsu- 
ință înțeleptă însoţită de o pregetare băr- 
bătâsă o scapă de cumplită devastare. Și 
apoi ştiind în sine că, dupre disa lui Euri- 
pid, munca tot-d&una este părinte. al glo- 
viei, cu neobosită silință supraveghia îmbră- 

țăşind ţara ca un părinte. Dar cu trecerea 
timpului resbelul Moscalilor prelungindu-se 
mai îndelung de cât al Nemţilor și de mai 
nainte: vestindu-i-se preparațiunea vinorei 

espediţiuni a, Otomanilor contra lor, necon- 
tenit primia din capitală pornncă pentru 

ord, grâu, făină, plute de catarguri pentru 

transport, construitori de poduri și care tote 

aceste din causa mulţimei și încă a iuțimei 
execuţiei, întrun timp nefericit și neliniștit 

cu greii se efectuati dar cu voința laboriosă 

și silitâre gătindu-le tâte deplin le-a efectuat. 
Insă sosind vara, Vodă combinând un plan 

de espediţiune noue contra catanilor Nemți, 

soldaţi sprinteni, ce se aședase în Craiova **), 
le opuse o putere de soldaţi întrales cu 

care întâmplându-te a lua parte la o neisbu- 

tive Gre-care și călărimea 'Tătară de dece- 

mii, acâsta s'a răpedit în fugă pretutindenea 
spre prădăciune locală și încaleând ori în 

cotro -localitatea, nerușinat se făliau de de- 

vastarea, prădarea și prinderea. captivilor 

țarani. - În urmare apucându-se cu zel .de 2 

stâmpăra acâată neînfrânată, pornire la pră- 
dăciune, : ce escită ca o strechie pre acâstă 

nație a tâte perdătâre,. Vodă a pus totul în 

mișcare - şi pe. lângă scâparea din robie a 
captivilor a potolit turburarea, "Tătarilor prin
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ordin de la comanda supremă, care cu to- 
tul le înterdicea prădarea 35), iar alți 'Purci, 

o. Tătari şi amestecătură de străini prin oră- 
șele, sumețindu-se de cutezanța resboinică, 
tură atunci înfrânaţi şi întorși de la rtutăţi 
de cătră lefegii, căci dați afară din trupa 
militară, ca cum li sar fi pus căluș în gu- 
ră, aşa, prin disciplină li se îufrână sumeţia. 
După retragerea Catanilor Nemţi din Cra- 
iova şi de prin prejur, fiind-că unii dintre 

senatori arăşi speriaţi au trecut în Ardeal, 
cei lalţi cu tâtă mulţimea locuitorilor sati 
retras în pădurile munţilor și în poene as- 
cunse, de aceea se aşedă un comandant de 

“armata pentru paza acelei ţări, iar Vodă luă 
poruncă să administreze şi acel loc 36; pen- 
tru care îmbărbătând cu blândeţe.pre cei 
fugiţi, le promisă în totul mila și buna-vo- 
inţă a împărăției, voind a-i atrage la vetrele - 
străbunilor, în cât pogorîndu-se din munţi 
și încredându-se în- frumâse speranţe, l-ati și 
ales de stăpânitor Craiovei, adecă, cum. se 
dice. Ban. 
(1138). După acestea, în decursul tim- 
Dului, vesbelul nemţese în țară întărin- 
du-se din ce în ce mai vârtos, și prin ur 
mare, din causa furtunei restriştelor ce su- 
praveniau, autoritatea domniei perdându-se cu 
totul. fireşte se cuprinse de dorul conservă-. 
rei ei mai departe în Stat şi pururea diua şi 
n6ptea neobosit ocupându-se de tabere și 
espediţiuni cu armata cea mercenară; tot-: 
odată când generalul s&ii, plecând fâră veste, 
atacă citadela Nemţilor din ţară, şi mersă, 
întins și în contra incursiunei Moscalilor ce 
alergaii în spre munți 37), și Vodă din par- 
tea amenințată a ţărei fortifică o culme în- 
naltă ca de refugiti și de năvălire contra 
atacului duşman al armatei nemţești; şi ca, 

unul ce trebuia a fi.gata de ase lupta: 
contra lor cu resistența pentru ţară şi su- 
puși, continui combina, tâte cu înțelepciune 

și plan bine chipzuit dar numai puţin se 

bătea cu suflet curagios și până la estreme 
contra lor. - 

(1739). In fine Împărații beligeranţi con- 

tractând pacea, ce pusă cap resbelului 
celui grei de terminat, pre toţi în adevăr 

X-a împlut de bucurie și veselie, și dar, 

c&rta ce veşteja firea vieţei se împrăsclă, 

tumultul cel clocotitor potolindu-se se alină, 

întunecimea cea pulberâsă sa desfăcut și 

limpedit, și focul cel lu început fumegos și
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uricios, străluci pretutindenea ca un farit 
prea luminos de înseninare şi bună ordine, 
Dea, primind Domnul buburos anunțarea 
păcei şi-a revărsat recompensele sale către 

anunțătorii veniți a-l însciinţa și i-a resplă- 
tit cu multe daruri, apoi îndată fu cuprins 
de dorința de a înlătura nevoile, aplicându- 
se fârte mult la ușurarea țărei cei strunci- 
nate, şi dupre cum obicinuit se arăta mâle 
şi blând: cu locuitorii striviți şi atunci iute 
sbâră să ajungă la ţinutul cel boșturat de 
resboi al Craiovei, ca pre cei de acolo să-i 
elibereze de suferinți, și să reîntregiască mai 
statornice drepturile ce de mult fusese cu 
totul surpate 35). In adevâ& după ce ajunse 
acolo şi se apucă de pedepsit pre nişte în- 
răutățiți, atunci şi furia turbată a celor ce 
strivia pre locuitori şi se îmbuiba în râuta- 
tea lor, restrîngându-se de la nedreptăţire, 
energic fu nimicită dispărend cu totul; căci 
unii se pedepsiră cu desțărare, iar alțil se. 
înfrânară cu ordine severe ale justiţiei și cu 
alte amende. Deci aceste efectuându-le cu 
prudenţă în ce priveşte resbelul şi cu pro- 
fundă înţelepciune și esperiență faţă cu res- 
triştele timpului, nu-și învăluia, gândul de 
spiritul îmflat al ambiţiunei, nică se înflăcă- 
ra de cutezanța gloriei vane, ci ţinându-se 
de ce este sigur, înlătura şi respingea cu 
stăruință și se irita contra farmecului pasio- 
nat al gloriei, de și natural acesta se naşte 
nu în firă tîmpe ori înjosite, şi se rădică și 
împinge de lauda mulţimei în tot chipul; Con- 
stantin însă cu neeruțare cheltuia și dupre 
trebuinţi consuma, dupre disa lui Piaton, 
mai ales propriul, neperitorul și curatul aur 
al capacităţei sale virtubse, care în 6menii 
mari se. întinde de la natură asupra sufle- 
tului. Aşa voinţa sa evitând întăritarea și 
furia iubirei de onoruri, cu disposiţie sta- 
tornică şi cu minte prudentă nu părăsi dom- 
nia alurecată în pericul în faţa - vijeliei în- 
tîmp'ate, ci o adusă În portul de linişte, 
prea ușor plutind prin curagiul săi propriii, 
ca cu 0 ancoră sacră. 

Dar în acâstă domnie ocupându-se încă 
de aprâpe numai puţin de partea civilă de 
cât de resbel, și regulând deslușit repartiti- 
unea dărelor dupre. venituri, ordinea de 
plata dărilor și a, contribuţiunei populare, & 
publicat tâte aceste, dupre care se uşurail 

supușii, mai "nainte apăsaţi. și veniturile pu- 
blice ale domniei satisfăceati dările către im-
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„dastea ză p0s Apuoviay sa n- 
)   abilitate de prudență politică şi înzestrând 

părăţie ; căci voia, dupre disa lui Tiberiu, a 
tunde numai lâna de pe oi iar nu a le ra- 
de dușmănește până la pele 5). Pentru care 
înzestră domnia încă cu ordine, oficii și grade 
de diferite dregătorii în bună regulă, cu maes- 
tri neguţitori și de rind spre înfrumuseţa- 
rea, orașului şi procurarea celor necesare; 
tot atunci avu loc prin o voință superidră, 
să fie reformate unele locașuri sânţite pen- 
tru studiul învățăturilor divine și pentru. 
coregiarea vieţei ; sedlele tinerilor pentru or- 
narea cu învățăturile umanidre și în genere 
se întroduse tot teliul de întreprinderi; în 
cât el făcu ca ţara să ia o transformare mai : 
frumbsă 10), Căci atunci prin repartițiunea și 
administrarea Statului sa arâtat că este în 
stare să, represinte îmaginea unui bărbat 
politic așa, cum trebue a fi şi a rămânea, 
neperitre, și pre care Plutarh în Preceptele 
politice, fără să -aiureze, nimerit a ilustrat-o, 
așa: „Mai întăiă, dice, bărbatul politic fiind 
„afabil și comun să vină în apropiere și 
„relațiune cu toţi, avându-și casa neînchisă 
„ea un liman de .refugiii pururea celor cu 
„trebuinţii, și să-și arăte îngrijirea și uma- 
„Nitatea nu numai la trebuinţi, nici numai în. 
„fapte, ci și prin compătimirea cu cei ce 
„&reşesc şi prin felicitarea celor ce reuşesc;. 
„să nu fie încă nici cum întristător, nici 
„supărător: mulţimei domesticiloră la bae, 
„ori la ocuparea locuriloi în teatre, nici 
„destins de cei pismuitori pentru resfăţare - 
„și lux, ci egal şi simplu în îmbrăcăminte 
„ŞI traiti, în creşterea copiilor şi în tratarea 
„femeei, de o potrivă ca și concetățenii săi 
„Şi cei-lalță 6meni. Al doilea, să devină sfătui- 
„tor,bine-voitor și advocat neplătit, oferindu-se 
„pre sine favorabil împăciuitor bărbaţilor cu 
„femeile şi amicilor între dânșii; să-și petrâcă 
„nu mică parte din di la tribună, ori la scena, 
„tâtrului; şi după aceea să nu tragă de Ia 
„alţii la sine tot cela-lult traiti, necesităţile 
„și economia casei de pretutindenea, ca vân- 
„tul nord-ostie nourii, ci tot-dcuna ocupându- 
„se cu afacerile publice să socâtă Guvernul 
„societăţei ca viaţă şi actiune a sa, lar nu 

„ea ocupaţiune și funcţiune publică, ca cel 

mulţi“. Prin tote acestea și cele de aceste 

întârce şi provâcă pre cei mai mulți să vadă 

momelele şi ademenelele celor-lalţi ca, falșe 

şi prefăcute, în comparare cu îngrijirea ȘI 

înțelepciunea, acestuia. Arătând deci el atâta, 
A
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„puterea cu o administrație așa de armoni6să, 
iarăși fu resturnat din domnie (căci funda- 
mentul lucrurilor omenești evident este forte 
lesne de resturnat, şi mai schimbiător de cât 
conturnul iragie €), iar în locui întrând 
Mihail, el este cu pompă transferat în Mol- 
dova, ca să disposeze și acolo cele cuvenite. 
-(1742). Indată ce Constantin -a apucat: 
puterea a și reformat administraţia Moldo- 
venâscă, dar cu supărare privind la un ţi- 
nut ce se revoltasă fățiș contra stăpânirei 
şi nu se supunea nici cum Domnului, anu- 
me Câmpu-lung Rusesc 4), s'a aplecat cu 
naturala sa agerime la potolirea lui, și pen- 
tru a înlătura sburdăciunea anarhiei, po- 
vunci de se trimese soldaţi din gendărmărie 
cu căpitanul lor şi cu alţii Gre-care, și așa 
se frânsă îndrăsnla poporului revoltat, su- 
puindu-l la contribuţia împărătescă. Fiind- 
că unii din Leşi, sărind preste șanțurile de 
hotar, încăleaii ţara trecând preste margini, 
Vodă stărui. puternice pentru confiniele Mol- 
dovei, şi după ce se întruniră arbitrii de 
ambele părți la punctul atacat de contestare, 
cu tărie respingând atacul, revandică prero- 
gativele Principatului. Apoi își încordă tâtă 
atențiunea asupra 'Lurcilor din ţară, carii 
înteţiți de resboiui, cu sumeție se întărâtaii 
contra, locuitorilor. În adevăr aceia, sub pre- 
text de negoţ, împunând locuitorilor săracă 
şi de la ţară grele procente de bani. și cele 
mai de multe, ori și în multe locuri pre 
toţi nedreptăţindu-i şi în tot chipul cu strim- 
bătăţi trăind, Vodă sa cugetat înţelăpțeşte: 
căci: cu ordinul din capitala Impărăției și 

prin un bărbat însărcinat spre urmărirea 
tuturor răutăţilor celor îndărătnici, făcându- 
se exactă cercetare în tâtă ţara și raportân- 
du-se comisarului ales pentru acesta, fură 
alungaţi din tot Principatul desființându-li- 
se tot-o-dată şi pieţele neguţitoreşti și bâl- 
ciurile ba chiar li se dărîmară cu totul Și 

locuinţele lor 43). Apoi în acestă împregiu- 
rare, cumpănind iarăşi în mintea sa cea stu- 

di6să cu măsura de mai nainte educaţiunea 
filosofică u tinerimei, a poruncit a se funda 
scoli de învățături în capitală şi în totă 
ţara, cu abondenţă dăruind încă ca resplată 
celor ce primiră acâsta a fi scutiți de con- 
tribuțiunea veniturilor comune în acestă pri- 
vire 4), . | | 

lar în regimul certelor civile (căci pre- 
cum în natură. dupre qisa. lui Empedoclu,
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așa și în viaţă, certa şi amiciţia, constitue 
totul +5), preferând mai mult de tâte drep- 
tatea cea mai curată, ca una ce este căr- 
bunele cel mai luminos şi basa cea mai 
statornică a puterei, şi-a propus de regulă 
neînfrântă și constantă în judecăţi: drepta- 
tea și împarțialitatea.. In urmarea, acesteea tri- 
bunalul comun de aici și reșidenţa Adrasti- 
ci ori Nemesei (a justiţiei neevitabile și a 
sentimentului moral ce resbună nedreptatea), 
ca un locaş acum de apel al justiţiei, fu în- 

“săarcinat de prelueră pentru dregătorii auto- 
rităţei din tâtă ţara şi judecătorii, de tâtă 
diua, definițiunile casurilor speciale judecă- 
toreşti aplicate la tot feliul de afaceri; şi 
dreptatea şi nestrimbarea Justiţiei în tote 
deslușită până în fir*; că de aici înainte 
dreptatea, la judecată să nu se mai vîndă, 
iar servilor nu sila să le fie lege, dupre qisa, 
lui Demade, ci aseminea celor liberi şi lor 
legea să le fie silă 46). In urmare, fiind o- 
dată în tribunal şi mulți dintre cei acusaţi, 
având nevoe de milă, se adresară către den- 
sul dicând: „Atârnăm de la porunca ta, ori- 
care a fi ea; Vodă privind la indepedenţa, 
dreptăţei qisă: „O bărbaţi, justiţia mare ne- 
„voe de milă, nici se sevârșeşte prin po-. 
„runci; căci se cade ca dreptatea pururea 
„și pretutindenea, să se păzască neatinsă, și 
„dacă ar trebui vre-o-dată pentru slăbiciu- 
„nea firei a fi amestecată, cu îndurarea citre 
„cei pătimași, totuși socot că nici cum nu 
„se cuvine a fi resturnată de pe temelia cea 
„stabilă a dreptului, pe care stă, ci a stărui 
„înti'ânsa tare și fări prefacere. Căci în a- 
„cest scop pentru ca Gmenii să nu se con- 

„demne între sine fără lege și să fie pedep- 
„siţi ca în pustie, şi pentru ca să se împar- 
„tă, ce se cuvine fie-cui, divinitatea trimise 

„de sus dreptatea către Gmeni. Prin acesta însă 

„se institui un şir convenabil de virtuți, care 

„armonic împletite spre perfecționarea min-. 

„țel se amestecă între dânsele, dar dreptatea se 

  

*) Dacă în loe de zpoxvszbzwfvov se va ceti appa- 

vezităavos, sensul acestut period ar fi aşa: — lar 

următor acesteea, făcând publie cunoscut în am&- 

vunţime dregătorilor din 10tă ţara, şi judecătorilor 

în permanenţă, definiţiunele casurilor speciale ju- 

decătoreşti acomodate la marea variațiune a aface- 

rilor, și dreptatea şi nepervertirea justiţiei în tote, 

constitui în fine localu apelativ al justiţiei, tribu- 

malul comun de aici ca locuinţii a Adrastiei ort 

Nemesei (a justiţiei prevedătore și resbunătore). — .
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„stabileşte în lucrările judecătorului, ca o: 
„cumpănă dreptă de arbitru și cum se dice 
„ca o sfâră la zidire, iar mila răsare alătu- 
„rea ca o lăstare prea frumâsă, și se con- 
„amestecă ca o mixtură dulcie.“ Așa se 
cădea a se esprima către supuși un bărbat 
politie ce are în sine minte guvernătâre și 
rațiune ordonătâre. În acâsta domnie prea 
multe ajutoruri sati cheltuit din causa asu- 
prirei creditorilor grabnici la cereri, și către 
Patriarhi *?). Apoi iarăși ivindu-se neruşi- 
nata strimbătate a unor neguțitori 'Purci, 
carii întrun orășel din noii asupra popu- 
laţia cea, miseră, și lipsită â săracilor, . prin 
naturala energie a Domnitorului asprimea 
strivizei fu - iarăși înlăturată. Deci, pe când 
Moldova era în acest chip administrată acum 
de doi ani, îndepărtat de frate-săii, Joan, în 
fine fu schimbat, și lăsându-se de domnie: 
plecă la cetatea împă&rătâsei, dar nu după. 
mult timp fu denumit a patra 6ră la admi- 
nistrarea ţărei Valahilor. 

- (1744), Deci, îndată ce se aşedă pe tron 
în acestă domnie, pentru ca să nu se ne- 
dreptățâscă, nici cum poporul, ce se deprin- 
sese de mult a fi familiar întradevăr cu 
dreptatea, a. seris către toți carte cu sigiliu 
domnesc, prin care pentru resuflul supușilor“ 
se opria ori-ce vătămare nedreptă. Apoi fi- 
ind-că cea mai mare parte din ţărani robiau 
în grea robie și erai lipsiţi de libertatea: 
naturală de la început, Vodă şi în acâstă. 
privire reclamând dreptatea, pusă prețuri de 
vescumpărare, şi se făcu mult costisitârea. 
eliberare a nemului din robia cea arbitrară. 
Atunci, nişte 'Lurci nesubordinaţi legilor,— 
care este reul cel cumplit și în adevăr grei 
de stîrpit,—în ţara cărmuită de el fundân- 
du-și locuinţi, une ori cu porunci împără- 
teșt:, alte-dăţi .cu învoirea şi concursul ce- 
lor de la putere și cu silinţele servitorilor: 
și încă cu multe cheltueli stătâii neclintiţi. 
în acesta, sub pretext de dreptă stabilire în 
țară, deodată Vodă îi respinse, silind mul- 
țimea cea îndărătnică a se strămuta cu totul. 

(1748 an.). Dar de aici transferat în sa-- 
trapia (domnia) Moldovei, de 6re-ce acum 
Grigorie Ghica întrase în scaunul Valahiei, 
de îndată vârtos se apucă de ale adminis-- 
trației, și deci, prin o seri6să guvernare, 

domnia ce acum era, infirmă de rele şi se 
pustiise de negligenţa de mai 'nainte, sub:
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densul încet scădând răul, iarăși reveni în: 
vig6re. In adevăr, niște neguţitori Agarineni 
(carii sar putea numi pe limba lor Lazi), 
de mult acum așerendu-și locuinţele în ora-: 
şele și satele Moldovenilor, şi în tot cursul 
timpului trecut mult crescându-și averele lor 
cu câștigul din negoţ, ba încă cu lăcomia 
şi “răpirea (căci dragostea aurului cea, lipi- 
ci6să și grea de respins este o patimă grea 
de săturat), asupriai pre locuitorii scăpătaţi 
cu procente de bani și cu instalări de tîr- 
gumă; aşa că prin ţara Moldovei se respân- 
disă o prădăciune neînarmată ce jăfula pre 
cei săraci, lar acâsta spre a sătura iubirea 
de avuţie negustorâscă, care la urma urmei 
se stârşia prin lipsă şi sărăcie 8), Daci Dom- 
nitorul cu ui săi propunându-şi a stârpi cu 
ori-ce preţ o ast-fel de rană și obiceiii, ce 
v&punea oră-ce plan de sfat cu minte, ai 

vecurs la ajutorul și confăptuirea vestitului 
Vizir de mai "nainte al Împărăției, carele 
atunci petrecea la Dunărea, și și-aii adus 

din capitală cărți poruncitâre în acestă a- 

facere ;. pe lângă acâsta fu trimis de Vizirul 
ce-l conajuta și un Pașă cu armata spre acest 

lucru, iar locuitorilor ţărei atunei li se per- 
mise a trage în judecăţi, pentru nedreptăţile 
trecute; pre cei ce atâta îi nedreptăţise. Şi 

aşa cu fală înfrânându-i opriră în loc pre 

cei dedaţi la viclenie şi obrăsnicie neguţito- 
rescă și carii de fârte mult timp strivini 

pre locuitori. Deci aşa fiind alungaţi indus- 

triaşii inimiet ce trăiaii aici sub pretext de 

împreună neguţitorie, scăpară supușii țărei 

de tilhăria de mult furișată și acum res- 

pândită cât se putu mai mult; în urmare 

prin prudenţa, Guvernatorului, sub augură 

mai buni, ţara încetă de a fi vectimă mise- 

“vabilă acestei nedreptăţi. 
Dar cu tote acestea, guvernatorul îngri- 

jindu-se de ale învăţăturei, făcu a se întro- 

duce o ordine frumâsă în cultivarea învăţă- 

turei umanidre, căci stadiul instrucțiune se: 

ornă cu exerciţii și studii. Pe deoparte pro- 

fesorii fură provocați prin ajutoruri abon- 

dente şi onoruri ce-i atrăgeail la se6le, iar 

pe de altă tinerii şi discipulii cu daruri și 

sfătuină ce-i întețiaii la un progres util, în 

cât musele instalându-se pe altarul de acolo 

făcti să apără în Geţia. imagina Greciei și 

o mică asemănare și improvisare a 1scu- 

sinţei atice. Nu za puţin de cât buna, ordi- 

ne politică, fiind negligeat şi studiul despre:
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cele divine, Domnul observând că atunci la 6re- 

care . solemnităţi sacre sehiopăta puritatea, ȘI 

firmitatea culturei bisericești, de alt-feliii cons-. 
tantă și nepângărită, se aprinse de focul ze- 
lului divin şi îndată venind cu buretele 
preste acâstă pată bolnăvici6să, espuse în 
fața părinților divini cele divine, poruncind 
să se întruniască în- adunare sânțiră și tâte- 
pe rând să le cerceteze dupre vechele can6- 
ne 4). Deci întrunindu-se de pretutindenea, 
colegiul sacru al preaţilor şi dupre porunca. 
domnâseă adunarea făcându-se cum se cuvenea. 
în templul s&ii sub preşedinţa Lerarhilor, cu 
amăruntul şi cât se putu mai bine sau 
desluşit “punctele discutabile şi conform îin- 

