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PREFAŢĂ.
In această carte s'au strâns loate textele grecești cari
s'au găsit treptat
și au o legătură mijlocită; sau nu, cu soarta Grecilor
și Românilor din al
18-lea veac încoace, de când cei dintâi vobiau 'Tureil
or amar, iar cei din
urmă, duceau vieață mai tihnită într'un Principat de sine
ocârmuit, dar împovărat de biruri. Așă cum sunt ele, ne învaţă în multe privin
țe și rămân ca
mărturii, că aceste amândouă popoare au avut în trecut
ul lor aceleaşi suferințe, și că, pentru alinarea lor,. au căulăt a se ajulă
la olaltă în felurite
chipuri. Aceste texte aruncă lumină îndestulătoare
și asupra politicei și cârmuirii de atunci a Turcilor, și asupra, curagioasei
activităţi a patriarhiilor și

asupra

evlaviei

ce aveau

ele contribuela

"cești

desvoltate

o mai

Românii

de atunci

de aproape

în cursul

veacului

faţă de ele; pă

cunoaștere

lângă aceasta

și apreciere a literaturii gre-

al 17-leaşi al 18-lea,

și mai

ales a isto-

riografiei, pe care, deşi e: cuprinzătoare, dar .necer
cetată incă, o îmbogățese
in. deajuns
cu memorii nouă și cu unii scriitori necunoscuți
până acum. Și
o curios că aproape toată istoriografia grecească
din acele vremi povestește

fapte

comune ale Grecilor și. Românilor: :),
Cel dintâiu text din cele cuprinse aici este cel ce
impreună

anexe (pag.

41--43) poartă titlul de

a

E
cu două

«Istoriile
lui Alexandru Mavrocordat»

(p. 1—41), în care acest vestit Grec din veacul al
If-lea (cunoscut sub numele de Exaporiţul) 2) din cunoștință proprie și în urma
participării personale la
) Acest caracter comun il
Pseudo-lorotheus până la Dionisie
Afară de cele cunoscute datorite lui
suntşi altele de alţi scriitori, cum e

înfăţişează cele mai multe scrieri cu caracter istoric
cari dela
Fotino au fost' scrise de invăţaţi preci în Turcia
şi in România,
Dasiteiu al Ierosalimului, lui Ipsilanti, lui Daponte
şi altora, mai
Mateiu, Myreon, Gheorghe Palamidi, Anastasie
Gordios, Nicolae

Kyparissa, Hrisant al lerosalimului, Teodor Dascălul, Naum
protosinghelul, Petru Depasta, Manolache
Persianu ș, a. Vezi texte de ale lor în C. Satha, Mesa:wy
, Bihon, t. 3; E. Legrand, Epistolaire
grec, Paris 1888; £, Zegrand

, Dibl. grecque vulgaire, Paris 1881, t, 1—3, £.
Ieyrand, Becueil de
“potmes historiques, Paris 1877, E. Zeygrand, Recucil
de documents grecs concernant les relations du
” Patriarcat de Ierusalem avec la Roumanie, Paris
1893 și 1903; c. Dapoute, Ephemerides daces publi&es, ete. par £. Iegrand, Paris 1880—1883,.t. 1—3;
C. Erbiceanu, Cronicarii greci, Buc. 1888; C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei
, Buc. 1888.
.

:) Cine este Mavrocordat Exaporitul, e-de prisos s'o spunem aici;
cetitoru

l are la îndemână,
jatre altele, importanta biografie, care sub forma unei
indoite prefețe ocupă aproape 115 pagine din'
luxoasa carte: Alexandru Mavrocordat Eaporitul, 100
scrisori, editate sub îngrijirea lui Th. Livada.

Triest 1879,
tată, Triest

in-4-0 CAictivpoo Mavpoxop?ăcov 253 îş ănoppijewy întssphat p'"Emdi
dosaut întstazta 8. At

1839). Cir, E, Legrand,

polii-Calimahi,
Harmuzaki,

despre Alexandru

Documente,

XIV,

Gentalogie

des

Mavrocordalo.

Paris

1887

şi

1900.

A.

Papado-

Mavrocordat Exaporitulă şi despre activitatea sa politică
şi lite,

.