„spiratelor decisiuni ale anteridrelor Sin6de 

Ecumenice, se fâcură porunci consunătâre cu 
cărțile de D-dei inspirate ale Scripturelor, 
şi coglăsnitâre cu dogmele cele armonise 
ale Sin6delor, în cât se înfrânară coruptiele: 
purtărei celor greşitori, carii făţiş -tindeati 
la stricarea moravurilor, și zelul cel mai 
mainte . ferbinte și râvnitor la ceriii, fiind 
prefăcut dupre desordinea vieţei, acuni iarăși. 
Sa aretat și glorios a strălucit. Așa, deci, 
un caracter pururea divin şi nepăngărit al 
celor ce domnesc, mai mult încă, pietatea 
cătră, D-deii este o întăritură nedistrusă și 
grei de apropiat inimicilor; iar Statul ce se 
investeşte cu toga cea porfirică a euseviei 
(eucernicet) se distinge de tirania cea, strîmbă. 
şi se. as6măna unei imagine decopiate de pe 
originalul împărăției divine. Deci până aici 
principele Constantin păşind în viaţă prin 

o aşa înodare de peripeții ce se ţesâii între 
dânsele, cum se obicinuește în lucrurile ome- 
nești, și prin o variată "reformare a puterei 

şi scâtere la capăt a domniei pe ici pe colo, 
deodată sosi greul nenorocirei şi-l] cuprinse 
o cădere mai “tristă de cât cele trecute; căci 
prin viclenia adversarilor, smuls cu totul din 
domnia ce guvernase până acum abia apucă 
în puţine ile a se strînge și a-și pregăti 
cele de drum, şi îndată şi plecă spre capi- 
tală cu cei de pe lângă dânsul su punându- 
se ordinului împări itesc, 

(1749). Când după mânia lui Ddeii pen- 
tru mulţimea păcatelor nâstre, cădend din 
acesta domnie a Daciei, am ajuns în Bizant, 
atunci: dar periclitându-ne în multe restriște: 

“şi “în o iliadă (infinitate) de rele am întrat 
în adevăr, de și fără vole, în o viață de 
neviețuit, şi furăm cuprinși "de înuristără ne-
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întrerupte şi de supărări, ce pururea ne 
espundi la nedomirirea de a eși la vre-un 
capăt. Căci cărmaciul domniei perdute. în 
carele rezema şi bizuirea pentru fericirea vieţei 
nâstre, resturnându-se bila, cum dice Pla- 
ton 29, cugetă a se depărta prin fugă, și 
de-o-dată despărţindu-se de noi toți se duse 
desțărat în insula Lemnos 51), lăsând deso- 
laţi pre toți cei de sub dânsul, cuprinși de 
furtuna nenorocirei, şi espunându-ă la, vijelia, 
restriștei. In adevăr pilotul înlăturat de la 
cârme, vasul cel cuprins de furtună, de si- 
gur sar fi spart lovindu-se de stâncă, dacă 
vântul (zefirul) suflărei divine liniştind întru 
cât-va r&peglunea furtunei, n'ar fi îifilesnit 
întrarea vasului în portul de linişte. Deci, 
nava cea învăluită scapâ întru cât-va de 
întâia grindină și de furtuna, ce fără veste 
ameninţa cu nenorocire, și evită naufragiul; 
dar nu după mult timp, din causa neîntre- 
ruptului atac al întristărilor jalnic fiind a- 
păsată, (căci venturile contrare o loviati cu 
furie), de și părea a se adăposti în portul 
de alinare, cumplit se învâluia și puţin lipsi 
a nu se resturna. Chiar şi aici putea a se 
vedea 0 negură de nedomerire adunându-se 
preste noi şi întunecându-ne agerimea min- 
ței; căci acusatorii și batjocoriturii noştri, 
ca unii ce fără demnitate apucase tronul 
domnesc, cu grămada aruncându-se asupra, 
n6stră, nu încetaii a ne acusa și batjocori; 
şi în aşa chip căusaii nu mică insultă atât 
princepelui exilat, cât și celor remași în su- 
ferinţă. De aci răul progresând, se aruncară, 
asupra, nâstră celor persiflați și nenorociți 
defăimări prin oraș, în case și ospătătorii 
vorbe prâste în strade și drumuri, și tot fe- 
liul de săgetaturi de nenumărate bănueli. * 
Aşa duşmanii şi despreţuitorii noştri bărfind 
vorbe desonorătâre, și preste tot locul strîm- 
hătatea, lor sumeţindu-se tot mai răi, pe 
faţă, își arătati ura lor cea nâgră și viclenă. 
Cine ar putea spune cursele şi mrejele ini- 
micilor, carii ameștecând întriga cea rtută- 
că6să şi plină de' amărăciune cu defiimarea, 
și deriderea celor nenorociță, adăpaii pre 

cei acum svântaţi de dureri cu o mixtură 

vătămătâre şi oțeţită de viclenie tot-o-dată, 

şi . defăimare. lar pre servii celui deportat 

alurea, . carii rătăciati şi de multă neprice- 
pere pribegiaii pre aici prin oraș, în fine 
îi. aruncară în închisori, îl trădară maltră- 

tărilor creditorilor, și pre cer abia deprinși 
4I
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cu spaima sârtei cei crude, așa, speriați îi 
espuseră la pericule ascunse și făți;e. 

Ast-feliu atunci cu turbare se vărsă pisma 
asupra celor miseră și necăjiţi din capitală, 
nu mai puţin de cum invidia apasâ pre 
principele aruncat în localul trist al exilă- 

“zei. Palatul cel prea luxos al tristului exiliti 
era atunci Lemnos, insulă în defăimare ves- 
tită, urică6să și sterpă, de demult încă în- 
chisârea, celor exilați ; teren ce a primit 
pre schiopul și fabulosul Vulcan. respins şi 
alungat spre a mă esprima cu Omer 2) din 
câta celor ce-și aii locuințele în Olimp; 
locul de plecare al piraţilor, 'scenă teatrală 
de rele înspăimăntătâre, cuibul şerpilor şi al 
viperilor, și prea trista locuinţă a, lui Filoc- 
tet cel mușcat de viperă 3). Acest loc 
blestemat și plin de lacrimă, precum altă- 
dată ţinu pre Neoptolem împreună cu Odi- 
seu 56, aşa acum poseda pre acest bărbat 
de curând sosit aici şi petrecător departe de 
vatra sa. Socot însă că el şi acolo sosise 
spre folosul său, ca adecă încercând culmea 
nenorocire să pâtă cunâște că viaţa nu re- 
sistă, nici se pâte opune peripeţielor, şi aşa 
să vadă arătat ca acâsta, este forte mutabilă 
şi schimbăci6să. In care împregiurare: era 
posibil celui -ce observă de aprope a vedea 

„o mulţime de rele întrunite; căci serenita- 
tea şi liniștea, se obscură de întuneric, glo- 
ria la rîndul săi se preschimbă în desonsre, 
fala, în ruşine, abondenţa de tâte în sărăcie 

„și lipsă, întîmpinările pompâse în singuri- 
tate și pustiu. Cu tâte aceste, caracterul cel 
inflexibil. al vitezului tare în tâte cu o dis- 
posiţie statornică, și neclintită, liniștit suferia 

„accidentele, fâră ca virtutea să răpștâscă 
contra, atacului restriștelor. Căci ca o stâncă 
în mijlocul mărei bătută de curente și ne- 
surpată de valuri, pururea având în minte 
consolațiunile cugetărei filosofice, își arătă 
bărbăţia neelintită. În adevăr răbdarea lup- 
tând cu supărările și întărind .curagiul E- 
roului ca pentru o învingere totală, nu-l 
lăsa a se frânge sub nenorociri, în cât ori- 
ce cugetători cu minte n'ar putea uşor alege 
una. din aceste două: ori să deplângă sufe- 
rințele venite asupra lui, oră să încunune 
cu cununi de laude tăria lui în lupte. Deci, 
fiind ast-fel representată, în faţa tuturor sce- 
na întemplărilor nâstre, și ei încă fiind a- 
sociat şi coparticipător la restriştele  supră-   venite, m'am îmbarcat pe un vas de trans-



  

— 323 — 

zehâyer Îuyatas CE anviro rr tzeABruons vuxrâs 
„ani dev zare) peiae TO Gx4qos, TuDâbvEs m0)- 
1 76 cele Evafinpvuuevor ză mptrova, ai 0 
ioTict; zpupviista TA Te nada Tis ves Bieonă- 
patTov duTavopev, Tauri 18 Bu xarafnaTi- 

7 * - - . Cd cat ficuhânevor: tvratha GA 7â cutrio Tis CAS, 
zai Teis zidv AN fActe dvroepoutviov Măfzoy zveu- 
păzwoy Tposxpouuast, Tâv re 25copEvwov xuu.ăTuy 
mis mpoofohats og55ox xare)nuuiver, cota al 
zis Sahdoons (05 meg 24 owyliiuaros “huiy dvrt- 
mapazngocutrns Tiv îs Gov zayiornv 2hisue», 
în erau bois za Savăzov vyevâuevor, za 
700 (nv mpoatorizu Hân dneyvouores: dnepnză- 
as dc za tdunuris orivovrac 6) ws, ua det 
zâvzas 6) Tod atwvbbvov weyila map 70 Ewliwvăv 
has zozaleuons Tăs Toruvulas Gyioyuwy 5 oxe- 
ogîzos mhavfiens, xl je Tâv bazeyoutvny 6ut- 
n dmeozeâvăuevos AWaveA oo 'Îutpa xaTaw- 
jăzas moptuvbicaro, pai întwTipats awoais 70 

Ey 
aa „2 e“ Pena , . = 9 

îs viau îpu Tîj VOTEpalZ dyrinptoiyaŢe. 

“Hăn pâv cb Tae parăpavzes, ual îv 76 dare! 
TapyAEluEvoY 960 avTes za dnârouov dpos Evba 

1 dagimohs dabu.atwovon npozavabavTas vo Toy 
Erie ueuovuoutvov zi âctilovra ebpopev dgt- 

ozto crcotow Bd ve ooovipati Tv dzopi,twy 
70 vipwos dnooofebvra ni, Gta aut GuvTuy Ul 
Cunvezei 5cnu.Epat mag dovTtc, TFOTBET:TLAGWS 

îs mevous da da p)v Tapeveioauev Noyous, Ta- 

piz)naw Sine ap menovbâz sivă ze mo âuevot: 
ch pâv )d4 rw 2uodoxogoioay Ti pure buy 
dz me zal dvăpelav Tnva)Aos oibauey Tapa- 
Miyovres, îv vâp rais Vnoliuats rats Îezepare, 
pal meotponais Tă Toi Suu-05 OTEpEuvâv dai Ql- 

ozahin dvonnâzpenTov bzofaNovTes, îva prd 2% 

7os 77 avuta dyav vncfzby tos pivorro, za Tăw 
îzuretvas 10 mvs, (os Enos eizety, Îag5i,Entat 78 

zadepătev, Epuopev “phatza, Tă rod Xâyov, îs "Abf 

vas pizovtes, uzat zâv Gehqiva viipeobat 2ÎGaonoy- 

ze" cir zwe cv în. Ti) OTU ATI UUaATI d- 

zapzij î» Onzpibavres pâwr, nai e Tale 30% âh- 

niveoy - Evdua no pevot dvaqveuoats duăvais, To 

să piv masă sv duriv râs Saldaane bre yevdueba, 

70 tuzugoduevov unu dvatvovzes Tis UTOGHUU- 

ou.Erns zapâias, zoră 68 Tâ dxpupeta, î| Tâv Aer 

ur Ti mpoome)ioavrec Ti Sta 729 Tis QV- 

Gewş ză)how mopeneoepouela dopevaot, (OTE TO 

C
o
 

S
t
 

- . az Te 9 a 

Tpauua zoo oliai ms, ami 2” BMUŢoY Tns 0U090 

pis dna ayîvat,   

port. şi -plecând din oraş după răsăritul 
s6relui, apucat calea spre. Lemnos, care mă 
duse cât mai: răpide în marea Elespontului. 
Atunci venind o n6pte întunecâsă şi fări 

„veste cuprindând vasul, o vijelie cumplită 
rupse cu multă răpegiune funiele de dina- 
inte, sfâșie vântrele cu frănghiele şi cărmele 
navei, în cât acesta risca a se cufunda în 
adânc cu Gmeni cu tot. In acâstă impregiu- 
rare. fiind fârte ameninţaţi de întunericul 
furtunei, de isbirele vânturilor răpedi, ce se 
băică între dâusele, și de loviturele puter- 
nicilor talazură, de 6re-ce şi marea pare-că 
întradins se luptă cu noi, ne duceam cât 
mai iute la infern, stând la mijloc între vi- 
aţă şi morte, ba de ce în ce mai mult des- 
perându-ne de viaţă 55). Deci, cu totul des- 
peraţăi suspinând cu bocete. şi încremeniţi 
de mărimea periculului, mai contenind fur- 
tuna în dori de diuă, cu răsărirea sârelui, 
împrăştiindu-se şi negura cea, întinsă, și stră- 
lucind.o qi zîmbitâre am mai prins la suflet 
şi a doua di cu vânturi mai line întrarăm 
în portul. insulei. | 

Deci, după-ce debarearăm aici, suindu-ne 
cu respirare gâfuitâre pe un munte situat 
lângă oraş, înalt și drept în sus, în care 
era cetăţula, am aflat pe Eroul cel isolat 
acolo și în singurătate, respingând prin o 
cugetare în adevăr de filosof nourul calami- 
tăţilor. Şi deci în necontenitele întâlniri cu 

dânsul de tâtă; diua înșiram cuvinte sfâtui- 

t6re de înlăturarea tristeţei, voind a da 6re- 

care consolaţiune. celui în suferinţe. Dar 

ne-am încredinţat că în van îmboldiam vi- 

gârea, şi bărbăţia permanentă în sufletul săi 

căci în preceptele și sfaturile nostre amin- 

tindu-i de tăria curagiului şi de nepărăsirea 

frumâselor lui disposiţiuni, pentru .ca să nu 

se afunde de tot în descuragiare, și întin- 

dând prea mult tristeţa, să se rupă așa, dicând 

sfâra; ne-am convins cum dice vorba, că 

ducem cocovauă la Atena, și învățim del- 

finul să înndte 56). Deci petrec6ud așa în- 

destul timp în acestă locuinţă abjectă, și 

veţuind între spinii cei r&săriți din dureri, 

câte-o-dată ne ducem la litoralul mărei spre 

a ne recori arşiţa cea înfocată a inimei cei 

învăpăete, altă-dată pe culmea muntelui, oră 

apropiindu-ne de vre-o grădină, veseli ne 

recream de aspectul frumuseţe naturej, în 

cât rana se vindecă întru cât-va, și pentru 

“puţin .scăparăm. de suferință.
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In fine, săturându-mă& de petrecerea de a- 
colo şi voind a înlătura supă&răciosul curs 
al timpului, am decis a mă reîntârce Iarăşi 
în orașul împărătesc. Pornind deci din por- 
tul Lemnos cu ventrele deschise și îmflate 
de răpegiunea vântului, am plutit bine pe 
"mare, trecând cât mai iute strimtârea Eles- 
pontului. Dar atunci de-o-dată învăluindu-se 
marea, nava iarăși se agita de val, tot în 
marea Bracleiană, și cuprinsă de o cumpli- 
tă furtună abia-abia scăpă a doua di de 
plutirea în Propontida, cu anevoe ajungând 
în oraş. Dar fiind-că cu venirea nâstră am 
adus și o scris6re scrisă de principele exilat, 
în care raţionat erati descrise cele ce urma- 
să în. domnia precedentă, şi mai ales cele 
cuvenite pentru recâștigarea unei domnii 
aşteptate, și pentru scăparea de supărări, de- 
o-dată irupsă asupra n6stră o nouă revărsa- 

re de nenorociri, revărsându-se ca un potop 
preste tot locul. Căci îndată socii noștri de 
mai "nainte începură a împroşea cu bârfiri 
şi fleacură pe purtătorii scrisorilor, de 6re-ce 
adusese informări nevnotrivite intrigi lor, | 
peztru care îusuși fiind smintiţi, numai 
nebuni pre cei cu minte, și ei tăritorii tra- 
tati de nesimţitori pre cei cu enget liber. 
Iar dușmanii de până acum grăbind perde: 
rea n6stră, cumplit luptaii, şi cu rentăciâsă 
uneltire intrigând in tot chipul, în fine în- 
troduseră în temnița criminalilor pre cel 
îndelung acum trăit în suferinți și neres- 
ponsabil. 

11750. O ce faptă nelegală! vai ce nele- 
giuive pângărită! Aici amintindu-mi de acea 
întâmplare, sorginți de lacrimi fără voe îmi 
curg pe față, văetându-mă: încă de săgețele 
cu care fui săgetat, și topit de bocete, mă 
perd cu totul consumat de adâncă durere. 
Că cine “și-ar închipui o ursită mai apăsă- 
tre ? Cine ar putea vedea o urzire de sârtă 
mai aspră? Vădut-am în adevăr clătindu-se 
temeliele lucrurilor omenești, pre care ti- 
rindu-le timpul le-a resturnat, cum ar face 
un torent revărsându-se prin surpături. Aşi 
fel am privit pre cel ilustru și: mai "nainte 
încununat de împăratul, întîmpinat cu des- 
preț, pre. conducătorul poporului legat în 
carceră, gloria Eladei întunecată, şi aspectul 
falei trecute cu totul distrusă şi nelăsând 
nici o urmă. Cu tâte acestea, vitezul persis- 
tând ca cel ce avea esperiență în aceste, 
na slăbit în bărbăție, ci mai ales dorind
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fericitul la cununa, 
laudelor. DE 

Deci, asupra celor așa copleșiți de, atâtea 
batjocură și străbătuți de atâtea nenorociri, 
de-o-dată lucind un ajutor divin de la cel 
prea puternic, desfăcu nodul gordianu 57), 
Şi prin urmare scoțând din închisâre și de 
la exiliii pre principe cu cei ce-l însoţiati, 
prin ordin public. .reîntors în capitală ni se 

"dărui cel prea iubit. Atunci venind cu cora- 
bia și apropiându-se de țărmul ţărei cu multă 
bucurie aii primit soția, copil, consângenii, 
boeri, domestici, servitori servitâre și împre- 
ună cu amicii t6tă: mulțimea celor ce venise 
acolo, pre cum. şi cei ce alergase de pe 
alurea ; şi multe lacrimi. curse din.ochii lor 
arătând veselia sufletului celui emoţionat. 
In urmare, întrun chip minunat să prefăcu 
dușmăniile și supărările în plăceri și veseliă, 
urîtorii şi neprimitorii în. zâmbitori și îmbu-. 
nători. Insă, vai! seninul.ar&tat nu se pre- 
lungi îndelung în decursul timpului, ci din. 
contra iarăşi rădicându-se și adunându-se 
nuorii acoperiră cu n6pte lucirea. şi alinarea, 
şi vărsau gridini de ape imai amare. Căci se. 
arătară pe față forte nerecunoscători mai cu 
sâmă cei mai distinși dintre servitori,. com- 
părtaşii și necompărtaşii sfatului stii, și forte 
arătat părăsiră cei bine-făcuţi pre bine-tăcă- 
tor, cei înavuţiți pre înavuţitor, r&ii-voitoriă 
josnici şi nerușinaţi pre cel bine voitoriă şi. 
generos. Acești nerușinaţi posedând bunuri 
și prisos de avere petrece în palate lux6se 
resfățându-se și fârte desmerdându-se, ba, 

pânticoşii şi cel ce se îmbuibâză în luxurie 
privesc pre bine-facătorul lor fără, vatră tră- 

ind și chinuindu-se în sărăcie. Și în urmă, 

spre a se deplini mulțimea nenorocirilor, cu. 

aceşti abjurători se amestecară zărafi asu- 

pritori, şi creditori industriaș, carii supăraii. 

pentru bani pre cel lipsit din neputința de 

a lucra, și-l închidâii: în închisori. Numai 

puțin şi cei ce cu mână criminală și prin 

uneltire: de multiplă viclenie, nerușinos fal- 

sificănd dreptul, cu măestrii plăsmuite şi. ne-. 

cuprindătâre de nică un adevăr, trăgeaii la, 

tribunale și în tâte părțile tiraii pre cel ce 

mu era de dat judecăţei, dar carele vărtos 

se lupta cu toți. 

(1753). Însă fiind-că răutatea abundeză, în. 

intrigă. şi pisma, întreprinde dilnie sporirea 

nenorocirilor, duşmanii cei mal vicleni spre 

a face vârf -mulțimei r&utăţilor, ce lucrasă
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până acum, pentru ruina celor: din giurul 
principelui, rîdicaţi decurend de pe o bâlă, 

„aii făcut a se eda iarăși -un decret de pros- 
criere, că adecă el ar rescula și turbura 
locuitorii Daciei, pentru care voia Yarăși 
a-l îndepărta exilat. în Lesbos. In așa chip 
răutatea, învestind mantia, dreptului şi pre- 
sentându-se la curtea, împărătâscă, ca în dra- 
mă, sub masca celor ce cer dreptate, răni 
greu pre cel nevinovat şi sub pretextul drep- 
tăţei, pusă la oprire desonorat pre cel ce 
adăsta dreptatea. Dar când șiroiul calami- 
taților,. pornit cu o răpegiune neoprită se 
aruncă preste dânsul mai tare, atunci divi- 
nitatea prin ajutorul săi, cu dreptul con- 
tra-cumpănind pornirea, şi cu puterea sa 
ajutorând celor căduți, sprijinind și rîdicând 
pre cei surpați. şi în acâstă împregiurare, 
tăcu vane și deșerte machinaţiunile întri- 
ganților contrari, pe neaşteptate înlesnind 
ajutor celor din giurul principelui, şi oprind 
ca dânsul să fie dus în exil, îl scăpă până 
la schimbarea timpului ; nu mult însă după 
acesta, eliberat iarăși prin voința împerătâs- 
că de proscripţiunea,. cea nedrâptă, obţinu 
permisiunea, de reîntârcere la, casa sa. 