-

1

tveburile de atunci ale 'Turciei ne prevesteşte, sub forma unui jurnal, lucruri
privitoare la activitatea diplomatică, politică și militară a guvernului otoman .
și tot odată ne descrie amănunțit cele două expediţii în potriva Austriei, la
cari

a luat

parte

și el însuș

ca

dragoman.

i

Acest jurnal, care stă în relaţie și cu istoria Românilor, eu nu-l cunosc
decât după un singur codex, care se păstrează sub numărul 129 în biblioteca, mitocului S-tului Mormântîn Constantinopole; el e alcătuit din două părți
şi întrunește două deosebite manuscrise dela, începutul sec. al 18-lea 1). Partea
întâia,

din

ele,

în

78

file,

cuprinde jurnalul lui Mavrocordat fără nici un titlu;

titlul «Istoriile lui Alexandru Mavrocordat» se află de mult scris numai deasupra codexului şi de bună seamă se datoreşte vreunui caligraf sau vreunuia din membrii familiei Mavrocordat. Transcrierea fu făcută după cererea,
mea în anul 1891, de caligrațul Ilie Raftopol din Constantinopole ?), care a
îngrijit ca textul să fie credincios redat în caietele
în codex, fără nici o prefacere sau îndreptare.

sale,

aşă

cum

se găsește

De aci se vede că textul este plin de
ca sintaxă greu de înțeles, liber. La tipărirea
șeli de scriere (forma, cuvintelor, rostirea lor
aduce nici o scădere la înțelegerea frazei, pe

greșeli de scriere, pe alocuri
lui am înlăturat diferitele grefonică), a căror îndreptare nu
când incongruențele sau aba-

terile

în codex, căci toate provin fără

sintactice

le-am

lăsat

așă

cum

se

aflau

îndoeală dela autor. Acesta, precum arată succesiunea însemnărilor sale proprii,
își scriă știrile, sale la răslimpuri într'o singură zi, pe timpul de călătorii
trudnice, de griji și temeri, în minute de răgaz, când se întâmplă să fie singur
și scăpă de ochii şi curiozitatea stăpânilor, lui. Din pricina, asta firește puteă
să rezulte şi anomalii de sintaxă, şi fraze neisprăvite, şi expresii obscure, și
stil felurit; și în adevăr acesta din urmă nu e de loc unitar, uneori fiind
Simplu, popular, altădată, mixt, arhaic și modern, ba chiar și foarte arhaic 5).

Așă

cum e întreg acest jurnal,

purtate

în

buzunar,

uzul autorului,
în

așă

moartea

fără

nici

aşă precum

numitele

autorului

carnete

se pare

că el a fost scris treptat în cărticele

o pretenţie,

numai

se scriu întâmplările

(memorandum,

altcinevă, vreun

carnet

secretar

spre aducere aminte și spre

zilnice vrednice de amintire
de

poche);

mai

târziu

după

bunăoară, sau vreunul din rudele

rară. Buc. 1884. O monografie despre vieaţa, activitatea și operele lui Mavrocordat din punctul de vedere istoric-literar nu s'a scris încă. Scrisori inedite de ale lui se află destule în manuscrise; unele
din ele, cari lipsesc din. ediţia lui Livada, se găsesc în următoarele cărţi; Zguta, revistă bizantină
ed. de M. Ghedcon. Constantinopole 1876, p. 13—14. "Enwhonseaszta, "AD “fata, 1881,
vol. |, p. 1—8,

25—25, 39—41, 67-69, 81—83, 97—99, 123—195, 141—145. Ibidem, 1883, t. 4, p..179. A. Paleologu,
Hpepohâytov să "Avarohiis z05 Erovs
Cair 1886, p. 171.

1881,

Constantinopole

1883,

pag.

315.

Kapo

foaie periodică.

Date nouă cu privire la genealogia lui AL. Mavrocordat, vezi la s P. Lamros,
ambiatov î suls nownis

zii iso

YAvgov.