(1755). Dar între acestea valul n'a înce- 
tat învăluind turburarea peripeţiei lui de 
atunci, nici de aici înainte vitâzul nu 'și-a 
terminat navigarea în linişte fără furtună. 
În adevăr, atacul nenorocirilor crescând cu 
timpul, și cutezanţa inamicilor, plini fără 
îndoire de uneltire dușmană, întărîtându-se 
pe fie-ce di-tot mai cumplit, făcu a fi iarăși 
condemnat în lipsă prin un noii ordin de 
proscripţiune, şi dar de astă dată este. şi tri- 
mis exilat în Chios. In acest timp un noii 
împărat primise de curând în Bizant frînele 
statului după mârtea precedentului împărat, 
Și fiind-că, vizirul marei împărăţii îndată ce 
fu proclamat cârmuiror suprem spre condu-: 
cerea afacerilor, şi fu îndepărtat, fără veste 
fiind respins de la cârmă 5), atunci adver- 
sarii principelui întărîtându-se cu totul şi 
supărându-se -contra lui pentru că în a- 
cele dile încercase rechiemarea sa la dom- 
nie, 'şi-ati pus în minte, spre resufiul duș- 
măniei lor, ostracismul lui, ca așa, să-l des- 
rădăcineze cu totul din oraş, nu numai ne- 
rușinându-se nici cum de D-qeu, dar ne- 
sfiindu-se de loc nici de mustrările celor 
înţelepţi: căci turbarea ce prea se resfăţiză 
în despreţul binelui era în stare a-i înfuria.
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Pentru care respitând turbare nesocotită ca 
cei ce eraii alipiți numar: de câştigurile lor, 
cu să facă pre cel nevinovat de vr'o culpă 
să renunţă la ori ce gând a se mai: ridica 
din nevoi și a, trage speranţe, prea cu ne- 
dreptul aii intrigat de al supune la pedepsa, 
exiliului,. ca aşa statornic să-și întăriască 
domnia lor tiranică, temându-se de nesigu- 
ranţa timpului. Acesta, cum-se pare, o dis- 
putaii arătat păruții înţelepţi şi carii erai 
în stare a nu se retrage la trebuință chiar 
de la nelegăuiri: că adecă demnitatea ono- 
rifică a domniei sar potrivi și acomoda nu- 
mai lor ca cuvenindu-li-se a parte, şi cre- 
deaii că le-ar fi permis de a lătra nerușinat 
şi a se revolta .nemăsurat contra tuturor 
celor ce raţionaii, că ar fi greu de admis că 
vitezul de: mai "nainte, cel de o gravitate 
fără semăn, şi cu înțelepciune esperimentată, 
în ale guvernământului să trăiască trist în 
streinătate și -să se topiască în putregiune. 
pentru ca dânşii să domniască orl-cum sar 
întâmpla. Deci, acest .venin al: egoismului 
şi al invidiei ce-l însoţeşte, revărsându-se 
asupra 6menilor şi vielânul farmec al unuia 
răpind fățiș drepturile, iar al celei-l-alte 
distrugând pe furiş datoriele, şi sumeţinduse 
întru atâta contra acestora, în cât uritorii-de 
D-deii aceia, pe lângă că prădai ţara ce le * 
căduse în mâni strîngend bani cu sila, apoi 
făcându-și plăcere în urmărirea dupre putință 
a faptelor nefericitului domnitor. şi în agi- 
tațiunea viclenă despre aceste şi luând vir- 
tutea ca o escitare a urei lor, preste alte 
multe, la urmă uneltiră ca el' să fie depor- 

tat ca exilat în insula amintită, depărtân- 
du-l cu totul de la casa sa. Deci în acest loc, 

firea, sa deprinsă fiind acum cu neîntrerupta 
succesiune a, supărărilor, și întru cât-va prin 

esperienţă căpătând o învârtoșare și resis- 

tenţă- contra, restriştelor, de Gre-ce de mult 

acum cu curagiii se îndatinasă a persista în 

nenorociri, Eroului ridicându-se cu mintea 

mai pre sus de sălbăticia sortei, prin medi- 

tarea în: cele divine, și prin ocuparea cu Ii- 

terile, se întrarmă iarăşi cu armătura filoso- 

fiei, primind - peripeţiele omenești și îndu- 

rându-le de o potrivă. cu judecată, pacientă, 

bucuros îmbrăţoșa cele ce era cu neputinţă 

de evitat. | | 

Deci prin: o atare irupţiune a relelor bân- 

tuitâre se ruinâ. strălucirea şi frumseța înflo- 

ritei nâstre' fericiri, mai ales-că de şepte  
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ani până acum petrecând în miserie, mergem 
în calea .cea plină de lacrimi, trăind cu 
grije și ca și cum restogoliți în talazul mă- 
re, suntem purtaţi în c6ce și încolo, până 
ce divinitatea îmblânzită ne va redărui res- 
plata, răbdărei și ca, premii repausul și linis- 
tea cea alinătâre de dureri. 

În adevăr dreptatea lui D-qei de și ne- 
părtinitâre, în genere se contra-cumpănește 
de nespusa lui milă, ce de aprâpe o însoţeşte 
și nu dărâmă cu totul în peire pre cei ce-i 
bate spre învăţare, și-i pedepseşte spre în- 
ţelepțire. Așa pre genul omenesc cel crescut 
cu tot feliul de nelegiuire l'a cofundat în 
adâncul apelor, dar a conservat pre Noe și 
fiii lui spre a ridica semânța 6menilor cea 
înnecată ; sa vândut miser de fraţii cei pis- 
mătareți frumuseţa cea, neînvinsă a, lui Iosif, 
dar bogăția cea neurmărită a lui D-dei La 
ales de principe şi guvernator împărăției 
Faraonice din Egipt. Israil bând paharul cel 
amar al robiei Egiptene la Faraon, şi mer- | 
gând cu picidre neudate pre calea ceă ne- 
îmblată a mărei sub conducerea lui Moise, 
trecu marea hoşie și scăpând de tirania, 
egiptenă, nutrit în deșert cu mană cerâscă, 
răcorit cu apă isvorită din pâtră, şi ilumi- 
nat cu nuor de lumină, în fine obţinu pă- 
mântul promisiune. Pre. David profetul cel 
deslușit de și îmbătrânit, acum slăbit şi 
obosit de puterea inamicilor și de persecu- 
țiele fiului, ce duşrăneşte lupta contra, lui, 
o putere divină luptând pentru el minunat 
Pa scăpat de tâtă dușmănia. Pre Ebreii 
robiți de Asirieni, şi intraţi sub o captivitate 
încă mai cumplită, Estera, socia prea iubită 
a împăratului . devenind instrumentul ajuto- 
rului lui D-deii, şi înblăndind asprimea St&- 
pânitorului, îi eliberă puternic, prin mortea 
lui Aman, de terdrea ce pătrunsă mulți- 
mea poporului. Pre descendinţii Ebreilor, slă- 
biţi în privirea regatului, în timpul lui Na- 
bucodonosor, dar susținând vârtos asediul 
până la ascuţitul sabiei, prin 'o voință divi-: 
nă ludita cea, bărbătâsă și ageră la vedere 
tăind capul lui Olofern, îi adusă la o sal- 
vare neașteptată. Regelui Iudeilor cuprins 
tare de b6lă şi acum în raport de aprâpe 
cu mârtea, D-deii după ruga lui îi prelun- 
gește timpul vieţei spre revenirea în sine. 
Sub Ciru, cel ce a distrus împărăţia Babi- 
lonului, cine 6re altul de nu D-qeti, scoțând. 
de sub jugul de. ştpte-deci de ani, a mân-
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tuit pre: poporul Israelit, îndurându-se de 
urmași pentru străbuni. “Lot acesta feri pe 
Daniil neatins de mâncarea lacomă a leilor 
celor. flămândi; și îndepărtă de la cei trei 
tineri puterea consumătâre a cuptorului ce- 
lui înfocat. Deci așa. voește D-deii a ajutori 
pre răniții săi, şi mâna lui cea lovitâre, cer- 
cetând rana causată de dânsa, întroduce 
medicamentul în putregiune, aplicându-i ne- 
esplicabil leacul, și aducând apoi numai de 
cât curânda vindecare. 

Mai departe, voind a espune 'legea haru. 
lui, deslușitârea umbrei vechi, nimie alta 
nu-mi vine înainte spre a-mi lămuri mai 
clar sigilul sfatului celui a tot-ințelept; ca 
semnile cele mai evidente ale iubirei de 
6meni și ale bunătăţei cei nemărginite și! 
neînțelâsă (că divinitatea, este plecată spre 
milă) asupra celor căduţi în nefericire. în 
ambele .priviră. Căci Cuvântul cel divin și 
încărnat a lui D-dei și părintelui, lumina şi 
splendârea cea eternă, în tot traiul lui cel 
neînțeles pe pământ, în viaţa corporală, re- 
vărsâ cu totul preste toţi sorgintea cea ne- 
secată a milei și a graţielor. Căel, pe lângă 
că a fâptuit rechiemarea firei cei câdute, a 
întărit membrele slube și infirme ale parali- 
ticilor, a dăruit vedere orbilor, și prin el 
sai sculat morții, mulțime de bolnavi s'aii 
însănătoşat, curve, vameși, tălhari,— sclavi 
ai păcatului, sati făcut prea fericiți coloniști 
ai locuinţei cei neperitore. De aseminea a- 
câstă. operă lucrată de colegiul apostolilor, 
de câta părinţilor, de mautiri, de mâărturisi- 
tori, și de t6tă Biserica, și acâstă isbândire 
de mare fală, adecă: a uşura pornirele gre- 

le ale răutăţilor, motivele asupritâre ale su-. 

părărilor, a. propune ajutor desperaţilor și 
interi înșelăciunele relelor inundaâtâre. Aces- 

tea fățis avură loc în ori-ce timp, și sa 

arătat luminos, că ori-unde sar lovi 5%) mai 

nainte răul cu o pedâpsă 6re-care, acolo și 

puterea, intervenitâre a ajutorului lui D-dei, - 

aducând leacul cel nedureros şi alinător, îm-. 

prăştie durerea, şi: vindecă rana. Acesta _ve- 

dem că şi din vechime s'a observat încă de 

păgâni, carii deși erau orbiţi de întunericul 

uritei şi .abjectel idololatrii, îi ştim că în 

destul se încredeati protecţiei deilor închipu- 

i de dânșii. Pentru care căutând vindecare 

relelor ce-i ameninţaii, oră care acum îl și. 

lovisă, speraii a se scuti de, calamităţi de- 

dându-se la rugi în temple și mai ales la Ă 
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altare, și se serviaii pentru îndepărtarea lor 
de oraculi și profetisme, de profeţi și de es. 
plicători de oracule. Pentru acâsta cei maj 
mulţi : dintre Dei fură numiţi de Eleni, în- 
lăturători, respingători de rele şi îndepărtă- 
toră, ca. și cum n'ar fi necapabili de ajutor 
în întristări. 

Deci, de Gre-ce în urzirea vieţei omeneşti 
firește cam așa se amestecă supărările cu 
veseliele, şi pe rând se ţese și confundă plă- 
cerile cu întristările, şi nicăiri nu are loc 
„Vre-o nenorocire supărătâre, (de sar întâm- 
pla a cădea unde-va vre-o împilare de ad- 
versităţi), pre care n'ar înlătura-o providența 
cea ajutătâre şi respingătâre de rele; de a- 
ceea, pâte și s6rta n6stră, deși cumplit de 
grea și durerbsă, nu mi sar părea imposibil 
a 0 anunța, de mai nainte că se va strămuta 
în spre mai bine. Căci sorgintea cea nese- 
cată și. deapururea a divinilor îndurări n'a 
contenit din lipsa de ape, şi nici-cum n'a 
încetat a revărsa curente de compătimire, și 
a isvori un rîu  abondent și revărsător. Fie 
dar ca acest tesaur prea mare și nedeşertat 
să ne dăruiască și nouă din darurile cele 
tăinuite, uşurare -de adversităţile împilătâre, 
și măcar întru câtva să permită celor ne- 
norociţi a-şi renoi -vesmântul cel uricios şi 
rupt, să. împrăștie de lu, noi, cei ce ne îu- 
credem tare în puterea cea neînvinsă, niturul 
cel negru, și. să inspirăm cu sosirea alinărei, 
lina și dulcea adiere a fericirel. 

(1757). Între aceste aruncându-ne în pe- 
ricul estrem de înnecare şi tot-o-dată cu 
bune, speranţe plutind la portul. divinei su- 
pravegheri, de-o-dată, o prea puternic ajutor 
de sus! desfăcându-se și împrăștiindu-se nito- 
rul, se arătâ seninul, și noi având parte 
Jarăși de plutire. favorabilă, întrarăm în por- 
tul cel: liniştit. . E 

În urmare, cum dice proverbul: apucând 
pre D-deii î0) de piciâre, principele nemului 
nostru, cel ce escelasă în necasuri, și avea 
de moștenire statornicia, vesel arătându-se 
sosi în Bizant, după ce se redicâ, ostracismul 
prin un noii decret st rălucit, şi persecuția 
adversarilor . se nimici de opunerea puterei 
contrapusă a ordinului împărătesc; apol petre- 
când acolo în liniște două luni, cu strălucire 
fu proclamat domnitor Valahilor, şi din causa. 
relei suferinți venind la ideea, cum ar dice 
cine-va, că o di îi este. ca, maştihă (vitrigă),: 
iar alta “ca mamă, se încunună cu stema
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cea strălucită a domniei, și se investi cu 
porfira, gloriei, care îl prestaii câ remunera- 
țiuni ale mult suferitârei pacienți. Domnind 
deci acum aici, prin chibzuirea de mai na- 

“inte cunoscută a raţiunei cei solide, resplă- 
teşte suferințele trecute cu favâre şi grațio- 
sitate cătră causătorii acestor supirări, și aşa 
revarsă cu prisos cornul Amaltiei (abonden- - 
ţel), și prin cumpăna dreptăţei și sfatul celui 
înţelept schimbăndu-se starea cea rea, se 
respândi. mai pretutindenea în ţera un fur- 
nicar de bunătăți. 

De și 'guvernamântul statului de atunci 
cădusă în desordini peste măsură cumplite, 
în cât părea că puțin lipsea a nu: se: surpa, 
țara fiind dărâmată de strivirea anteridră 
a domnilor precedenţi, totuși întru: cât-va 
se sprijini, şi consolidâ prin gravitatea fermă 
a domnitorului administrător. Căci o rescâlă 
precedentă a' poporului turburat, şi o sar- 
cină de diri publice mai grea din ceea-l- 
altă domnie, de mai nainte frământând, po- 
pulaţiele; acum din noii repeţindu-se, făcu 
ca munca Domnitorului să fie mai ca a lui 
Ercul preînsemnându-i ce cale grea avea de 
suit, și arătându-i că era, nevoe, așa dicând, 
de a curăți staulul lui Augia şi a mătura 
tăvle de oi 61). Dar curagiul lui nu se spă- 
riâ de aceste, şi strîns apucând cârmele, în- 
treprinsă a scâte la cuptt şi acea navigare, 
de şi mult sgomotâsă și pericul6să, întindând 
întrun 'cuvânt,de o-dată văslele și văntrelele. 

Intre acestea, încă de la sosirea domnului 

țara fu cuprinsă de Ciumă, care cumplit 

prăpădea: mulţimea poporului, (acesta însă 

este răul cel mai mare şi ma) greii de în- 

„vins pentru cei din: oraș); apoi fiind-că din 

acestă causă s'a întrevupt comunicaţia, nu 

putin administrația fu împedicată, şi tâte se 

paralisară, căci, forte temnându se de trăsne- 

tul bâlei şi de perirea cea înfocată, prince- 

pele cu ai sei petreceaii mai mult la câmp 
: ! o zu 

i- dar n6ptea şi (iua se absţincii 

de la lucrul cel mal - principal al justiţiei. 

După acestea, schimbându-se timpul, cu a- 

jutorul “lui: D-deii, să împrăseră cu totul 

ciuma cea băntuităre, şi cu prefacerea spre 

mai bine, se arătă alinare și  însănătoșare, 

mare, cel împrăseiaţi încet se strin- 

la locul lor, şi cei deseuraziați re- 

i la puterea și ordinea 

ȘI prin uU 

întărindu-se revenit 

de mai nainte. 

«Mai departe, principele : apucându-se de
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activitatea, politică și măsurându-se cu relele 
cele fârte mari, se pogori la luptă pe teren, 
Atunci deci întindendu-și puterea rațiunei 
și desvelindu-și cugetarea, smulsă din rădă- 
cină relele acum de mult crescute, și învin. 
gând atacurile opuse lui de pretutindene, 
întroduse liniştea și înlesnire -de tte. Apoi 
avend tot-d6-una în gând cele divine şi sa. 
cre şi mișcat de' cuvenita ardore pentru ele 
nici cum nu le-a uitat ocupându-se fârte de 
buna lor rândudlă și întărire, pururea pre- 
scriind și ordonând cele cuvenite la, dânsele, 
Peste aceste, serios ocupându-se mai ales cu 
cele ce privesc guvernul, ambiționa a se dis- 
tinge continui în reforme de venituri și dări, 
în executări ale ordinelor împărăteşti, în fa- 
cere de pieţe publice spre frumseţa orașului 
în regulamente pentru negustori, în scdle 
pentru tineri, și în genere în tâtă buna, în- 
tocmire pentru timpul de atunci şi în ordi- 
nea conformă cu trebuințele. In cât, conti- 
nuându-și în asa chip domnia doi ani şi mai 
bine, în urmă, din causa, turburărel celor ce 
trănsfugise după revolta din Cralova, şi a 
unor epistole ce destainuiaii nişte secrete la 
împăratul 62), de o-dată este îndepărtat de la, 
domnie, și reîntorcându-se în patrie la palatul 
princiar, iarăşi trist fu aruncat în carceră 
din causa, datorielor și a împrumuturilor. 
" (1758). Cu adevărat, destinul în acest timp 
a arătat aceste păpușerii de joc 'neînsemnat 
al sârtei, și de peripeţie a întâmplărei, Căci 
învăluirea, şi nestatornicia srtei se as&mână 
cu curentele mărei ce se mișcă în flux și 
reflux, şi cu talerile cumpenei ce în aer se 
clatină de suflarea zântului şi necontenit în- 
elină, în cotro ar bate vântul. De aici urm, 
că precum în lucrurile omenești adesa se 
întâmplă ase scormoli fundamentele, căci 
cele ce privesc viaţa se schimbă ca Proteii 65), 
așa în adevăr şi aici prea uşor se -restur- 
nară aceste mat ales sub guvernul Otoman, 
în cât odată cu plecarea, domnului, glorios 
prini cârma guvernatorul Moldovenilor Scar- 
lat Grigoriu. Bărbat de la natură bun şi de 
o blândeţe fârte plăcut, întindând pretutinde- 
nea nesupărăciunea şi dulecţa caracterului 
său; lar acâsta r.u atâta din mărime de 
genii și esperienţa lucrurilor (că decurând 
întrat între principi administra cârmele). pre 
cât pentru că s'a întemplat a fi docil si 
maj cu samă uşor de condus de cătră cel 
ce-i esplieaii lămurit îndatorivele. Deci așa,
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având parte de o natură fârte docilă și blân- 
dă, de sigur pste conduce supușii potrivit 
naturei ȘI mai fără asprime. (mai ales că nu 
sar putea prea ușor afla blândeţa la cei ce. 
domnesc, căci ambiţiunea cea prea mare a 
puterei în genere îi îngânfă, şi le esciteză 
mintea spre mânie și pornire neraţionută). 

(1759) In urmare, stabilit fiind guvernul 
pentru trei ani, prin cartea împărătescă de 
confirmarea domniei, de o cam dată Scarlat 
se apucă a regula şi salva cât mai curând 
laturea, Craiovei, cea cumplit asuprită și stri- 
vitii de Otomanii, carii pe acolo mai nainte 
prădase și boştiurasă totul. Aşa, dupre în- 
demnarea, lui venind din capitală cei mat 
distinși dregători ai împăratului, și exami- 
nând serupulos cele de acolo, cu ordinul 
împărătesc în mână ai alungat de acolo pre 
cei ce fățis strîmbătăţisă impositele publice 
şi se sumețisă de tot contra supuşilor; în 
cât şi locuitorii mai nainte striviţi, eliberaţi 
de calamitate începură în scurt timp a răsufla, 
şi acea adunătură de împilători, încărcați în 
şâpte sute de care de transport fură cât mai 
Yute espeduiţi din localitate. După” aceste, 
pentru ca tot nămolul r&ului de pretutindene 
să se curăță, ministrii împărăteşti trimişi 
pentru acâsta, venind și în părțile de Jos 
ale Dacier, nu mai puţin vătămate de cât 
acelea pre cum sate, oraşe şi ţarini din- 
preună cu poporul sărac de mult încă pră- 
date de jăfuitori, de îndată fură eliberate de 
sila contrară şi de pradăciune, înfrânându- 
se duşmanii. 

Deci țara fiind în acestă domnie așa câr- 

muită, se părea că statul administrat mai 

ales de un bărbat de natură blândă și mâle, 
ar fi propăşit cu înlesnire în buna ordine și 

condus dupre dorinţă, de nu prin o vătă- 

mare cotropitâre, sar fi călcat faţiy dreptu- 
rile justiţiei. Da, aceste în adevăr fură ne- 

gligiate şi cu totul îndepărtate de la tron 

nu știi cum, dar pentru una din două: sati 

a» putea presupune cine-va că nelegluirele 
se întroduse la tribunale din causa 'simpli- 

cităţei domnitorului și a caracterului săi ce- 

“lui indolent: că adesa sub forma blândeţei 

furişindu-se pe une-locuri se înmândreşte pros- 

tia și timpirea, și sub masca bunăţăţei se 

acopere ușurimea și stupiditatea minţel, așa 

că mai în genere sar putea numi bărbat 

blând și bun, cel ce de. alt-fel ar fi încapa- 

bil şi netrebnie; ori sar părea ca acesta sa
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întâmplat . din iubirea de înbogăţire: căci o 
minte socotitâre de bani, pururea frecându- 
se prin odâre și încercându-se a rade aur 
depretutindene, nu cunâşte nică un saţiti, ci 
cufundată în turbata fâme de argint nu este 
atentă nici cum la îndatoriri, nu observă le- 
gele, se deprinde a despreţui dreptatea și în 
fine lasă frâul în voia judecătorilor corupți 
64), Din acâstă causă, supușii puugiţi fățis, 
în multe fură strămbătățiți : căci cei însăr- 

- cinaţi cu judecarea, vindeau drepturile jude- 
„căţei, lar mai ales dintre divaniști preşedin- 
tele judecătorilor de și bătrân de vrâstă și 
aprope cădătură şi cu un picior în mormânt, 
ameţit de fumul înnăscutei lui îngămfări, 
dar numai puţin flămând de aur. desființă cu 
totul legele, precum s'a arătat din prea po- 
inita lui voință la nedreptăți. 

Deci așa schiopătând în privirea judecă- 
ților și a judecătorilor corupta administrare 
de atunci a statului, apăsa şi turbura pre 
orăşeni și pre cel ce veniau de aiurea din 
țară. Pentru care, se părea că domnia do- 
reşte pre vechiul ei cârmuitor, alunecat cu 
doi ani mai nainte de la putere, pentru ca 
să aducă statului o ordine mai naturală și 
să vindece ranele cele adânci ale oraşului. 
Pre acesta, adevăr eliberat din carceră cu 
un an înainte prin voința împărătâscă, şi 
de curând investit cu mantia, domnâscă, pro: 
videnţa, divină acelui prea Puternic îl tran- 
sferă, glorios și prea fericit pe tronul dom- 
nesc al Valahilor. 

(1761). Când deci se înstalâ tot-o-dată în 
tribunale însăși dreptatea, şi armonios se 
întocmiră -cele divine și umane de raţiunea, 
ce cu înțelepciune guverna; atunci tâte re- 
lele încetară, prefaceri de dregătorii, perse- 
cuțiuni, închisori și ostracisme (exilări) dis- 
părură, furtuna cea vijel6să se alină, și pre- - 
domni veselia și bucuria respândindu-se pre- 
ste toți supușii 65). | 
"Prin urmare, evenimentele omenești tot= 

dâ-una ai avut un șir de întârcere alterna- 
tivă și reciprocă, necontenit mișcându-se și 
prafăcându se în feliurite forme, de câuid a- 
decă s'aii arătat precum în natură multiple 
forme de nascere și periră, deosebite specii 
de animale şi plante provenite din desvolta- 
rea părticelelor schimbate încă din semințe, 
frumuseți de colori înfinite de arbori, flori și 
fructe câpte, fluturi şi chrisalide născuţi din 
vermi, uscat din apă, anotimpuri preschim-
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bate pe rând, în cât primăvara, înflorind re- 
întineresc cele ce iarna le-a destrus, și multe 
altele care în fie-ce di se observă; așa şi în 
cele omenești, altele alt-feliu se schimbă: na- 
iuni, moravuui, legislații, oraşe şi dinastii, pre 
care neîntreruptul curs al timpului le con- 
sumă, și neîncetat prin prefacere întroduce 
altele alt-feliii formate. In cât, ar dice cine- 
va că timpul este ca Scila, monstru teribil și 
uricios ce răpeşte pe plutitori; Charibda tur- 
burată, care resturnându-se prin vărtejirea, 
volburei şi a vultârei, şi înghițind vasele le 
duce în adânc 65); navigare învăluită de vi- 
jelie şi amenințată de naufrângere, dar care 
descopere tot-d6-una continente de noiiă lu- 
ceruri, Resbel mutual al vieţei agitat de pre- 
faceri ; labirint cu învărtituri resucite și fără 
capăt; întrun cuvânt, teatru de muritori vii, 
în care apar scene şi drame amestecate, care 
“une-drea fiind ridiculisate comic de actori, 

mulțimea, trece pre lângă ele cn despreţ, iar 
altă-dată înfățișind-o nenorocire tragică, 
poporul cuprins de plâns le jăleşte dulos. 
Pentru care nu fără s&mân de adevăr De- 

mocrat dice 57) că: „lumea este o scenă, 

„iar viaţa cântarea întroduetivă: ai venit, aă 

„vădut, ai plecat. Deaseminea aiurea dice : 

„lumea este o prefacere, lar viața o recepțţi - 

„une“. (Demoer. Sentenţe). 
Deci întâmplându-se acum în statul Dacie 

acâsta, schimbare, cum prefacerea lucrurilor 

de mai nainte arată prevestind că mai de- 

parte -când-va, aii să urmeze și altele, apoi 

pentru ca acâsti scriere să nu se alunece 

înclinând spre nemăsurata, vorbire, și să nu 

se întindă prea mult scăpătând în lungă cu- 

vântare, sfirşitul nefericirei ce ne-a însoțit 

până aici, şi arâtarea gloriei, să facă capăt 

și cuvântului mei; sperând a nu fi criticat 

de cât doar din partea serierei, că adecă 

cuvântul mei ar fi lipsit de graţii și glume 

ca şi cum săgetând cu are mole n'ași fi lo- 

vit la, ţel; dar cutez a dice că prin acâstă 

scriere mi-am manifestat zelul cel ferm și 

iubirea cea ardentă cătră Eroi. 

SS E



 



  

NOTE EXPLICATIVE. - 
„La, Groioul Tur Constantin “Depasta  Peloponibianul . 

1). În genere acâstă, espubere de principii a fapte- 
lor omenești este subtilă şi grea de înţeles, căci 
Depasta admite în istorie ideele contimpurane lui, 
ale lui J. B. Vico (Scienza Nuova), dupre care eve- 

„_mementele istorice se desfăşură în trei mari cercuri: 
Vărsta divină, cea Eroică şi cea Umană. 

2). Principatele sub Fanarioţi ajunsesă atât de 

subordinate 'Turcilor, încât Depasta adesa le nume: 

şte Satrapii sii Paşalicuri ale împărăției Turceşti. 
3). Locuitorii din Tracia trecuţi în proverb pen- 

tru ignoranța şi prostia lor. | 
4). Kbp6es şi' &6cov colâne și table de lemn: ce se 

învârtiaii în jurul unei osii şi pre care la cei vechi 

se scriiaii legi, ordine ect. Ear tnzas tablă triungu- 

lară ca A tot.pentru acest usii. . NI 

5). Filosof Cinie din 'Teba, înflori în Sec IV 

ante Chr. - o E at 

6). Pindar poet; liric din Beotia, înflori în sec], al 

V ante Chr... a , 
7). Plutarh celebru biograf grec, a înflorit în secl. 

II după Christ, a A : 

8). Epictet filosof stoic din Frigia, înflori în sec]. 

II post Chr. renumit pentru estrema sa răbdare și 

suferinţă. 
9). Aici se face aluzie la, legea vicorsi a lui J.B. 

Vico, învățat Italian, carele admitea că Istoria o- 

menirei se desvoltă perpeturi în trei mari cercuri. 

10). La, greci pentru a fi excelent învingător la - - 

luptele olimpice se cerea a învinge în săritură, disc, 

alergare, trântă, şi asvâzlire cu lancea. La acestă 

grea, dar glori6să, luptă se face alusiune, 

11). Pașii de Vidin, Silistra şi Babadag eraii în- 

sărcinaţi, de portă a supraveghia, pre Domni şi ge- 

“zarea, afacerilor politice din Valahia. 

19). Vedi ce dice despre acest început do domnie 

şi Neculcea, pag-. 368, editura, de Bucureşti 1872. 

13). Impăratul căqut este Ahmet, iar cel noii în- 

stălat Muhmud. Veqi mai pre larg de acestă revo- 

luţiune Neculcea pag. 368. Opul citat. , 

„14). Domnul neguţitor de oi de care se aminteşte 

aici este Butucachi, sîrb de neam, carele însă na â- 

pucat a veni în Moldova, omorit fiind pe loc. Veţi 

meculcea pag. 368. 

_ Enachi Cogălnicânu pag. 203, ect. 

  

15). Acesta, este Topal Paşa, amicu lui Constantin. 
Vedi Neculce pag. 370. — Depasta consideră princi- 
patele ca, niște paşalicuri Turceşti, pentru care: le şi 

- numeşte! adesa $atrapii. 
16). Despre acâstă intrigă vedi Neculcea pag. 371. 

- 17); Cine este Dâmna Ecaterina, vedi Neculcea, pag. 
370—371. 

18). Veqi Neculcea, pag. 377. 
19. Veqi atât despre Moscali, căt și de Tătari 

Neculeea, pag. 382. 
20). Despre acâstă a doua Domnie a lui Const. 

Mavrocordat vei Necul. pag. 376 şi următorele; şi 

21). Care înrudiri nu s'aii făcut. Neculce, pag. 388. 

29), Acesta, este Ismail:paşa, Neculce. p. 379. 

23). Tespid primul poet tragic, înflori în sec. VI 

în Atena. a | n 

- 24). Vegi Neculcea, pag. 391; şi En. Cogăln, pag. 

201, : a a a 

25). Despre acest rezbel vedi Neculce pag. 394, 

26). Vedi Neculce, pag. 394 şi 395. 
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bătaia dicisivă, ce a avut loc la Târgoviştea, Piteşti, 

şi Perşinari din district, Dâmboviţei ; vedi Fotino 

Tom. II pag. 315, edit. Viena 1818; și Tunusli pag, 

„292, Viena 1806. 

':98). Veqi Neculcea, pag. 396. 

29). Vedi Neculcea, pag. 394 şi 396. 

30). Neculcea, pag. 397. 
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396 pag, 
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36).. Neculcea pag. 337, 401 402. — Despre pur-
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hail apoviţii Voevod. 

37). Neculcea pag. 405. Cogăln. pag. 201. 
38). Despre acestă, incursiune a Cazacilor Donţi, 

vedi Neculcea, pag 410. 
39). Cu ocuparea, Olteniei de Nemţi la 1718. A- - 
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grad 1739, se reîntorse Țărei Româneşti. | 
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cureşti, Letopiset, Tom. III. pag. 183) că a făcut în 
Moldova. Const. Mavrocordat în a doua a sa domnie, 
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Tom. ÎI pag. 317 şi Tom,. III pag. 346 despre re- 
formă. Și Tunusli, Cap. 28, reforma, lui 0. : Mayro-: ? 

cordat, 
41). Papucul Tragedianilor, carele se potrivia la 

ambele picidre și dară schimbăcios, 
„ 42). Neculcea, pag. 412 şi 416. | 

43). Vegi Conta pag. 185, ediția de București, 
1874 (în. Letopiseţile țărei Moldovei de M. Cogălni- 
cenu), ” | 
_44). Canta, pag. 183, Neculce p. 420 şi Cogăln. 
Enachi 203. : 

45). Empidoclu celebru filosof Pitagoric înflori. în 
secl. V în Sicilia. Ante Christ, 

46). Neculcea, pag. 417, Canta pag. 183. En. Co- 
gălnie. p. 203. | 

47). Neculcea, pag. 420. — Patriarhii Alexandriei 
şi a Ierusalimului. En. Cogălnic, p. 204. 

48). Vedi Cogălnic. Enachi, pag. 216. 
49). Enac. Gogălnicenu pag. 213, 

50). Platon în Fedru. . 
51). Loc de exilare la Turci, 
52). Omer, Iliad. A. 
53). Areas vestit şi eroii grec, Sofoclu l'a, descris în fragedia Filoctetu. Si 
54). Odiseu renumitul Eroi - din Itaca; Omer "i-a 

  

  

descris peripeţiele în Odisea. Neoptolem fiul lui A- 
chil, fu adus împreună cu Filoctet la rezbelul Tro- 
ei de cătră Odiseii. N 

55). Descrierea, periculelor marine era la greci 
forte îndatinală, ca loc comun se vede și din Epis- 
tola, lui  Sinezie cătră frate-săii Evopţiii. 

56). Cucoveicele sunt; aşa de multe la, Atena în câţ 
proverbul: 258 es 'Avivas însemna -ceva de tot 
ordinar şi cunoscut de toţi. Delfinul peşte maritim. 

57). Nodul gardian din Frigia, pre care Alexan- 
dru cel mare îl tăe cu sabia. Ca proverb însâmnă 
ori ce lucru greii de efectuat. 

58). După Mahmud urmă Osman fratele preceden- 
telui. Ear Vizirul schimbat este Mustafa Paşa. Vedi 
Enachi Cogălnic. p. 228. 

59). Acestă, propozițiune se pote traduce aşa: ori 
| „unde sar plăti de :mai 'nainte pedepsa reului, ori- 

care ar fi ea; dar mi s'a părut clară cea, înserată 
în text. 

60). Proverbul grec luat de la, repiesentările tea- 
trale: D-dei dupe mașină=—deus ex machina, co- 
respunde întru cât-va : proverbului nostru citat în 
text; pentru care am și făcut us de dînsul. | 

61). Staulul lui Augia, regele Elideii, în care în 30 
de ani stătusă 3 mii de vaci, şi pre care l-a cură- : 
ţit Ercul într'o di. 

62). Despre aceste Epistole vădu En. Gogăln. pag. 
233. 

63). Proteii deii marin, carele avea facultatea a 
se preface în ori-ce voia. 

64). Din acestă, caracterisare a lui Scarlat Gri- 
goriu, se vede că el îşi trăgea origina din vre un 
zaraf de la Fanar. . 

65), Enache Coyălnie. “pag. 245 şi 248, 
66). Omer. Odis. N. 85 şi 104. . 
67). Democrat (de nn pâte Democritu) un bărbat 

politic Atenen, contimpuran cu Damostenu. Ear' de- 
mocrit vestitul filosof atomistic, carele a, scris și un 
tratat despre Lume. Dupre mine citatul din text este 
a lui Democrit. Acesta înflori în secul al V ante Christ. 
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Aapaazi)vos "Ad6avirns 

122. 
Acuaria 146, 157. 
Aapetos 147, 150, 152. 
Ada 205, 206, 208, 

210, 230, 233, 239, 
240, 243, 244, 245, 

Brâncovenii (fail), 
Brezoianii. 
Brăiloi. 
Ceauş. 
Ceaur (boer mold.) 
Ceaușu Paşa. 
Cetăţuia (Monastire). 

Cehrini. 
Cerihez Husein. 
Cernăuţi. 
Al Cernicovului. 
Cercasieni. 
Celebi- Aga. 
Celebi Efendi. 
Țuţora 
Ciorlu. 

Damat Hamet. 
Dabija Vodă. 
Darisadet. 
Damad Hasan Pașa. 
Daniil din Îlio: 
Damaschin Albanitul, 

Dalmația. 
Dariti (regele Perşilo), 
Dacia. 

246, 247, 248, 249,. 
295, 302, 303, 307. 
320, 326. - 

Atena 206, 245, 246,247 
250, 333, 

„Anwl5 1193, 209,248, 328 
Aachen 202, 
Anxo5avida 270. 
Aaxviu 298. 
Azi) 328. 
Atpacov 97, 
Acuip zar 191. 
Acyi6a) 245, 246, 2417 

250. . 
Actowp 270. 
Ateusidos 150, 152. 
Anu nTpăouos Br 16, 18 

46, 58. 
Amurijtptos Tarlivos 57. 

Aninzpiăos 97, 134. 

Anuntpdozos  ydrunvos 
68. | 

Dacii. 

David (pr ofat Impărat). 
Dasealache (profesor). 
Dardanele, 
Danaii. 
Daniil. 
Al Dercelor. 
Demir Capi. 
Decebal. 

Dejur (General). 
Djiemid. 
Dimitrașcu Vodă. 

Dimitrie Gealitin (con- 
sul rusesc). 

Al Dimitriadei . [pro= 
vincie]. 

Dimitrașeu Hatman.



  

105 
Anumnrpiozos Kayrazo)- 

(us 165. 
AnuâTpios ozavubăe Xio3 

200. 
Anuowuzos 204. 

mp u:ÎjTgt0s Moopairns No- 

ie 221. 

AnufTgtos Pâdros 226. 
AnuinTpiozos 260. 
Amuiijzptos  Mmtu.mtoos 

267, 268. 
Anpirgios Baphadu. 211 
Anu.nrpăzns Mrpai soyns | 

218. 
Afvoves Tteoâty Bodav- 

2% 280, 281. 

Anuiirpros Tatl5a6Er0ns 
280. 

Anu-irpios Tainas (logo- 
fă) 281. 

Aminpăzns  Mowpovlns 

„284, 289. 

Anyzins 317. 
(nyoapatos 355. 

Aov)ows maTp. 12, 94, 
96. 

A0vUatoş Sepoyiây 13, 15 

19, 33, 46, 47, 48,53 
87, 90, 99, 100, 111. 

Atos 104, 231. 
AtoyEvns 104, 130. 
Aowows Yios 113. 

Aovvotos Luozehtrns 114: 

Aovyotos Aamdvzes 123, 

Atovy0105 Ispou. dând zh 
Iloprapră 134. 

Ab6av î0tvrn 111. 
Atovbotos[uovzo riște v200 

At0vbat0$5 "Apeoza'yi tos 202 

Ata Mmiuztonos 264. 

Ay iotvdns 265. 
Aumofistas 266. 

Awnas Me pxihăpns 218. 

Atvovhos Mnogavioros, 

280. 
Aivovhcvs Pa A? 16 6âvms 

280 

Anu-4Tpwos panp:bs 104 
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Dimitrie Falereti. 

Dumitrașcu Cantacu- 
Zn, 

Dimitrie Scanave Hiot. 

Demonie (Imp. Cipr u- 
lui). 

Dimitrie Morait Notara. 

Dimitrie Pamper Pro- 
copie. 

Dimitrie Rodianul. 
Dimitrașcu (beizadeua) „ 
Dimitrie Bibescu. “| 

Dimitrie Varlaam. 

Dimitrache Brăiloiu. 

Dinul Cerven Vodanli. 

Dimitrie Ghisdaveci. 

Dimitrie Ghica. 

Dumitrache Mozuz. 

Demade. 
Democrat. 
Dionisie Patriarh Con- 

stantinop. 

Dionisie Seroglan. 

Joe. 
Diogen. 
Dionisie din Hio. 

Dionisie Scopelitul. 

Dionisie Daponte. 
Dionisie Ierom.din Por- 

taria. 

Divan Ftendi. 

M-rea St. Dionisie. 

Dionisie Areopagitul. 

Dincă Bibescu. 

Divan etendi. 

Dâmboviţa. 
Dincă Brăiloi (Guces) 

Dinul Borănescu Vis- 

tier. 

Dinul Rahtivan. 

* 

  

Ao'dzsis fBoz655x 9, 12,13. 
14, 16, 19,20, 22,23 
24,25, 21,29, 31,38 
46, 164, 165, 166, 
168, 170. 

Aoaidzas mute. 12, 37, 

105. 
Aogoctvro 15, 18, 19. 
Aoyâ 23. 

Ay» Kaheot 24. 
Acuviori 31.165. | 
Aovafis 31,45, 47, 83, 

168, 171, 189, 249, 
210, 276, 286, 281, 

288, 289, 
293, 309, 310, 519. 

Asmate Băovizos 73, TI, 

Aoaulitos Muwgatrns 103, 
104, 107, 11]. 

AoAiyogouzia 151. 

"166, 168, 170. 
Aocitoc Minzpezodiens 

B)ayias 240,241. 289 

Aorpââzuns Buz 268, 
Avvitores 211. 

Doyoupov4ns 212, 213. 
Aocileos zoo zăs Oby- 

"rpo5hayias 290. 
Dpâaoriho 23, 24. 
ApUoTpas 111, 204, 

Apuas 129. 
Apxyavtou , 944, 

Ayow 137, 145, 246. 

Aw$wwns 195. 
Awgâheos Lepou. Mertân- 

vaio: 133. 

“Efoso 43, 97, 133, 137 

176, 118, 182, 194, 

246, 248, 328. 

"Rapptaant 195. 

"EsppeloL 263,264, 266 

210. 
Eye pd yevepaă ua- 

îw2 285. 287. 

289, 291, 292. 

'EBep vă xamat 59. 

Esi 191. 
Rhpăs ! Met (zacâs) 

51. 
'EMoâfer (Împărăteasa 

Rusiei) 97.. 
Rada 104. 
"EheurEptos 129. 

Duca Voevod. 

Dosithei Patr. 

-Dorosencu. 

Dogan. 
Dogan Calesi. 
Domnești. 
Dunărea. 

290, 291, 

Donici Vornic. 
Dositheiii Moraitul. 

Dolgorucoft. 

Dositheii Mitrop. Vala- 
hiei. 

Dobrovshi Bipini. 
Dudeseu (logofătul). 
Dolguruchi (General). 
Dositeiui fost al Ungro- 

- Vlabhiel. 
Drosul. 
Distra, 
Drama, 

Drăgăneștii (familia). 
Occident. . 
Dodona. . 

Doroteiii Ierom din Mi- 
tilini. 

Ebreir. 

EBgri-Capi. 
Englezii. 

Enghelhard. 

Edrene-Capisi. 
- Edesa. 

Elmas Mehmed (pasi). 

Blisabota | 

Elada. 
| Elefterie. .
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"Eoadeza [erp 148 Elisabeta Petrovna. “ 
149, 154, 155, 156, 
157, 165, 

Em 156. 

“Buba 157, 

"EdAnves 249, 271, 300 
330. 

E)ASa 147, 298, 302, 
319, 824. 

"R)anvo- Maze$owads 970. 
ROALĂ nnosăs 284... 
[EMA novtos 322, 324, 

medoudi 311, 
tei (baron aus- 

triac) 261. 
“Enră Pov)â5n: 9,10, 11. 
“Eraaroş 55, 187. 

„Ezuzoipos 104. 

Exrăwynaos 20. 
“Eetasn 1T0$ 302. 

“Egdeheia 7, 31, 34, 42, 
43. 

“oons. 128. 

“Epu-ăs. 144, 145. 
"Epuepr (uzagbu) 261, 

"Epory25 282, 286, 
Eooryuvos 200 

291. "Eocev 6 eyă).os 

"Ex-uetaw 59, | 

Fiore 17, 185, 241, 
245. 

„Evonuia 91, 94, 95. 
"Euoumos 98. 
'Rupnuia 111. 
Eyeoyerivos 193, 
Euyenos Koporirns 123, 

124. 
Edyiwoş 187. . 
Katy ms SP eognpiac 

191. 
"Edoroăzioş' Ap EvTnsyios 225, Y ns 

Evgiztdns 312, 
"Eoevâns Pete 55,..170, 

156, 187, 190, 261, 
276, 284, 

'Ezoaiu. "An vatos 110, 
"Eopniu, 194. 
Dzviga 136, 139,141 

Elena (fiica lui Roman 
cel bătrân). 

Elmina (Ducat). 
Elenii, 

Grecia. 

“Elino-Machedonic. 
Eilgi-Paşa. 
Elespontul. 
Empedoelu. 
Eintzinberg. 

Șapte turnuri. 
Epactul. 
Epicur. 
Eptanisul. 
Epictet: 
Erdelia- Ardeal. 

Ersa (una din - femeile 
lui Danai). 

Ermis (eu). .. -- 
Erbert. (Herbert, 

ron). 

| Erfurd. 
Esfigmenul (Monast.) 
Hesen (General). 

" Btemaidan.. 

Europa. - 

Eutimia, (călugăr iţă). 
Euripul. 
Eufimia, (Sântă). 
Everghetinul (operă). 
Eugeniu Corfiatul. 

Eugeniii (principe). 
Eufimie Calimah. 

Eustratie Argente Hiot. 

Euripid. - 
Efendi Reis. 

Efrem Ateneauul. 
Efrem Sirul) 
Fanar. - 

189, 192, 193, 200, 

ba- 

  
  

Pavagiăra 194. 

Paizotavo, 944. 

bapoapă 244, 
Daoaa 250, '328. 

partie a 272, 215. 

Dadazaiâras 286. 
“pază 293. 

pawwydo 102. 
(eperdovos 150, 152. 
epeTiuzooyns 157. 
(begenuies 167. 

bruznoynolus 33, 38. 44 
97. 
Dipagiy yacâv x0ăs 60 

i .. 
Îi doo 103. 
Puzzos 104, 147. 
Wridljeos ICumptos 111. 
DrhdoeToș Zaz9yvhos 114. 

proza 123. » 

Piata 136, 141, 
148. 

Dravâzia 157. 
prăzhizoz “Te pod ianovos 918 

Puziozo 244. 
piuntozos (Vistier) 266 

276, 279, 280, 281, 
290, 294. 

Wish:os 280. | 
Piszrntos 322, 
bhopiora 244. 

b)opiouz 275, 
doipvov 98. 
Woyova 135. 

own 146. 
Woife 211. 
âvăzo Ptvea 292. 

Poiorta 33, 47, 190, 
263, 266, 267, 286, 
288. N 

boavrleozăvos 40, 43, 
Dpavrta (căpitan) 67, 69 
Peâyyo 9, 131, 138, 

141; 

ewepizos 123, 154,155 
aovy iozos 136. 

Ppuyia 146. 
Poayutozos 154. 
“Dpdepiaos Baat)tus Xos- 

“lise 163. | 
Ppayziozos . "Eoreoyaliris 

vadavros 261. 

. Fanarioţii. 
Fălcoianii (familia) 
Farfara, 
Faraon. 

" Faţarda (Polcovnicul). 
Falaștoca. 
Faca. 
Fentigor [provincie]. 
Feridin. 
Feredemburgul. 
Ferechide. 
Filipopol. 

Firarih Hasan Pașa. 

Filimon. 
Filip (rege Macedoniei). 
Filoteu Chiprianul. 
Filaret Zatehintul. 
Filocalia (operă). 
Filadelfia. 

Filandra. 

Filoteu Ierodiacon. 
Filipești (familia). 
Filipescul. 

- Filoteiu, 

Filoctet. 
Floreşti (familia). 
Floreasca [femee].. 
Furn. 
Furna, 

Fenicia. 
Febe. 
Fonder Rener. 
Francia. 

Francescan. 

Ferenţi. 
Pranghil (Papistași). 

Frederic (al Prusiei). 
Francisc (preot din 

Scufu). 
Frigia, 
Francisc (Imp.) 
Frideric regele Suediei. . 

Francisc. Esterhaz Ga- 
lante,



    

ppaviteta194,264,268 
269, 2170, 274, 287. 

PpieMhavă 274, 
d pibepizos 307. 
Pozzău 23, 13, 14, 15, 

16, 82, 148, 260, 265 
268, 273, 274, 257, 
30%. 

bâaza 49, 50. 
Poztos povayos 141. 

Poză, 280. 
Tadară 40. 138, 137, 

140. 
Taferia Xahzndoves 
Taz 57. 
TaferiA 90, 92, 93, 94, 

96, 280. 
TaBori. “unpvaios 99. 
Taforâ) 6 “padmbinos 141 
„Dafzn)ă zns And Ta [59- 

“Aa 123, 
Ta)moiss 135. 
Parirla 141, 157. 
Taia 146, 262. 
Iafatid 6 xayuzTăey ns 

207, 242. 
Tafer Ezpy (25 280,281 
284, 285, 209. 291. 
Fahiz îotv6ns 284. 
Toti 2817, 288. 
Tegu.xvs zare, 15. 
Teouavd) 11,31, 38, 43, 

48 

53, 54,65,68,70.44 
54, 65,172. 

Lepăoiuns Kuotogtas 32. 
Tei masă 38. 
Teptotuos Kpnzizds 99, 101 

 Teptotuos Aotes 103, 111 
123. ” 

Tzvuzătoz dud Tv dv may 
razeiytovy 120. 

Tepăzu.os Rometos 122. 
Tepytos Mayiora 199, 196 
epiowos Iegou. drd 

Koulyovntobzi 133. 
Tecopnpros iepeds oxrltac 9 
Tevyă'cs pisica 137. 
Tepdoiwos xarpioyns A- 

NetzvBoetag 145, 204. 
Tepiotuos Bz os 147, 

Teopyos Ezahcoros 147. 

Tecapios 156, 193, 195 
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Francezii 

Frieldland. 
Frederic (al Poloniei). 

| Focşani. 

Yoche [localitate]. 

Fotie Monahul. 
Fotache. 

Galata. 

Gavriil al Halcedonului 
Gavriil (Patriarh). 
Gavriil (Mitrop). 

Gavriil Smirenenul. 
Gavriil din Halchedon, 
Gavrilache din Vurla. 

Galisiu (munte). 
Galiţa [localitate]. 
Galia. 
Gavriil Voevodul (Ar- 

hangel). 
Gavriil Ecsarhul. 

Galep Efendi. 
Galaţi. 
Gherman Patr. 
Germanii. 

Gherasim al Castoriei. 
Gheghen Pașa. 
Gerasim "Criteanul. 
Gerasim din Leriu. 

Ghenadie din Pentatih. 

Gherasim Cipreanul 

Gheorge Maiota. 
Gherasim leromo. din 

. Cusecungiucu. 

Georghe preot frangei. 
Ghenadie din Halep. 
Gherasim Patr. Ale- 

_xandriei. 

Gherasim Vlahul (din 
Creta). 

Gheorghe -Scalotu. 

Gheorghie (sânt).   

Teopytos 179, 

Tepăatuos 5 drd Koato- 

plac 186. 
Teurtit5es 181. 
Tepuăvo 187, 190, 262 

263. 
Tecooyeos TloMzas 193. 

Tewpytos y puoâyovas 'Tpa- 
melouvrwes 204, 211, 

216, 216, 219, 221, 
ewpytos o TuT:0%V 9905 204 
Tewpptos Srarizriavos 226 

Tevyăsios 5 RovoTavTtvo= 

z6hews 297, 

leowavia 262, 267. 
Teopyăen Ancadlz vai 

w.azăuns 263. 

ecooyios ! E mupozegdiroc 
(ban) 266, 268. 

Teopyăzns Agyupănovdos 
266. 

Tecooyjtos 'T(eheumis 268 
Tewpyăzns Sharivizvos 

219, 281. : 
Tecwpytos piyztzos “AD 

meuovoy 284. 
Tepuivo Karăvu 313. 
Tezuri 319. 
T(enyavt 282. 
[iza 244, 292. 
Travvăas "„aucoazahdos 

18. 
Tyavvăzns KRavrazoulivos 

20. 
Ticfioz0s Mroduiros 22, 

23. 
Ta Bacin 24. 
Tiooyăzm ! Movse)iun 24. 
Tawwns 25. 
Tiaviz 26, 27, 40. 

Tiouzou xacâv nacăs 60 
Ttodpz 124. 
Frazoyvum 133, 136. 
Tim 137. 
Tizvăzns 168. 
TrSgia 157. 
Tavi âyă 188. 
Travian p.coydă vos 191 

Troryzcbp, ns 193, 200. 

Țiavzo> Rarvâen 266. 
Trovv&zns Bazagtozts 060 

“Martirul Gheor ghe. 
Gherasim din Castoria 

Gemicizii, 
Germanii. 

Gheorghe Constantino- 
politanul. 

George Crisogon Tra- 
pezundianul, 

George 'Pipograful. 
George Siatistianul. 
Ghenadie (Patriarh) al 

Constantinopolului. 
Germania. 
Iordache Lapati Cai- 

macam Craiovei. 
Gheorghe Mavrocordat. 

Gheorgache  Arghiro- 
pulo. : 

Glkcorghie Celebi. 
Jordachi Slătinânu, lo- 

gofăt. 
Gheorghe Principele de 

Aldemburg. 
Germanii,catani [sold. ]. 

- Geţia. 
* Ghephan€. 
Ghica Domn. 
Ianachi Chrisoscoleii. 

Lanachi Cantacuzin. 

Ivaşeu Baleanu. 

Gheiica, - Vasilie. 
Iordachi Muselim. 

“Tani. 
Ghianichi (castru). 
Ghiurue Hasan Paşa. 
Ghiura [insulă]. 
Giacumi (filosot). 
Giani. 
Ianachi (Capichihae). 
Ghildria [provincie]. 
Tamnchi Aga, 
lanachi Bogdan. 
Giancum Hogea. 
Iancu Căminarul. 
Enache Văcărescu (vis- 

tier).



Tva 9268. 
* Tuddouuria 269. 
Tiăvzos (fiul lui Vodă 

Ghica) 2171. 
[iaca 192,972,213,2'15 

276, 271, 978, 1280, 
281, 282, 283, 284, 
255, 286, 293. 

riznofii (logofăt) 280 
Tatzas Bopuzes 1 

Tiiuas Bhaxias s, 

Paz 23. 
Taz 56, 96 
Tzugyauofo 171,261,2'170 

211, 286, 2817, 289. 
" Patzas do5avins 189. 
Tutaovo “acâyn 213. 
L'zzAuzvti 273. 

ToSiavo 169. 
DAoyoSăvos 219. 

Tov)rivos 3, 
Toăvs 102. 
Tozau.wns 102. 

- Teghwos 130. 
l'odoftvos 149. 

Togutas 157. 

Tohyodă 178. 
To)eouos 244. 

ToAvăvos 244, 

Iohtozos fâowzos 919, 290, 
Teva Bo5a 9, 11, 13, 

14, 16, 20, 46, 56. 
Toniyâotos ză Nuooatw» 

90. 
Tpovfiwzat 94. 
Tenyogos &nu:nTeră3os 9T, 
Teniyâpros Bhpos 113. 

„ Fenyâpros 114. 

Ta:niyâpros $ 5 dux loyos 114 
186. 

- Penyâgwos Avyw5âv 192 
Tenyooăs MnTpoodynş 

"1217 128. | 

Ienyegios f55as zoă Tai 
za 148, 168, 189,191 
192, 193, 259, 307 
308, 318. 2 

Fpnyopăoxes dpăyoudvos 
189. 

pn yâptos Seo)âyos 139 
Tozâuzzavos 244, „280, 

— 44 —, 

Iena, [oraș]. 
Ialomiţa. 
Tancu. 

Iașii. 

Iacobache logofătul. 
Ghica Vornic. 
Ghica Domn Valahiei. 

Ghica, (căpitan). 
Golia „(monastire) 
Giur giu. 

Ghica Albanitul. 
Chiaur Hasan. 

Galbinii. 
- Glodianu. 
Glogovanu (Clucerul). 
Gulian [mare logofăt] 
Guane |prov.]. 
Gocamnis |prov.]. 
Gordie Ierom. 
Golovin. 
Gorichia [prov.]. 
Golgota. 
Golescu [familie]. 

.Gulian [familie]. 
Golescu Vornicul. 
Grigorie Vodă. 

Grig. al Nisei. 

Gruthinile [prov.]. 
Grigore al Dimitriadei.: 
Grigorie Vlahul. 
Grigorie (Episc. Râm- 

nicului). 
Grigorie Dialog, 

Grigorie al Lilniăelor. 
Grigoraş Mitrofan. 

Grigorie Vodă a lui 
Ghica. 

Grigoraşcu dragoman. 

Grigorie 'Teologul. 
Gr: ădiştenu.   

Tpertăver 244. 

Teizo 250. 
Ten'yâptos foe655as 260, 
Tenyooes Kahărăpxns 

266, 287. 
Tpnyâotas Mzpavnofâvog 

(po Bopwuro 5) 269, 

284. 
Tenyâpros Txiza Doyob- 

Tnș 269 
Tpnyâzios 6 Tartă) 15 

210. 
Tpăduora 212, 
Tenspâgtos zizac 280.28 1 

Tenyegros Mrzhuăves 281 
Tuy.vonedayioa 196. 

Xaoây âyă 33.. 
Xam(t 33. 
Xazti Tenyân Xe 

40. 
Xatt)ep 42, 52, 

Xnvoây 59. 

Xavon 60. 
Xarurte govirivay 63. 
Xadru6âvos 90, 91, 92, 

93, 94, 95,97, 111, 
120, 134, 156. 

N ns 97, 84. 
Xavrte is 97. 

Xap.xtava 101,102, 103 

Xa izips 103, 120, 137 Hal 
Xavns 130. 
Xayzoupyns 157. 
Xauyoa 157, 
X pro 182. 
Xaozozions 190. 
Xaoiv mxocăi zeldeo)-n 

199, 229. 
XrpaMunos 204. 
Kate 18 Go) Tăv 207, 909, 

Xaztivos 244. 
Aa) maooă 259. 
Xaoâv naccă staweslii 

261. 
Îaucây axocă Tlurlăso- 

Das 261. 
Xacây nnzacă [de la Rus- 

ciuc] 261, 262, 265, 
280, 281, 

Sati Mepis d dia Nino 263 

Grecenii. 
Grecii. 
Grigorie Voevod. 
Grigore Caliarhi (pos- 

telnic) 
Grigorie Brâncoveanu 

(Vornic). 

Grigorie Ghica Logo- 
făt, 

Grigorie Patriarhul. 

Gradiştea. 
Grigorie Ghica, Spă- 

tarul. 
Grigorie Bălenul. 
Ghimnopelaghisa . [in- 

sulă]. 
Hasan-aga. 
Hatige. 
Hagi, Grigorie Halepli. 

Heizlerd (General Nem- 
țese. 

Havsan. 
Havsa [localitate]. 
Hatige Sultana. 
“Halchedon. 

Halche [insulă]. 
Hangerli. 
Hampesia (prov.). 

alepul. 
Hanul (Tatarilor). 
Hamburgul. 
Hamira, (provincie) 
Haron. 
Hasas Paşa. 
Hasan Pașa, Cesaerli. 

Haralambie (sânt). 
Hamit Sultan. - 
Haţegul. 

Halil Pașa. 
Hasan pașa "Panegi. 

Hasan pașa, 'Tiţaeali 

Hasan pașa 

Hagi Mimis Aga Nico.



  

Nawmlegiis 263, 264. 
Nastă 'loxwărta 280. 
Nast Msyos 281. 
Naprnyy 285. 
Nazufâs 335, 
Nagovia 301. 
Negtouas 244. 
Ne car zl, 269. 

Xiss 11, 25,41, 49, 50, 
51; 96, 103, 113, 122 
123, 129, 133, 134, 
135, 185, 200, 225. 

N patos D5, 187. 
N.ogozrauos 121, 124 

133, 156, 11, 191, 
195. : 

Xu: ÎN pâspanes satin 

10. 
Novuspodus 19. 
ovaz aacâ 42, 43, 48 
19,50, 54,57, 59. 
5tws 55, 11,187, 269 
pt 135. 

ens 152. 191. 

6 atzi 3ce 287. 

pica ZA giwoos 23. 
> S6, ss, 90, 91, 

ră 94. 100, 101, 102 
108, 109, 120, 126, 
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129, 133, 138, 139, 
140, 141, 147, 174, 
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Hangenli [Domnitor ul]. 
Hagi loaniţă, 
Hagi. Moscu. 
Has ting. 

Charibda. 
Cheronea. 
EHerescu. 
Herbinţi. | 

Hio. (insulă). 

Hâriti, 
Hlor opotamul. 

Himil Hatmanul Caza- 
„_cilor. 
Humhum. 

; Husein Paşa. 

Hotinul. 
Hur muzăhe. 

„Hosroe. 
" Husari, 

Hrisa, Vestiar. 
Hristos. 

176, 177, 178, 180, 
181, 191, 

209, 210, 
249, 251; 

254, 302, 

202, 208, 
211, 217 
252, 253, 

Npboreihos, za. = pg 05 
106, 107, 108, 109, 
111, 125, 221. 

Nav câsTt0uo5. vtos 11, 

“] epouâvay, 03 Nguoa ass, 

134, 

a 

No zâoopos pomiyăs Ag- 
zw05! 140. 

ptosebyewa 165. 

VTpw5 Oz 4Evaog 285 
uo0ofa 288, 290, 292 

Io 14, '15,23, 32, 56, i
a
t
i
 

să
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Hrisant Patriarh. 

Hrisostom. cel noii “lie: 
„Mimeat). . 

“Hrisant ler omonah. 

Hristofor Monah Asu” 
nânu. 

Cr: ăciunul. 

Hitrov Polcovnicul. 
Hârşova. 
„aș... 

67, 68,70,71;73, 82! 
83; 85, 96,102, 108 

110, 182, 148, 164, 

Cronicarii Grecr- 

“Te prbyvupuas 267,   

165, 184, 191, 236, 
221, 211. : 

"Idzwo605 marp. 

54, 56, 9, 
"Tawrtâge 60, 
"IapochAfra 94, 

"Ta oâde 129. 
"Tăzw6os To Niov 129, 
"Tanwfas uovayds Tlăr- 

utws 140. 
"Inuw5ăzns median Sav- 

godooute ns 193. 
"Iazofhzns- Sima zăagios 495 
"Îzwfoş Mogatens 201, 
_209,. 
"Lost ai, 
"6 nota 94. 

24, 33, 

"TEfpwo 121, 193. 122, 
124,125, 141. 

"I63y [e vofuat Nizeheo 

2172, 
"Tpvărues Xudowns 38. 1 6$S 
poizatoe tepoudvayos Sa 

mediras 171. 
"Iyvăzwos “"Agrns 289. 
"DpoăTiosu. nTeozoizns990 
"Tpa)uipa 54, 201, 266 

285, 286. 

"Tăcupaiiz 146. 
"el 2 daci 60, 63. 
“Tegeuta zăzutos 91, 125 

egozădupos 103, 104, 
105, 108, 110, 111, 
142, 145, 184, 194, 
240. 

“egâfzos Roy. vnvâs 1. 
183 204... 

“Iepcl)zos Mepatens 124, 

“Jeg5lleoş 129. 

“Ispâheos povapă 

aws 140. : 

“Tegeuia 249. 

“Teoeula 293, 
“UCezră.. 178. .. 
Tes Mepyir zacsâ 260 

- 964... 
"rcs Aânt. ȘI 101, 102 
136, 176, 178, 181, 

| Iafet. 

iu 

Iacob | Patriarh. 

Ianiceri să, 
„ Jaroslavia [pr ovinciej. 

Iacob (cuvios). 
Iacob din. Xio.. 
Iacob Monahul din 

Patmu. | 
Iacobache Constantino: 

pol. Stravrodromit. 
Iacobache Spatariu. - 
Iacob. Moxaitul (Ghia- 

cume).  . : 

Ibina, 
Tvirii. 

Ivan. Ivanovici : Mihel- 
son. 

Ignatie al Smir nej. 
Ignatie Ier omonah Sco- 

pelit. 
. Ignatie al Artei. 
Ignatie 1 Mitropolit. - 
Englitera, i 

Idumea. 
- Ienicer! Ara, : 
Ieremia Patmiul. : . 

„Ierusalimul: 

“ Terotheiit Comnen (doc- 
tor, filosof, ] Mitropol. 
al Distrel), - 

„ Ierotheiti Moraitul ( (Le- 
romon).; 

„" Teroteiti (leromar tir), 
lerotheiii Monahul din | 

Ithaea,: Sa 

Ieremia “(profetul), 
Ieronin ; (fratele lui Bo- 

napar te), | îi 

;.: Ieremia Patriarh Ecum, 
'Izechil: (profet). ..: 
Izet Mehmet Pasa, 

me 

Iisus Mântuitorul. :':2 

44,



233, 236, 249, 254, 
"lăzi 139, 140. 
II) us [ADs4] pesa 12, 

5, 18. 
"Ilhozov 657 45. 
"Tias Maus 111. 
"il)uzs Agzovoviavas 259 

"Thdygia 310. 
"Iu.zpayiuin [Sultan] 5, 

44, 59, 60, 129. 
"Iumpapiu. zacăs 60. 

luu 168, 169. 
“Iuzpotă Nalioă 264,213 
"uz -patha 212. 281, 288 
Dovoztyztos XIII 108. 

"[vGia 101 151. 
Lntnig Xăgztysy - Yeve- 

pă) 272. 

Luz i ui ras 286. 
"Lov5 a 69. 

"ovyogia 24. 
"lov$aia 146, 
"IIoio5os 225. 

"Tovdoiu 249, 328. 

“Lovorwo maoză fzlions 
260, 264. 

"Io95â0 328. 
"Imeatos 97. | 

“Yzepuwiztat 181, 

"Izeoos 210. : 
“Hoăz)ea 48, 103, 123 
“Ilpaz)ăs S4. 225,231, 

331. 
“Youavia 151, 152. 
“HoizAers facuhzvs Pw- 

'p.xiwv 226. 
"IoAaviia 266. 
'Icu.sdd za0ă 31. 
Io&p nigas 59. 
'Icvâs 97. 

“Tonavia 146. 
"Isozoârns 147, 204, 
"Ioana: parerigy-15 219. 
oaza 939. 

"cun 195 962, 272, 214 
215, 288, 291. 

“Tozavoi . 268. i 
"Touzid "Ayan peozevt- 

zhîs 265. 
“Icatuw6 271. 213, 21, 
„291, | 
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Ithaca. . 
(Alex) Iliaș Vodă; 

iliaș Vodă. 
(Episcop) Ilie Miniat. 
Tie Lăpușnenu (polcov- 

nic). 
Jliria. 
Ibrahim. 

Ibrahim Paşa. 
Îmami. 

Ibrail Nazi. 
Brăila. 

Inochentie XIII (Pa- 
triarh). 

India. 

Inginer Harting gene- 
ral; 

| Ingt Beiii. 

Iuda. 
luguria. 

Iudea. 
Esiod. 

Iudeii. 
Iusut Paşa: Vizirul. - 

Iuditha. 

pecul. 

Îvereniate. 
Epirul. 
Iraclea. 
Hercule. 

Ivcania. 

Ivacle Imp. Remeilor. 

Ivlanda. E 
Ismail Paașa. 
Isuf Pașa. 

„Isna (Monăstir e). 
Spania. 
Isoerate (ritor atenian). 
Isac - Patriarhul. 
Isac (tatăl lui Iosi?). 
Ismail. 

- Ispaniolii. 
Ismail Aga T restenicliu 

Isniov (Gene a:   

"Tozuns Pahezes 280.281. 

'Iozoizns Băpuaos 281, 

"Tomuta 987, 

“Iozaiid 328, 

Tod tao, 945. 

'aa)o 245, 

Izaia 245, 250. 
"zaatvorns 294. 
Tozvvns Roviaanoteds 

18, 111, 168. 
"lozwns Muz xăh Păzo- 

futa fozfida 69, 66,84 

"Lovers "Ay ctnofistns 90 
94, 148, 161. 

"Lozvrns D012 9G. 
"looawyizos Ragatăs fr 
zăz 97, 

Ioivwns Rowozavtve 
fnef55a 99,-174. 

"Ioiwrns fidas 102, 103 
“110. 

owns Piuzzos Me5w- 
vos 108. | 

"los Nouo: fine 65- 
9xs 110. . i 

"Loos Il], 132, 136 
226, 238. : 

loziza 111, 241, 
lwzâg 'Toovc65y. 
os € g Viso» 120. 
"Llodwvras Seoh5 2ţos 150.. 
"[cozyviaoş “Iepou.dvn:/05 

Nuzaros 133, 

loa io € legou. îvap0s 194 

Tor Tlazevs 2s 130. 

"Ioso 136, 193. 
-3 

lowâvwrns Xpvobozauos 

138, 204. 
"Toozirvns "Isuxidco 150, 
"lov Băas Maugorogtd= 

z6s 183, 184, 186. 
oodwns RguogdA)a 15485 
"oăyvas Sau, terte 185 

“oozwvăizen Xpucoarov- 
hai 186. 

"Lotwns 188. 
"losto Bpuiwos 195. 

"| "Leoăwras [2 ).ar0)&po; 195 

Isache Raletos (logofăt) 

Istrate Vor nicul. 

Isacea, 

" Israil. 

Italică. 

Italieni. 

- Italia. 

Italinschi. 
loan Cantacuzin,. 

I. Mihail Racoviţă Voe- 
vodul). . 

|. Alexievici. 

I6n Împăratul. 
I6nichie Caragea bi- 

santinul. | 
s I6n Constantin Basarab 

Voevod. 
I6n Vodă. 

I6n Filip- Mediolanul. 

I6n Nicolae Voevod. 

Ioanina. 

Toanienii. 
Iosit al “ârnovului. 
Iosif cel bătrîn. 
lon Teologul. 
Ioanichie Ierom. (Chi- 

prian). 
Iosaf Ierom. (din Ro- 

dos). _ 
I6n Patusa (preot din 
Atena). . 

Iosif (logod. St. Marii). 
„16n - Chrisostom. 

Ivan Ismailoft. 
16n Vodă Mavrocordat. 

I6n' Coriofil (Logofăt). 
Î6n Sobieschi (Regele 

Poloniei). 
Ioanichi Hisoscoleii 

Ioan (Dragoman). 
- losif -Vrieviu.: 
In . Paleologu (Imper- 

Const).



  

"| us TCavăs 202. 

"TI oyatatos Ragastă TXT9. 

205. 
"oaze, Argos 

163 Nizs 225, 
"oozwrns Nehaos TIizeos 

Maosoyeva 229, 233 
ozvvas > ANZa „Bora 

Kwvozavtivos Mogcy- 

tis (pe fzăa 235, 236 
"owns & Bazriass 236 

"Loans 241, | 

“T&f 248. 
"Teowrns Mega Kwya- 

<auivos Sobrlos [oz- 
fida 255, 258, 261. 

'locio % Bac) us Sms 
eguotulas 262. 

"oz „las Baăongutvos 

218, 
"lozip Aprieai» 284. 
“Ileauzzov 822. 
Rodtzodus 6. 
Radzzia 8, 15. 
INagă Moworagă. axoă 9 

14, 18, 19, 263, 924. 
Kazi 14, 244. 
Rayevista 14, 15, 16,55 
197, 272. 
Racâoa 18. 
Ragă "Troy 18, 29 

Katzo 21,11, 211, 287, 

288. 
Kazi: 'A9:si 33. 
Kdbuzos zare. 31, 39 

47, 48,.57. 96, 97. 
KagucoylAns 131. 
Razor 40. 
Roaieazdt, 41. 
Razwsliumaom 52, 98, 

140, 169. 
Katiaazegilo 53, 
Rapofis ia 54, 18%, 

Rofahas 59. 

Kawov 66, 10, 71, 72, 

13, 14,16. 

Kaprahnvs. 94. 

Kafagăwîs 94. 

Rataănos 94. 

Kasageia 917, 103, 109 

110, 111. | 

. 

: n a65ă- 
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I6n Geani. 
loanichie Cara gea.. 

Loachim. Bros : Cavac 
Hiot, 

Ioan Nicolae Petre Ma-. 
-vr oghene. 

Ion Alexan di Constan- | 
tin Moruz Voevod. 

I6n Botezătorul: 
I6n (fiul lui afet). 

"ob. 
Jon Mihail Const. Suţu 
Yoev od. 

Iosif al II Iraper. al 
Germ. 

Ioniţă V ladoianu (elu- 
cer). . 

Iosif al Ar segulu 
Vulcan. 

Calipolis. 
Cazăcia. | 
Cara Mustafa, Paşa: | 

Cantacuzinii. 

Camenița. 

Casandra. 
Cara Ibrahim. 

Cazacii. 

„ Capi-Ar asi. 
Cailinie Patriarh. 

Cariofil. 
Capucinii.. .- 
Calailicoz. 
Capigi-basa. 

Caziaschezizii. 

Carlovitz. 

_ Cavala. 
Cașin (Monastir e). 

Castalinii, | 

Cavardia. 
Cazanul. 

Chesarea.     

Kzoăzns 102. 
Rabân 104. 105, 106. 
Ratodptos 107, 
Ranafpoza 111, 
Korzăgtas Gipos 114. 
Rawls 192. 
Ragau.avhtâis 123, 
Rau 123 
Kaoză sg 125. 

haz za 134, 191 
193. 

Ragwzis 135. 
| Robozo hf 135, 141 

300. | 
Razig + 13%, 138. 

Kausd dei s “Izocu. 142. 
Ra zoaTas; Lig. Îwoy- 

SII, 145. Di ” 

Raaru ins umiitizât 148 
Knioagos 150. 
Igohos 154, 

Tahpazia 151. 

Kagrwbia 157, 
TRagwohta. 157. 
Roi 164. 
Kasuipns ns6. 166. 
Kazi mazcă 169, 189. 
Rulada 172, . 

Raăiv 180, 251. 
Raszozia 186. 
Kaysiăyzo) 190. 
Rahyuozas 191. 

Rapa mdes 201, 

Rauzuvauos 244. 
Kasist umzs 260. 
IEofohivos 261. 
Kamowbâv mxosăs 261, 

263, 264, 282. 

Raizos 264. 
IExăas ta, 264, 265. 

Rapa), 0 264, 265. 

Kazourii uadocus 267. 

Kayinsla 251, 268. 

KAopagev 278. 
Kautvaris 212 

281. 
Ka of: 282. 
Rafay44s 283. 
Kafs 25015 286, 

Ramzezây 2a7căs 286. 

213, 

* Cafati. (prov). 
Cathoia, (prov). 
Cesarie. 
Calavrioţii. 
Chesarie Vlahul. -. 
Corintul. 
Caramanlidii. 
Cambania. 
Castoria 
Capi- Chihaia (been). 

Caries. 
Cavsocaliviu. 

Catirli, 
Cesarie Ierom. 
Calinic Patriarh Cons- 

stantin. 

Cantemir Beizadea. 
Cesar, 
Karol (tatăl Mariei Te 

resia). 
Calgatia. (prov). 
Carniţia. (prov). 
Carniolia. 
Calvinii. 
Cantemir. (Domnitorul) : 
Kapi-Pașa. 
Cantacuzin. (Constan- 

Brâncovanu). 
Cain. 

"- Castoria. 
Canstapolea. 
Calmuchi. (Calimah 

Vodă). 
" Caranghianizii. 

Câmpinenu. 
Caransebeș. 
Cabalin. 
Capudan Pașa. 

Car. « 
Calafat, - 
“Caracal. 
Cai Başa. . 
Camenița. 
Călugăreni. 
Cameschi Gener al. 

- Caprela. 
Cavanga. - 
Cadi Paşa. 
Capitan Pașa..



Kăpohos "AgytBoyros 986. 
Nautvozn Yeapwov 293, 
Kaioazp 297. 

Kaiunzduins 60. 
Keogmos Annoyre 5, ST 
Kepayuzins 55, 188, 

190. -- 
Reoăgios Boăvmos 96. 

Neovizns 111. 
Iteoxhhona 132. 146. 
Kepăcia 135. 
Reyayeac?i 140, 
he/ayezu ins 120, 282, 
Kipropa 146. 
Regan 169. 
Kizpob 199. 
NEA ADs 269. 
Kinowroâ 216. 
IuzoovA ] Me pis Ta0că 

5, 10. 
E etotov 17. 

Kiovâ& 19. 

KzpovĂdyAsu Movoraoă 

Reoorlova 'Tfaobon. 35. 
Iovoovoi 'Arutrns 39. 
KuCAzoaspa 46. 
Kioova 11, 82. 

1055.93 94 147, 215, 
280. | 

Kezăia 106, 107. 
Kia 194. 
Ran 146, 175. 
Dios 241. 
Kiozlatâz. 264, 265. 

Kiooi "Ai Regan 
269. 

Ip 'Iouocba mască 210 

Kis Ilorâ5vaoz 9272. 

iwmodozzn pay6vozn 
281. 

Kuoc: Ke:/apă & Pose. 

TLovrhiis 286. 
Kia: Sepoias, Apus 

286. 

Kăeddns 104, 

KAr-qs. "A ratans 129. 
Kfu:ns "A Bouavo mă hecos 

129. 
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Carol Arhiduce. 
Camenscli Graful. 
Cesar (aparatul, 'Ro- 

manilor): 
Caimacam. 

Chesarie “Daponte.. 
Chihaia Beit. 

* 

Ohesarie Visante. “ 

Cernica. 
Cefalonia. 
Cherasia. . 

Chehaghiasi CVizin). 
Chehaghia Beiti. 
Cercira: 
Chehaia. 

„ Cecrope (Rege Deipten) 
Chel Ali. 
Kiricov,. 

 Chiprali Mehmet Paşa. 

Cicero. 
Chișinov. 
Ohiupruloglu: Mustafa 

zaoă 33, 39, 41, 44, Ă Paşa, 1 
 Chiuctuc- -Ceauş. . PE 
_Chiufur i- Ahmet. .. 

“Chizlaraga. 
Chioşna. - 

Chiovul. 

Chitai. 

China. : 

Cilicia. 
Chitiu. 
Chirzalizii, 

_Chiose Amt Ohehaia. | 

Chior Lusuf Pasa. 

Chiche Polcotnie.: 
Chimbursehi Dragons- 

chi, | . 

Chiose Chihaia Rusciu- 
„i cliul. Ea 
Chiose Chihaia Ame 

Cleante. 

Climent al Anghirei, 
Climent al Andre: | 
"polului: - a „ir > 

RovostA Movar: „pă 

“| Koozzdu 270. 
|. Romaztiv. 2170, 272, 287 
„Kovrovlop yerezi 272,   

Riaioper 261. 
Ravofi 264. 
Îisiuw5a. 291. 

Kvoonyy 273. 
Koyg0y- Tieou.: 13, 190, 

192. 
Kozzla Anu:ns :ptaas 24. 
Rou.xpav 26. 

A. 
că 

29. 
Roowvn 31. 
howiticioos 66. 
Koarliu "Aa 11, 18, 79 

80, 81, 82. - 
KoauizovĂatpza TT,: s2, 

84, 245,316. 
Rovzwviz 94. 
Kecuâs 97. | 
Rocu.âs Tl&runos 101, 
Kărhovyuosetoy uovaezi- 

tv 101, 141, 156. 
Râzrar 101, “103. 
Kozuâş “Tzoo. „d „T 
Au. 133. 

Rocy.âs “egou. ] Meooohoy- 
its 133. | 
Rovosăgo 141, 
Ioozzăv 149, 152. 
Tovuaviz 157. 
Rap: ns Xzumedoyns 157 
Tuns Xewuptas 151.. 
Rorportăm 170. 
N5zta 173. 
ILoowltvo 180. 
Koayâs 5 Ab avăpei ia 
225... 
N€5205 229, 
IKopviouoş 244, 
Rouzohoy 261. 
TKopwpzi 264. o 
Kouoawlăns. 264. . 
ISopvilne Iu.xpaiâns: 261 

„21, 287.. 
“Kovphunifozns 283. 
 Kgovntvstzms 73, 
"Roata 114, 245, 263 

261, 

.. Clerfet, 
Chianobi. 
Cladova. 
Cnoving.. 

Cur u-cesnie. 

Copcea Dimitrescu, 
Comărani. | 
Cugi Mustafa Paşa. 

Coroni. 
Coţiescu. 
„Colgeag- Aga. 

Câmpu-Lung. . 

Continia. (prov). 
Cosma. 

Cosma din Patm. 
Cutlumus monăstire. 

Copţii, 
Cosma Ter. din Limn. 

Cosma, Ierom din Me- 
solonghi. 

Cursarii. 
Corachin (Principe). 
Comania. 
Contele Hamburgului. 
Contele. Hamir ei, 
Cotr oceni. 

Colţa,. 
Corintenii. 
Cosma al Alexandriei, 

Codru, 

Cornescu. 

Coburg (prinţ austriac) 
“Cor fe. i 

"“Cusanizal. 
Corniţă Br ailoi. 

““Contoscali.-" 
«Copăceni. 
Cutosov general. 

Curlicovsehi. ; 
Crupense i. : 
Craiova, 

271, 2176, 2717 .. 
278, 283, 284, 290 
292, 312, 313, 314, 
„332, 333,



  

Rpâzn. (Rzwziz) 12, 14, 
98, 103, 52, 138 

o 136, 146, 141, 270. 
Rpiuu 130, 293. 
Reza 1 38. 

Kpâvas 144, "145. 
Rpofazin 157. 
Daria Ilzovoiavtş 202, 
IRpes(oAzozo. 244. 
Kofi 268... 

Kozovazifeur NS 282... 
Taâzn 300. 
Kgâza 300. 
Ruzaos 48, 49,:56, 99, 

103, 111, 133, 142, 
204, 270. 

Rovozattoize 18, 199, 
DwzpoâLst vos 58, 

Kyprhăoi Kw(izoy 97. 
Kymzaves 97. 

„Ruztădos 97, 
Ryzos 99. | 
Rumgravos A vzro:/aias 103 

137, 145. | 
Rigrdos Kenras 123, 
Kutizoş 127. 

Iuzrălos “Legcu., drd 
Pouovii 155. 

uzorăvos - Ardizovos Rga- 
„uns 187. 

Kuguiatos 1175. 

Roozgtivo; Zarogrvds 199. 
" ÎSouhaez 239. 
Kuzuzo5 2717, 218,219 

281, 282,283, 285, 
287, 292. 

Kozuh)os 280. 
KRoaus 828. 

Royzrzvrivos Kzvraoy- 

Cos 11,111. 

IE covoTavrwvoi 015 

SA 

5, 7, 
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Creta (luarea e): 

Crimea 
Critia: (prof). 

„+ Cronos -(deti). 
Corvatia. 

Critia.. Prusianul.- 
Creţuleștii (familia), 
Craiovenii, 

Crasnacovschi. 
Crates. 
Cretenii 
Cipru. 

Cuscumgiue. = 
Chiproviţanu,. 

Chiril din. Chizie.. : 
Ciprian. 
Chiril Mor aitul.: 

Chicu (Monastire). 
Chiprian - (din Cipru, | 

filosof). . 
Chinil Cai ticos, 
Chizie. 

Ciril lerom. din | Puma: 

Cipriană Diacon . din . 
Creta. 

Cirineii. 

Chiprian Zag orianu. 
" Cieladele,. . 
Chuşnicov. 

Chiril. 
"Qiru, 

Constantin Cantăcuzin. “|. 

Constantinopole. 

17,52,56,57, 58,59... 
10,87, 88. 90,93, 94 
96, 97, 98, 99, 
101, 103, 107, 
110, 111, 124: 

„180, 183,.134, 

100, A 

109, 
125, 
13%, 

139,140, 141,142, 
145, 155, 164, 165,..: 

169,::110,;184,185,.;.   

186; 191, 192, 194, 
195, 201, 204, 219, 
226, 221, 245, 260, 
264, 267, 268, 269, 
2170, 274, 297, 280, 
282, 285, 289. 293, 

[overa zivos  Mrgasrao= 
fas 22, 89,42, 43, 
58, 101, 102, 110, 
111, 
143, 172, 196, 201, 
203, 204, 244, 

NovoTavrivos Acra 05 

46, 52, 57,58, 59, 
"61, 63. 

KovoTavzivoş pia Kay- 

Teuions 46, 52. 
RoyoTavrivos  futavros 

13, 71, 86. 
Rovoravrivos Lafai- 
Cs T. : | 

RwyoTzvitvos Aznvyreg 
110, 216, 
219. 

RovsTavivos 130. 
hovoTraviiyos Movou. ds 

135. 
Rovzzavrivoa 

Tens 165, 
ÎNwvoTavrivos 
5 168. 

RowvozavTivas 
wa -* 
Gt/05 035403 

A540v 8 

TlozzeAvr- 

RvTazp)- 

pozopădzas 
184, 188, 189, 192 
193 
02, 503, 305 

307, 308, 309, 
314, 316, 320. 

Rovozavzives Aabes 1S8 
Nowvozaviicg! A Lă % 105 

Soros 192. 
Rovotaviivas Zoo), în os 
196. 

310, 

- 7 pi i . Rovozavriiog fewzeupas 
zagtavăs 199... 

Noiosai îvos Ayă 219. 
KroyoTaiioz A552e10)- 

hose 220, 221, 244, 
981, : 4 

- - s 7 

„Dovozavtives Lodpăros 

i Xios 996, 

113, 132, 137: 

14173. 
Rovozawziy fidas: Mau-: 

148, 183, 

„196,198. 295. 
306% 

Const. Brâncovânu. 

Const. :Duca Vodă.. 

Const. Vodă Cantemir. 

Const. Vizante (Postel- . 
nic). 

Const. Gabriliţa (boer) 

Constantin Daponte..- 217,218, E 

-. Constantin, 
Constaritin Manomahul î 

Constantin Duculeţ. N 

Constantin Postelnicul 

Constantin Cantăcuzin 
Stolnicul. 

Constantin Vodă Ma- 
vrocordat. 

"Constantin Lazu. ! 
“Constantin Dracu Şuţu - 

Constantiă Chsipolit. 

” Constanţiti V, entiuta Pa “ 
"i zian, 

Constantin » Agi. 
Constantin | i D u d es cu 
„(boan). 

Const Gaărat nat:



Rovozaytios 226, 244, 
Rovozaviros 'Loăyyns 

238. 
KuoysTavtivos 260, 
Ruszărns Lzizas 260, 

216, 219. 
Rovsiarivos  Teogyioy 

Nawisepts focfodas 

263, 264. 
R wi Tu Tos "A etav= 

„Bzeo “Tinhovrns Boi- 
Ea 265, 267, 268, 

— 350. — 

Constantin (cel Mare). 
Constantin I6n (învă- 

ţat din loanina). 
„ Constantin (Beizadcua). 
Costache Ghica (logo- 

ât). 
Constantin Gheor ghe 

_Hangerli Voevod. 

Jonstantin, Alexandru 
Ipsilant Voevod. 

269, 271, 272, 273, 
274, 

KwyoTavrivos, 267, 

Kovozawyzivos KaAArăa- 

ns 261. 
Rwșg 269. 
K& 270. 
Ruwozzzns Tpehouavos ÎN 
hRoczar:ns 

214, | 
Royozavzivos XapaAAu.- 

zis 218. | 
Kovorawtivos Kgericu)i- 

403 281, 
Roozdzns Xeodapns 288 
Kovozarvăzns Rapană- 

545 289. 
Rogrzans Dzizzs pma- 

55 290, 291, 
Aagiooa 13, 917, 114. 
Azi 18. 
Adorugas “Poocizns 18 

4S, 49. 
Are iure 104, 122. 

Azi 106, 130, 241, 
250. 

Mayo 134, 135. 
At apos 135, 286. 

Azera Mâora fos 161. 

Nălapos Soi6as "Topa ne- 

(o vatos 295, 
Asuzgos Puozudâns 238. 
Aita 319, 

Atyo 16, 31, 55, 57, 
S1, 84, 165, 187, 
245, 262, 268. 316. 

Acta 28, 29, 52, 54, 
„80, 81, 85, 249, 268, 
307, 308. 

Zadda z0'Ao0s 

Constantin fratele Im- 
periului Rus. Alex. 

Constantin Caliarh. . 

Cort. 
Co. . 
Costache 'Ir eloman.. 
Costache Xantupolo.. 

Constantin Haralampie 
(Clucer). 

Const Creţuleseu Vor: 
nic. 

Costache Serdarul. 
Constantinache Cara- 
ca 

Costache Ghica ban. 

Larisa, 

Laotizina. 

Lascar Rosseti. 

Lacedemona, 
Latinii. 

Lavra (Monast). 
Lazăr (sânt). 
Lasie Moscovitul (F cla- 

mareșal). 
Lazăr Seriba Trape- 

zundian. 
Lambru Fotiade. 
Lazii. 
Leșii. . 

“Lehia (Polonia).   

Acatvozn 51. 

Atpwas 103. 

Aetbia 111, 123,195. 
Atwy Brat 2us 226. 

Nzizevavr Aavrlego 288. 

Ac?ov K5vooes Ta), Mas 
îm. 76 llagiai 289. 

Aefnigue 298. 
Aces 306, 326. 
Anuves (noa) 6, 133 

142, 321, 8322, 323, 
324; 

Awp.neoăzns Manus 
88. 
Ain zahdyaa 51. 
Amzăyat 19, 
A+6wn 101,102, 103. 
Aouegi ta 151. 
Atap.zobopn 157. 
Azov 175. 
Aovră 99. 
Acveposuzifiuo 148. 
Aoriasla 157. . 

Aoyyobăpăra 157. 
Aozagiypua 157. 
Aouzoviăvo, 244. 
Acuinyzn, ISP” 262, 

Arras Agpupoz0)os 
284. 

Aszga 300. 
Avyyia, 122. 
Avazcvayos 300. 
Mâpzos 6, 172. 
Mazagias Wagiivos 196. 
Mazazios es Tă Luavystâv- 

pa 196. 

Mavyovhsiov 200. 
Mâgros 201, 

Mdpros Kuzaos 204. 
Mavporopăitror 209. 

Mazăgtos * ArpuzTios 236, 
249, 

Mahayia 241. 

Mâșwcoos 245, 249. 
Mavoti Piocezus 6os55- 

as 259. 

Mafgoyivns 260, 261, 
262. 

Mavd6n 265. 
Merv) n Kicrtiaon 966, 

Lesinschi (Consul po- 
lon. . 

Leriii, 
Lipsca... 
„Leon Impărat. 

Leitenant Langero. 
Ledu Consul. Francie. 

Libetrii Ii, 

Lesbul. * 

Limnul [luarea lui]. 

Lamberachi Mania be 
Sul. 

Lipova- Palanca. 
Lipeanii. 
Libia. 
Lidomeria. 

"Lemburgul. 
Libertim. 

Luca Evanghelist. 
Lutero- Calvinii. 
Lituania. 

Longobardia, 
Lotaringia. 
Lupuianii. 
Ludovic al XVI, Re- 

gele Franciei. 
Lauchache Arghiropol 

Locrienii. 

Lihnidele. 
Licurg. 
Marcu, 
Macarie Psarianul, 
Macarie la Scanţura. | 

Maguliu. 
St. Marcu (biblioteca. 

din Scopel). 
Marcu Ciprianul (prof.)- 
Mavrocordăteştii (fam). 
Macarie Egiptenul. 

Malahia. 
Mureșu. .. 
Manuel Rosset Voevod. 

Mavrogeni (Domn). 

Manavi.: 

Manolachi Clucer ul.



      

MavoMz Kiovozrl iure 
c 13,. 

Mazatn, Masiladt 46, 56 
Mana unt 53. 
Moczazavtort 11, 
Moozuâgeo! 80, 81, 84, 

246. 
Magia 96. 
Mavya550w 98. 
Măztz 101. 

Măvns 98. 
Mazlaios? Arzpotns 101 
Mazl)-ios A'fwas 102. 
Mazda 104. 
Mazzgtos Noragăs 192. 

Mayer *oyhzây 129. 

280, 282. 
Mazigto: &  Kowpbs 1 132, 

133. 

“Mazzgins  xX0utos 136, 

140, 221, 226. 

Maz)zios Anebavăgetas 491 

155, 204. _ 

Moczesoui 146,271. . 

Mazhzu.T092Y 148, 154. 

Mau. 151, 153: 
Mă 04 15%. 

Mazota 15. 
Mas&n 151. 
MavoMzns Napawto5ă- 

vos Nzăyos 260, 269, 

218, 
Manazns 211. 
Mazago5 Topa 0fvuxos 

282. 
Mavovzn 280, 281, 282, 

285, 289. 
Moda Kprtovhtnos 

U.Tă105 281, 290. 

Mavodns Kov Ros, 
(6opwz05) 281, 284. 

Maya Oi)aosa, 282. 
Mâoruf Devepăth 287. 
Marii 987. 
Mahopwssiu 289. 
Mayusiâns 293. 
Mrawohăzns Boowzus 294 
Medrdos mara. 12, 13. 

Mzooia 12. a 
Mel, 31. 

- Miro ! Mâpros 49, 50. 

— 31 — 

Manolachi Chiuregi=- 
bașa. 

Matheiti Beizadea. e 
_Manea-Beiii. . 
Măstăcănești. 
Maramur eșu. 

Maria (Născ. de D-zei) 
Monte-negru.. 
Marta (Ama, Regelui 

Etiopiei). - 

Mane. 
Mateiii Andiiotul.. 
Matheiit Mitrop. Libiei 
Macedonenii. 

Macarie Notara. 
Mahmut (Sultan). - 

Macarie Cuful. a 

Macarie Patmianu. 

Matheiti al Alexandriel. 

Macedonia: : 

Meclemburg (nume de 

om). 

Maria 'Leresia. 

Mantua. - 
Marsia. 

Mahonia (prov.). 
Manolache Br: încovenu 

Ban. 

. Maniat. 

Macarov Polcovnie. . 

„Manuc. A 

Manolache Oreţuleseu 

ban. : 
Manolache Cuparu 

(Vornic). 
Marea Negră. 

Marcov general. Să 

3 Măcinul. 

Malo Rusia. 

“Mahmud. 

Manolache Voinicul.” 

Methodie Patr. IE 

Mesia. 

- Methona. 
' Metzo” Morio:" 

  
Me)zzos 

    

Meyio Tăues 56. 

Meăzzios Tevi 97. 
Me):z5s 98, 109, 
MEroz 103. 
Mehtztos Mauoîi 103,125 ] 
Mz50)ăvos 108, 157. 

| Mz)ezros Tozyvitns 111. ] 
Meheviros 199. 

Me)ezoş zoMrns 123, 

Mel)âtos iepodiâvap0s Ay- 
Opazevs 125. 

Mesohâyyn 133. 
Meherros Ap 155. 
Menta 157. 
Meyuzr 202 zaTuzo- A 

2cw 110. 
Mia Pivua 184. „19, 

196. 
MeAczios Xvotiyo') 6 O:o- 

Nos 184. 
"Adnvây 245, 

246. 

MeyeutT llacoâ Nizaw 

Că 259. , 

Meydw 260, 261. 
Meet: 264, 
Meyuâr Tupzwns 269. 

Mehevopo 215, 216. 
Melpebren 285. 
Meu-îs “yâs “oras 286. 

. Meyutr ns Souza 5, 50, 
60, 14, 21, 34,185. 

Mezuâs zaoă 5, 33. - 

Mnyei Kav azovluvs 
18, 21, 46. 

B53a 20, 63. 

Mnyaăi 'Tledeuri Kav- A 
mazowtivăs (Sei av 6- 

“os 20. 

Maya p 

-Maymăă. "Anzon 21, 34 

Mmroooărns L'onvopâs 

125, 126, 129. 136, 
183. 196. 

Mais 134. 

Mizo» 233. 

Mnrgbzorn 262. 
Mrotpdây)os 49, 50, 51 

53. 
Meg ns Vavabions 58. 

Moyâi Bădas Pact as 

GL. 

Megistanii. 
Meletie “Penedios. | 
Meletie Patriarh. 
Metrele (Episcopie). 
Meletie Macri (Lerom)- 

Mediolan. 
Meletie din Ioanina. 

Melenicu. . 

Meletie Constantinopo- 
litanul. 

Metodie lerom. 

cian. 
Mesolonghi. 

Meletie Arhimanârit, 

Meledia. 
Mehmet Efendi Patm- 

burum. 

Mega-Revna (Ser ai). 

- Anta- 

“Meletie Sirugu T heo- 

logul. 

Meletie al Athenei. 

Melimet Paşa Nisangis. 

Mehadia. 
- Mehedinţi. - 

“Mahmet 'Liranul. 

„Melendorfu. General. 
Mezr opi. 

Memis Aga Aghianis. 

Mehmet: (Suan) 

M ehmet, Pașa, 

Mihail Casitacuzin. 

“Mihail Vodă. 
Mihail Celebi Canta- 

cuzin (Seitanogluj ). 

Mihail Apaâ. 

Mitrofan Grig oraş (e- 

r om). 

Milies (leo). 
Micone (local) 
Mitrofschi. 
Misirloglu 

Mihail Spătarul. 

Mihail Racoviţă.



Micip mzcâ 33, 35. 
Mg aBes. 11 „75, 19, 80, 

1. 
Movinva 98. 133, 135 
Mr fB5das Pavofist ae 

129, 199. 
Me Tau.090âgEw5 155 

Ni Bea 168, 169, 
262. 

Meg ăn Kara utinvăs 
168, 169. 

My dă-as onalpns 173. 
Mai 186. 

Mpa ns My.opds 191, 
Meiyahăzns Posotres 191, 

192. | . 
Myai) Kovoravyzivo 

Xoirtos Bos6t5as 260. 

Misir Pașa, 
Mirzacii, 

Mitilini 
Mihail Vodă Racovi it, 

M-rea Schimb, la față 
(lângă Seopel). 

Mihail Vodă 

Mihail Cantacuzin, 

Mihail Spătar ul. 
 Miri (local). 
Mihalache Mamora.! 
Mihalache Roset. 

„Mihail Const. Șaţu Voe- 
vod. 

262, 264.265, 266, 
210. 

Miyzoo» : Tevepâă 269 
210, 272, 273, 275. 

My Avăozinizt Me. 
Ă )opăă Bofust 273; 274, 

217, 218, 219, 280, 
281, 283 „254, 285, 
286,. 287, 288, 
290, | 

Mbcuons Tevegi) 273 
Mi/ahăzns Mos, sa. 
Mrpahwbrns Kugrzos 283 
Mrhcaefut 292. 
Mivws 300. 

Mr/a:ăs “Pozofistas. 5 

Miyna "(tavă T, 
Moe 18, 26, 53, 55, 
56; 57, 97, 98; 99, 

106, 107, 133, 141, 
148, 154, 155, 163, 
164, 184, 
193, 227, 
312, 313, 

ModSafic 25, 46, 52, 55, 
56, 57, 58, 59, 65,. 
66, 68, 69, 71, 72, 
73, dq, 75,11, s0,. 

289, 

187, 192, 
307, 308,. - 

A Michelson General. - 

Mihail: Andrievici Mi- 
lovadovici. 

. Miţuri general. 
Mihalache Manu.. 

“Mihailot. Chir il. 
" Milosevitz.. 
Minos. 

5- Mihail Racoviţă. 
306, 307, 308, e: 

Mihnea (Cioban, Dina) 
. Moscovii, | 

Moldavia. 

82, 83, 84, 85, 87... 
96, 102, 112, 143 

148; 164, 465, -166,- 
168, 170, 182,183 
184,185, 187,188” 

  

| Movozagi 

| Moopâutins 268.   

189, 191, 192, 195, 
201, 247, 257, 260, 
262,265, 267. 268. 

"269 210, 275, 277, 
280, 289, 291, 292, 
303, 307, 30; 316, 

318. 
Mogsttva 31. 
Mowzzagă a z>0â AMovosi- 
„ui 38, 38, 41. 
Movezagă zis 40, 

„ Movaoshat 703 450) 
Bodu 53. 

Mevoris, 53, 58, 59, 60, 
187. | 

Moe Tag zagăs T 
ud 51, 58. 

Mol »Cowyaza 98. 189190 
Mohoo- BA hapta 110. 
Modivos 125. 
Movyru d ehs-uage 

148, 150.. 
Mowautz Nowgziv 149. 

ahTa= 

GA 

„Alo? 157, 
Movozagă magadt Krw- 
sei 181. 

Movazzâstav To , pie 
Lewooyio >» 198, 199.: 

Moz:/mohus 994, 
| Mlosoz ară LwohTâv 227, 

259, 261, 2714... 
Moogodt SA. Dad 265. 
Musia 244, 245, 246. 
Moat 945. 
Moda 245, 271; 303, 

319, 339. 
Mo iofarrtile 259. 
Mowzcbvoy)os Bilion; 2950, 
Move xot5zs 161. - 
Monzagagiâ 962. 
Movasită Diorteryi 

Ac 264,. 

"uga-rtu-as 
261. A 1 

Miuozagă Mraiouarz Tg n 3 
269. | 

Moopetâa 271, 27 6. : 
Moyosâia 277. 

Pousstoăm 280, 282. - 
Moyszagăy flUona. 252; 
Movoir Mo) :284: 

" Morezini. 
Mustafa, Pașa Musaihi. 

Mustafa Chiapit. | 
Monastir "ea Radu- Vodă 

Maftiul, 

Mustafa Paşa 'Taltam- 
“ban. 

Mugzuraga. 
Moldo-Vlahia. 
Molin (italian). 
Munih Peld-Mareșal. 

Muhamet Husein. 
Mogol. | 
Mustafa, Pașa Chiupru- 

"loo eu), 
A. -rea St. Gheorghe. 

Moshopol, a. 
Mustata, Sultan. 

" Moruz, - 
„Misia. 

Muntenia, 
Moldovenii. 

Moldovan gis. 

: Musunoglu ! Vizivul, 
Musahasidiy. 
Murahasizii. 
Muhafizi Giunţuil (Pașa 
de Vidin). : 

M ustafa Ibraim: 

| Mc OI; uzi. : 
: Mustata Bayinotar, 

Mor uzbea:, t 
] Mogoşdia.: - 

Mo oeTagă.. Ilzocaz. To Mustafa Pașa de lu Rus- 
ciuc. - : Ii 

“Mustafa, e 

" Murât Mola;::-:!



  

Movsrapă macoig Be: 
(vam 286. 

Movxrâp 10005 293. 
Moozws 328. 
Moyzragi (ZovArv) 5, 

50, 60, 61,280. 
Movriioviyos, 6 
Moypătns (Sov)răv) 6. 
Mosysfix 1, 54, 56,91, 

93, 94, 95, 122, "124 
143, 145, 146, 141. 
148, 155, 156, 157, 
163, 164, 173, 

Mootovas 61. E 
Mipa 13, 14, 15, 70. 
Muota 113. 
Movwsis 176, 206. . -- 
Mou 227. 
Moogia 12, 53, 55, 98, 

122, 146, 187, '270. 
Movos SA Splac "Apă 

uns 40. 
Muwvcâs oepăâgne 52, 
Muopafia 157. 
Naziz EotvÂn 58. 

Nazza)ta 99, - 

- Naâip Mrezav 151, 153, 
Nagizzm, 152. 
Nanodiwy Mo va TăgTtv 

264, 266, 268, 269, 
211, 282, 289. 

Natimy6 290... : 
Na6owyo3ovâcop 328. 
Neprbây (Znoxgazela) p. 

:11, 26, 
38, 40, 42, 42, 43, 
44, 46, 47, 49, 51, 
52, 53, 54, 11, 19, 
80, 82,14:8, 185,187, 
261, 266, 218, 288, 
291, 308, 309, 310, 
312, 313. -- 

| Nepatia 11,13, 14, 260, 

265, 266. ae 
Nezzâtos [larp. 12 

Neug56a 25. 
Neăpuros > AptavourOheos 

39, 96. 
Nedpuses Hgordelae 48. 

Niurtos 67, 68, 69. 
Neuego?Bes, 19, 
Nedopwros [ldru.L0s 97. 

Cronicarii GrecY 

4 

—:853 — 

Mustafa, Paşa Vizir, 

Muotar Pasa. 
: Moisi, 
Mustafa (tan). 

. Mucenic, 
Murat (Sultan). 
Moscova. 

Miron (Cronicar) 
Mira, (Monăstire). - 
Mira (Lichiei). 
Moisi (autoru ul Pen. 
Mohamet. . a 
Mor ea. 

Moise al Siliwier Ari 
ul. 

| Moisi : Ser dâr. 
Morabia.: -. --: 
Nachip Efendi.- 
Natalia, [lui Petru mp 

Rusiei), : 
Nadir Becan.- 
Narischi . Cici, 

| Napoleon : Bonaprtt:. 

" Nazinob[General]. -- 
Nabucodonosor. -.: 
Nemţii (expediţie). 

2,82, 34, 

Nemţasea (ţara): - . 

Nectarie Patr. .-. 
„ Nemirova. 

Neofet al Adrianopol 
lui. 

Neofit al. Iracliet. 
Nemţu (cetate).: 

„„ Nemesidii. DER 

Neofit din Patmos. .::   

Net)os 102. . 
Nexrăgtos Kenreebs 108, 
1, 

Necpuros, E pnuude 118, 
Nedpyros Atpwos 113, 
Nia Xepfix 123. 
Neâpwros'Aprns 124, 125 + 
Ai 
Neoyeopros 136, 141; 
Ne0pTos Atenovog 137. 
Nezraptos largrap 142, 
164. 

Nzdpuros 6 Kovotavriv. 
291, 

Niypos Docf55a 946, 251: 
Nefgov dBurpân : râs 
PEspapuTEpas 266. :: 

Niue 214. 
NewtovAtazos. 211. 
Neorop 298. 
Neonrohuos 322. 
Nita. Ptesuziov. 214. 
Nions 310. - 
Nex&aos Mawpoz: păzea 

17,65, 121,173,182, 
184, 185, 186, 188, 

192, 205, 207, „208, 
“209, 211, 295, 302. 
55, 56, 62, 1, 125, 
130. 

Nrabânuos T&v Aipzwoy 48. 
Niz5âmu.os To [yo zat 
„Xuwpac.48. 
Nizoumpsva 49, 58, 192, 

137, 

Niazohs 52, 260. 
Niz6Az05 Korapldoa. 65. 
Nezoyinăete 97, 123. 
Niz5Aaoş Srearptos 104, 

107,108. .. 
Nezngâpos Ozorâuni Kop- 

puTns 124 ... 
Nix5 haos Iepoubvaxos 

Mawpoabăs 132 
NezdĂa0s Szno5iAnă Tla- 

puavos 113... 

Na6ânp-0s ad d A 

UTC VL. 141. . 

Nradhaos Mo) dabiae. 1 88, 
193.. 

NizoAdâz:ns Loyatoz 192, 
193. 

Niudhaos B65n 196. "Nicolai Vodă. 

Nil (a). - 
Nectarie . Oriteanul. 

Neofit” Criticul: 
Neofit Leriu.: 
Noua Serbie. 
Neofit al Atel 

Neohorul:: „ 
Neofit Diacon. DE | 
Nectarie Patriareh, a 

Neofit (Pate). al Cons- 
tantinopolului.i : - 

[Radu] Negiu Voevod. 
Nelson, ! LEEA 
A 

Nemen. e, 
- Nenţuleseui. Es 

Nestor. :: 0 il 
Neoptolem. „il 
Nizam 'Țeditiu.: 

Nisa, ij aia 
Neculai Mavrocordat.” 

Nicodim! al Derciilui.. 
Nicodim al Ganiilui și 

Horei. 
Nicomidia. L i “ 

„Nicopole, e 
Niculae Gnipalaă zi 

„ Nicomiden. ,.. 
Nicolae Spătarul, .. | 

Nichifor Theotochi Qor 
„fatul. 

Nicolae Terom, “Mavro 0- 
idul. | 

Nicolae Scordili 
nul. . | 

Nicodim: din. “Albasani 

Paria- 

Nicolae (Dona) al Mol 
daviei. .. 

Nicolache Şuţu.



Nuzshnos Mawpoyivns dand 

„xy Tăgov 199. 260. 
Niudhnos 204, 
Nixshaos Xriyvns. 226. 
Niudhasi :T “ovpetâuns 

296. 
Niorpos, 249, 308... 
NizdAaos Kovozavrivo 

Rapartlâ6 Boc66das 

260. .: 
NizSdaoş . Mapapzofe- 

vos 260, 265, 266. 
Neon Kaipazăuns 

264. 
Neaddzoe nofpesistne A 

MăpyxAos 271.. 
NirbAnos Ilasyazhos (pa 

- mopos) 218. . 
Niro MuyacijhoBusl 

Kaptvoxns 291, 292, 

193. 
Nofoypăites 94; . 
Novi 102. 

Norapăs.107. RISE 

„Novunsta 146. 

Novorwpfây 152.. 

Novidu) 'Euevis Imp a- 
Yiu 269. 

Nona 300. 
Voci. 40, 43. 

N 246; 328. 
“O65$oia 94, 
“Ofios 107. 
'Oouavbs 32, 3%, 41, 

58, 54, 55. 
'O03toa 280, 382.. 
"Oâuaais 322. 
"Onu 65 291. 

"Dizovl, 76, 83." 
'Ohou.&vot 165, 184, 

„187, 189, 312, 333; 
'Ozptiiva 15, 18, 19, 25, 

21, 164. 
*Oavaa 23, 16 82. 

“Oucavds 105, 106. 
"Over Tăs GovAri as 264. 
“Ohava 54,'261. 
"'OAyurtos 219, 322, 
"Qzov 265. | 

"Ono „Tevepă 213, 
310. 

'O0hooioveos 328, 

Neculai Mavrogh eni 
“din Paros. -... 

Nicolae (Imp. Ciprul) 
Nicolae Stignul. . | 
Nicolae Cer cel. 

Nistrul. 
Nicolai Gonst. Cara agea, 

Voevod. 

Nicolae Brâncovânu. - 

Nicolache Caimacanul. 

Nicolae Gavrilovică 
- Pangal. - 
Nicolai Pangal aior) 

Neculai Mihailovică ă Oa 
menschi, îi 

aa  Novogradul. 
SER Nubia, - 
 Notara,.: si 
Numidia. ,:: .: i: 
Nusirvan. :. 

Muzul! En:eni Ibraim. 
.: ta ADR 

Numâ.  : 
 Nişul 
. Noe.  - 
 Ovâia, 
„Obi [râu]. 
Othoman. - 

3 Odesa, - 
Odiseă, 

"- Ozacobi [General]. - 
- - Oituz, .. - a Sa. 

Otomanii. * 

Oeraina, a 

. Oene. i 
 Oeean. 

Ocnile din! Valcea: -: 
“ Olanda. : 

„ Olimpiul. [grecesc]. | 
"Oltul. | 
„ Olaniti.. General: ee 

ş Olofern. 

„*Oozpoyăv 29. 

  

"Oumpos 86,165, 211, 

212, 230, 239, 291, 
298, 322, 

Ozirtete 214. 
"Opbcâotia 37, ; 
"Ogos &ypos 96, 97,101, 

120, 122, 133, 134, 
134, 137, 138, 141, 
156, 171, 189, 195, 
196, 226. 

“Opâoi RKadiofe 2ouăr 

îpazoaxAu pes 
261. 

"Oct, 44. | 
"Osregi ist, 267. 
'Ocuâvy Ilzosă Tlat6xv- 

70y)os 267, 268. 
Oo7p55: 291. 

'Ozontozt 14, 15, 76. 
'Oznznzăvoi 244, 
"Oypida 224. 
Ilxghsvăzn Xiov 1, 8. 
Ilapbtvvos Xovuyosu:ns 

8,12. 
[avanpucoză cas 8, 11, 13, 

17,18. .: 
TIrpa 12, 13, 99. 
Ilăfcfa 117, 185. 
Ilaruzoyga ! “Meyute 25. 
IIzpătmo: Suvpwns 38... 
[lzpSewos 90, 92, 94, 95. 
Izpnoxefiă, 96. 
Ilajoove. 96. 

Ilăzutos 97. 
Ilataros 97. 

ăruos 97, 101, 133, 
131, 140, 226, 239, 

[lapaozEva, Ywatziio 102 

IaMaczivn 103, 104, 
105, 110, 145, 246. 

Ilzvoavia 104. 

Tlzră6os 109. 
TiapdEvtos MovcbghaApos 

110. _. 
Ilag6:vos Te Aeos 100, 

Iladorăzouvo 192. 
Ilivhos (oxirns) 122. : 
Ilagdewos "loavârns 109; 
Ila)aizi Tldrpav 1922. 
Tlărutos 128, 

Omer: . 

- Obilești, 
Orthodoxia. . - - 
Muntele [Athonul].. 

Ordu Cadis- Esmed I- 
braim bei. 

„ Ostrog. 
Qsechi. 

- Austerliți. | 

Osman Paşa Pasvan- 
“toglu. 
Ostrovul. 
Odobeşti. | 

„ Oteteleșanii. . .. 
Ohrida. 
Parthenachi Hiul. 
Parthenie Humhume. 

Panaghiotachi .. . 

_ Patra, -- 
„Padua, 

 Patbur Mehmet. - 
Parthenie al Smirnel. 

Partenie (lerod), -. 
Rt, Parascheva, - 

i „ Păun. (Monăstiro) 
- Patmianul... 

Paisie (Chiumur eelu) 

Patmos, 

Parascheva. Sinactiea. 

 (monast).: 
Palestina. : . 

Pausania. 

- Patavia, - 
Par tenie “Miopul. 

Parthenie (Mitrop). a al 

- Limnului, 
Paliocătun. 

Pavel (schit). . 
Parthenie: Toanitul. 

Vechele Patre. 

„.. Pathmiu;(nume de om)



  
TIatows 137. 

„Ilecpofspr din 49. 

    

Ilad)oc 124. 
IlapBvto s: "lepouâvaXos 
Mopairns 132. 

Tlăgos 134. 
[lotiztos "Lzoou., 135. 
Ilzvayizs măs Evasyei 

oTata 135, 136, 200. 
Ilâvios 136, 138, 180, 

244, 246, 248. . 

[lay utos Poiocos 141. 
Ilawăgeros 142. 
Ilizos 142, 146. 

Iaihos 156. 

Ilzouxs 157. 
(MIz)dos 163. 

IIzohivtos 5 acea 
186. 

Tlavapa 196. 202, 
TlăyAos (uovaoriiaro v) 200 

Tizvos Mapâvrlns “Looay- 

viens 201. | 
Ilagio+ 201. 276, 218, 

289. 
Ilzghiwa 207, 208. 
Tizizvos 244. 
Ilzot5avroyhos 'Ocuâv 

"Ajac 264 
Ilzvya) es 272. 214, 
Iedutrns 273. 
Ilz)ov îttrpofurt 264. 

[iz dar(ăvos (5530v.05) 27, 
| aoxebirtins KaziTăvos 

285. 
Îl ypzpăTtos Hve(ns 287, 

288, 289, 290, 261. 
o [lezio» 8, 97. 

- Herpurltizo Bi5a 15, 16, 
31, 

[lerozo1o Oyprlurlăvo; 

23. 

Ilpeftla 55. 

Hzzo Aezotofirtns 90. 
94. 

Teouta 94. Sia 
Iltrpouno»oy 91, 189, 

201, 260, 262, 269, 
271, 276, 211. : 

-—"355 — 

Pavel (al Rusiei). - 
Partenie lerom. Morai- 

tul, 
Pariu. 
Paisie Ierom. - 
M-rea Bunei Vestiri. 

Pavel -(Apostol). 

„Paisie (Patriarh). 
Pahomie Rusul. 
Panaret din Cipri. 

Paful. 
Pavel (fiul lui Mihail 

Rangabe). 
Parma. 
Pavel (fiul luă Petru 

Im] ). 
Par tenie al Alexandriei, 

Pelaghia (Dâmna).. | 
M-rea St. Pavel, 
Panu Maruţe oanit 

Paris, 

Fecidra [aria]. 
Paianu: 
Pasvantoglu: Osman 

Aga. e 
Pan gal. : 

 Bahmet' [zener al]; 
Pavel Petrovici Taip 

Rusiei]. 
Bălăeânu [Vornicul]. 
Paschevici C: ăpitan, 

Pangrate' Cnez. 

(al) Pecuilui (Epis- 
cop). 

Petriceicu Vodă. 

Petrașcu Urzicânu. - 

-. Petrovaradin, - 
Preveza. 

"P. Alexievici.- 

-.. Permia,. - 
Petersburg. | 

|lerpz Xuavăzdoy 111. 

  

Tlettvos 106. - 

Ilevrazeiytos 120; 
[lpeuim. 133. 
[lEzpos 136, 236, 244. 
Il vpes o ptyas 143, 145, 

146, 148, 163, 173. 

Ilegotz 146, 147, 149, 
154. 

Ilfpoa 149, 151, 154, 
191, 237. .. 

IItzgos, Tadeo 150. 
[le spdzns Kapapeovhiis 

200. ie 
IIedozâvyynoos 232." 
[lfrpos 245. 

Tltrpovy Pwuawrtip 259. 
[lizeos AcondMâns '262. 
Ileoxegrtă 263. 
Ilegorăvos 212,213, 215 

Ilerpitens Pnzaptâne 4A ă 
281. 

[lex 464» div 288, 293; 
(lfzpos Aemiora oi Te 
___Aonowmnaiov 219, 295 
Istăax 101, 123. 
Ilimtpt 134, i 
TIcurazde 5 1 Memuhmpteg 

229. . 
Ilroveyp0s 266. 
11iy5apos 301. . 
Ilarapoy 141. 
IlA&ravos 141, 
IlAaxevria 157. 
IlMrov 237, 314, 321 

IlAcsoTâgt 281. 
[lAarb5 288. 
IlMourapyos 301, 315. 
Iloiua 15, 31. 
Ilovrva 31, 165. 274. 
[loATâ6z 123, 194, 
Iloorapă 134; 
TloorâyaAdov 146. 
Iloce'$wy 227. 
[lovzoş 246, 249. 
Ilpra 250, 260, 262, 

263, 264, 270, 215. 
[oztutry 260. 

„Ilodovia 263. 

„ Peching.':: 
Petra Scanidalei (operă 

a lui: Ilie: * Mineat). 
Pentah. : i 
Premeti. 
Petru (Apost). :. -. 
Petru cel Mare: (no. 

Rusiei Petru Alexie- 
vic). a 

Persia, 

Per sil. 

Petru Todait. 
Petrache Căramapliti. 

 Pelopones, - 
„ Petru Dep a om: 

- iovei]. 
Petru Romanţov, - 

. Petru. Leopold,: 
Pescherzi, : 
Persiani, ra 
Petrache Rităride:: 

Pehlivan aga. Să 
Petru ' Depasta Pelopo- 

nisianul. | 
- Pisidia, .! 
“ Piperi. (nel, 

Pitae Mitilineu.: 

Pişegru nuipit Moro]. 
* Pindar. 
-. Platâmon.: :- 

„+ Platan, 
“ Placentia, -: 

Platon. 
. Ploestorii.:- e 
 Platov': (General zu). 

Plutarh. .. 
Podolia. : : :.. 
Putna, . | 

* Pultava, „1 
Partaria. . 

“ Portogalia, : -: 
“ Posidon. 

Pontul [Euxin]. 
Pârta [Turcia]... - 

' Potemehin [Generali 
Rus). Die 

Polonia.



Tloșoyzltros Muopafofuri 
(Pevepz)) 269, 271. 

Iloăoza)irivop. 280. 
IloAVzapros Bn0; hetuc 

282. 
Iloyolins 282. 285. . 
IlovAyEgra 302. 

Ilporâmios 26, i 
fipavoa 317, 110. 123, 

154, 201, 261, 263, 
261, 268. i 

Ilphpaub Eyes 53, 

TIpoi)..603 '97, 280. 
[lgozontos Zayopaios 111. 
Ilgoros 143, 191. a 
Ipeferia 187... 

Ilgovooatăvot 26a, 263, 
266. .... 

Il potosâ6oxns 273, 276. 

271, 219, 281, 282, 
283, 285, 286, 287.: E 

a Propontiăa. 
Ptolemaida lerusal. 

[Ipozovzis. 324. | 
Tlzoeu ais “epozohpo 

98. 
TIccăzpotos 104,.106.. 

W'eu3o-Meoaia 12. 
Waofia 94... 
“Poa5rte) 1, 

13,17,25. -. 
“Dauadavăztuu 19... 
“PăSovdos froTiăas 23. 
Pădovă pei: 45, 
Papi Mexyutrns 54, ST, 

58, 187. 
Pavlza 74, 15, 
Papa Teoou. 185. 
Pabăwm 141. .. 
Pobov fine 185. 
Pazofizta 244, 281. 
Pa5ofavos 265. | 
Păyofa dapuaviis 267, 
Pahopoint -vev, '273.. 
PaSowx&vos L'ohsozos 281 

Pa(-0a5 293. 
“Perlin-racă 35. 
Pe(avia 94, 
Pios 267. 
Proata 107. 

— 356. — 

Porusciuc Miloradovici 
[general]. 

| Podul-Calicilor. 
Policarp : al Vitleenu- 

lui. 
. Bogoz. .: .. - 

: Pujheria [muma lui N, 
“ Mavr oc]. 

Procopie. 

Brusa,. ! 

Pe ncipler Bu genii (e 
neral). 

- Proilav. 

Pr ocopie Zagor cul. 
* Prutul;: 

_ Preveza, 
Prusiani!. 

Prozoravschi [general]. 

Ptolmeii razele Erip- 
« tului): 

:. Psendo-Mesia. 
::» Pscovia, 

us: Racoți, 
“Pă5ovos Ateoy pân 11 Radu Leon Vodă. 

: Ramadanoseli - 

' Radu Vestiaru. -. : 
": Radu-Beizadea,. - 

; Rami-Mehmet. .- ... : 

Ranit. 

- Rafail Ierom. . 
“ Rapsani a 

Radu Vodă.. : 
„ Racoviţă. 
“ Radovanu. 

* Rahova Aghianes.. - 

"" Rodofinix: (general).. - 
Răducan Golescu (or 

nic). : 
+. Rasgr ad. - 

Recep. “Paşa. * 
Rizania.. 

Rinul. 
Rifeenii.   

Peuwzos 114 
Pireuzoupyns 151. 
Piov zazpo)ăăons 193 
“Povut)n 27. 272, 
“Povyoriodai 382, 45, 47, 

261, 262, 268, 264, 

Râmnicul. 

Ritembur oul, 
Rizu Capighioldasis 
Rumelia. 

Rusciuc. . 

268, 269, 275, 276 - 
280, 281, 289, 293 . 

Povca5x 52, 260. 
Pidvyz 178, 79, 82. 
Pocrofia 94. 
Pedro 134, 226, 260, 

270. 
Powria 157. - 
Pozăvpa 185, 186, 189 

Povtvauerti Aovpi uey- 
„mer Eotvrns 261, 
Povtrvbon Toi Mavpoyt- 

vos 272. E 

PoyueAn 212. 
“PoiavSoa . (3âu.va) 17, 

30. 
“Pun 17, 108, 185, 

201, 241, 245, 246. 
Puwsoia 90, 91, 93, 9, 

106, 111, 123, 143; 
147, 150, 151, 152, 
153, 156, 259, 260, 
263, 264, 265, 266, 
267, 268, 269, 272, 
„214, 215, 218,285, 
286, 289, 290, 291. 

Pwum vias 90, 93, 94.: 

Poyain. 97, 102,103, 
104, 130, 133, 138, 
139, 140, 143, 
170, 184, 194, 
226, 245. . | 

Pwoco 106, 130,189, 
221, 259, 260, 269, 
270, 271, 2174, 2176, 
280, 285, 286, 287, 
288, 289, 293, 

198, 

Popas Kpnenonăens 
141. 

Poouzvâs 6 ytowv 156. 

Pouăvo 114, 235, 240 
241, 244, 245, 246, 
300. 

| Pouavtwp 260. 

156, 

Rusava. 
Rodna. 

- Rostovul 

Rodos. - 

Rutenia. 

Ruxandra (aouma: lui 

Alexandru. : „Mavro- 
cordat). 

Ruznameji Duri Meh- 
- met efendi. | 

Rucsandra lui Mavro- 
gheni. 

Rumeli. : 

Ruxandra (Dâmna). 

Roma. 

Rusia, 

Roma Nouă (Constant. ) 
Romeii. 

Ruşii. 

Roman Carpenisiotul, 

Roman cel batrîn (Dan 
perator). 

Romanii. 

Romanţof.



  

  

  

“Pouv)os 300. 
Cacws mască 33. 
Câpyos Movorapă 31. 

Caurapx Mmovhovoi 48 
Cao? 97. 

Cao) 100. | 

Cafatu. 102. 
Caffâ 102, 
Caimnă 123. 

Cahovams 134, 135. 
Ca6$ă 146. 
Ca66âs. 151, 153. 

Cadics 180, 

Cativa 266, 267. ... 
Catsvua 268, 282. - 
Cavrlia Seavo 270. 
Cazlăra 913. 
Cayowprion 211, 218, 

219, 283, 290, 292, 
293. i 

Ca5o54 283. 
Cauza. 281. 
Cfizilo 266. 161, 
Ceptâv B55a Ravrazo- 

cd 11,14, 22, 24, 
25, 29, 32, 39.. i 

Cegnăvos Kavranovlids 
Aoryodi ns 20, 23. 

Ctoov 23. 
Ceoio aa 30. 186. 

| Ceyutv5pa. 40, 45.. 
Cevra 53. i 

Cetutv zacâs 59. 
Ce-a „69. 

" Ceita53s 60. 
Ceiuevibes 68. 
Cepagely 97, 

Cepageiu. 6 md IociBetag 
123. . 

Copa 123. 
Cegbiz 157, 201,. 

Ceo63v Be5aa 168, 170, 

189. 
Cevzăv 187. . 
Cefaor5s TpumertadvTtos 

11. 185 203, 204. 

Cehu.) (Sobă) 227, 

214, 
Cepây, 243. 

11, 1'2, 113, 188, 

— 351 — 

"= Romul. ! 
Ceauşi . Pasa. i: 
Sarha, Mustata. 
Samtara Bulusi. 

_ Samoil (ful, lui „Han- 
. gerliu). - 

| y Samoil (Patria de A- 
- lexandria). - 
Savaim. 

„+ Sava Qiegins).. 
„'Trompeta (operă. a lui 

Patmiii). 
Salonic. 
Sava. (prov):. 
Sava.  .-: 

Saviu. 
Sacsonii...... - 

- Saxonia... 
Sanjac-Serif. 

. Săgeata, 
Samureaş. 

Sadova.- ... - 
Sabar. 

- Sveziii” 
Serban Vodi Onntacu- 

zin. | 

Şerban Oantacuzăn 1o- 

_gofat. 
Şest (9). 

- Sefer- Aga, 1 zii: 
Semendia.;,. -. = 

- Senta. 
Seimen- Paşa. 

-Sechul; ..- 
Seizadea. 

- Beimenii. - . 
Serafim. (din Nicomid) 
Serafim din Pisidia, . 

Sere. 
Serbia. 
Şerban Vodă. - 

 Sentan. 5 

Sevastos Trapezundiul 
(prof). | 

Selim, Sultan.- 

.- Sirah (înțeleptul). IN 

Cefzoroino)w 293. 

  

Cep5o. 244, 250, 266. 
210, 2172, 215. 

Cefegtvos 246, 
Centums 261, 280... 
Ceu.zao1tzvy0s 261, 210 

271. 
„CEpyios Azorap06 275, 

216. 
Cepu.năv fâ5as 2117. 

Cnivfala 60. 

C5egn yevepi) 272. 
Ceuy5ăons 83. 
Cigimos 11, 12, 13, 14, 

83. | 

Cry. rivtos 80, 83. 
C5 notes 94. 

Cuoimoş. 101. | 
Cr6toTpos IRurgraa 103, 
Civas 105, 107. 
Crovy 108, 240. 
Cryzioş 123, 176. 

Cwâ 123... | 
Chitara îÎ zamoripa 157. 
Ci) 6ioTpos 8 Avupgiae 

164, 184... .p..,. 
Crzrâp Meyuzs za0- 

câs davavrlis 259, 
"260. Aa 
Cwrioz 279. | 
Cileps6orms 291.. 
Cazoyrag. 6, 48.: 
Craphrzzos, pro E 
Czomehirns 102. .. . 
Cronihav 114. 

a 3 Sinteşti, 
„ Sizerovseli, 

„ Scutari. ....-. | 

+ Searlat, mare, Door: 
Ă Scopelit.. . 

î3 Scopelele.;. 
Cuonthos. 124, 135, 134 

Ser Di. o. 

Severin, | 

Selim Sun) 
Sebastian. 

Ser ghie + Lascar 0b.,, 

Șerban - Vodă dim, 
Cârciuma). a 

| Sevastopol. . 
Silivna; 

_Sever (general). 
Siligdarul. . 
Sir ctul. 

| Sibiul. 
Siberia. 

„Sisiniu. 
Silvestru. al Ciprul ului. 

“China... 

“ Sion. 
Sinai (munte), .. 

„Sina. 
Silezia de jos. E 
Silvestru al, Antiohiei. 

Silietar Melimct i Paşa 
Danengiul. Ia 

generi). 

Scopel doo): 
135, 139, 164, 200. Mă 
291. 

Ca Niztins 133, 
Czotoos 136. 
Crafoovia 157. 
Caafovia 157. 
Cuapharos 185. 

Caava6ăs 200. | _ _ | 

„Scarlat Ghica Ugo) Craphăroy  Tatzay 260, 
265, 2174, 2175, 216, 

281, 289. 284. 

Cuap)dzoc Pâdas Ka) 
ways 267, 268, 293 

Craphăros Bia. Tzizas 
-211, 293. 

sii. 
. Seufu. 

Selavonia. 
. Scavonia.: 

Scarlat (mare boer). . 

Scanave. 

Scarlat Vodă Calimah. 

Scarlat Vodă Ghica. -



Caaphăzos [pnyyâpros 332 
333. 

Crvia 335, 
Chazăvo 244. 
“Chounolia 286, 287. 

Cuohevrlzos 94. 
Cuyova 97, 113, 136, 

140, 186. 
Covrăva 17, 30. 
Sountoz:n 28, 
Covhsiuăv Belions 31, 32 

33. 
Coseiuz Covhsav 33, 
"84, 44, 181, 187. 

Copie 40. 
Cour(ă6a 55, 187. 

Cosău 55, 181. 
Coyap5d 17. 
Cohouwvy 151, 152, 243 
"248, 249, 258. 
Covriva 186, 200. 

Covu-zăo'ns 190. 
CovuAa 260, 261, 262, 

289. - 
Câ)ov 300. . 
Czavrovăzt 17. 
CmapTn 146. 
Cmupidwv 184, 
Cravrwviăs 185, 
Caavrtcohpa 196. 
Czapravor 300. 
Crigavoc Peosyiov 7. 
Crepavirla Bodo 9. 
Crtoavos eyas doh:2ns 10 
Crtgav 69 10, 

Crâtza Mepiodvog 22, 23 
Crepavizta Beitadi 94. 
Crouzedypădn 32. 
Crtoavos 40, 98. 
Crăvza 45, 

Cravichă6os Pays 51, 

Craunzăh "Eptv 50. 
CtatiAAe 67. 

Cztoavos “epouovăyos 
101, 102. 

Cazupobpăpa 124, 193. 
îpatns 133. 

Crpoânita 147. 
Czigra 157. 
Crtoavos Ilerperteizo fâ- 

das 165. 

- Sultana. 

Scailat Gri igor MU: . 

Soila. 
„ Slătinenii. 
Slobozia. 
Smolenica,. 
Smirna. 

Sobieschi. | 
Suleiman Visir, 

Suleiman Sultan. 

Sofia. 
. Suceava God). 
Soroca. 
Sohara. 
Solomon (al Tudeilor). 

“Sultana (femeia, lui Al 
Mavroc). 

Sum- Paşa. 
Șumla. _ 

- Solone. 
Spandonachi. 
Sparta. 
Spiridon (bis. în Buc) 
Spandone. 
Scanţura, (localitate), 
Spartanii. 
Stef. Gheorghe (Domn). 
Stefaniţă Vodă. | 
Stefan Mare Logofăt. 

' Stefan Vodă, 
Stoica Merisanu. : 
Stefăniţă Beizadt. 
Stobeligradi. 
Stefan. 
Stanca (fiica lui Const), 

Basarab). 
Stanislav - Rege, - 
Stambol. Efendi.. 
Stainvill (cont6)..- 
Stefan Ierom. 

Stavrodom (local). 
- Strati, : 

Strovilea (monăst). 
Stina, 

Stefan Petriceicu Voăt:   Oa 125, 127. 

Crepavos|ăyios] 113, 175 

176, 1717, 174, 118, 
„179 180. 199. 

Craxupârns 193. 
Cziprevos - Pazofirta 193 
Crafoarây)os 194, 195. 

] Crabăzn Zayoatavsc 196 
Crioavos 'A). eGavăpecos 

226. 

| Cmoumti 244. 
Czoyzatdes 259. 
Cramadăyn 262, 
Crpoyn 271. 

„Crigpavos unthuws 280, 
Cripavos Ban xpsoxoe[Bâp- 

wzos] 281, 

Crabiozn yevepa) 287. 
Czawohkos 307. 
5 Cygiyow (Meheztec) 8. 
Covayă&e 11. 

Cuueoy 129. 134, 142. 
Cuwviaros 204. 
Cuorâf. 261.293. . 
Cvitorpx 212, 213,288 

289, 290. - 
Cuypyedos Cap.ovnă 283 
Cyhia 297. 
Coama 98. 
Cozla 163. 
Cuwrăoz râs Zapopăs 97 
Cwopoâwos nrodematos 98 

110, 195. 
Cwopoâwos KwovoTavTivcu- 

n6hews 164. 
Corp 196. 
Oacoa râs Devofze 146 
Qavacodiras Tpanţuxzeu- 

Tis 268, 
 Ozo3satos Kpăs 98. - | 
 Orâprăos Kopu5adews 103, 
Genătop '1Tos Mopzizns Il], 
Qecoărns 192, 

Ocazpoy 70 Basidlzv.193 

OzâgrAos oavwtzns 123 
Ozoâoroe 133, 
O:052pos Mzoyuop 150. 
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