Atena

1899, p.50—52,

'

Kardhoo:

:

1) Vezi despre acest codex “Iegosohoutri) Brâheoitaq de A. Papadopulos- -Kerameus, vol. 1,
p 114. Acest codex întâiu purtă N-rul 77; vezi O. Satha, Ales; Biâhoh,, vol. |, p. 287.
-?) Fu transcris mai nainte şi de -alţii,. precum e scriitorul biografiei lui Al. Mavrocordat
în cartea lui “Th. Livada; el a dat și câtevă: părti” textual. Vezi sl Mavrocordat, îztstoha! p', op.

„cit. p. 92—95.
N
ERE
3) Varietatea stilului se invoderează şi din forma duplă:ssau multiplă a numelor proprii, mai
ales la toponimie. Aşi Mavrocordat serie-"Ozau sau. "Ozzato, (Osek); [osicou, Îlcvâutoy Îl6s8a, Basta,
Ilod3-9, Booîiym (Buda); Oase, Otil pioy, Odiagivov. (Ujvar); =Sotapi, Easăsrov (Soroksâr), ete.

NI

lui, vrând a face o carte, le-a copiat în caiete deosebite, caiete păstrate până
la noi în acel codex, din care provine ediția de faţă 1),
.
Al doilea text tipărit aci. (p. 45—68) este cel alcătuit de Afenduli
Constantinopolitanul: «Istoria parţială a faptelor ce i s'au întâmplat regelui
Suediei Carol, pe când se află la Bender, după încheierea păcii între 'Turci
și Ruși la Prut». Și acesta e cunoscut numai după un singur manuscri
s
curat,

care

pare

a

fi scris. de

mâna

autorului;

e

compus

din

69

file

cari

formează acum parlea, a doua a codicelui al 129-lea din biblioteca
mitocului S-tului Mormânt din Constantinopole.
|
Despre autor eu nu cunosc altcevă decât ce spune el despre
sine.
Aşă din titlul complot al scrierii sale (p. 45) aflând că se trăgeă din 'Therapia
Bosforului și că îndeplinind datoriile de clucer la curtea domnească a 'ŢeriiRomânești sub Constantin Basarab Brâncoveanu, a fost numit capuchehaiaua
sa la Bender, fără îndoeală pe lângă comandantul turede acolo, pe vremea
când pelreccă pe acolo, refugiindu-se în urma strălucitelor sale biruinţe, eroul
din Suedia, regele Carol al 12-lea. Nu se știe dacă lucrarea lui Afenduli în
Bender începe din anul de refugiu a lui Carol acolo, sau dela inceputul răsboiului ruso-turc, care a izbucnit în urma. stăruinței refugiatului ; ceeace
reiese lămurit din ca însă, e că s'a găsit acolo după încetarea răsboiului și
incheierea păcii, în anul când s'a hotărit din partea 'Turcilor întoarcerea
în
patrie a lui Carol; și cauza petrecerii sale acolo eră porunca guvernul
ui

otoman

ca și Principatul

Ungrovlahiei

să

procure

pentru

Carol

și oștirea sa

provizii de făină și de orz în 700 de care, provizii cu supravegherea și transportarea cărora fu însărcinat de cătve Domn, Basarab Vodă, Afenduli al nostru,

Așă

petrecând în Bender, Afenduli a avut

având
“și

prilej să povestească cu

amănuntul,

un post oficial pe lângă Turci, tot ce aceștia făceau cu privire la Carol

la Poloni,

fără

a uită

a transcrie

poruncile

respective

venite

din

Cons-

tantinopole la Bender, precum și do a le tălmăci din turcește.în grecește
spre ştiinţa domnului Basarab Vodă și spre completarea scrisorii dramei, al
cărei marlor ocular a fost el vreme îndelungată (1711—1713). Drept care
Afenduli ne dă despre această dramă destule știri din punct de vedere turcesc;

dar

și din

punct

de

vedere

suedez

avem

lucrarea

unui

scriitor

grec,

a

lui

Alexandru Amira, despre pelrecerea lui Carol în “Turcia. Acesta, slujind multă
vreme ca întâiul său tălmaciu de limbile orientale, a scris în grecește «Istoria
autentică a. lui Carol al 12-lea regele Suediei, în vremea petrecerii
lui

în Turcia, care a ținut cinci ani și trei luni». 'Textul grecesc, e necunoscut;

dar

se păstrează

statornicia

italienesc

scris de însuș

Amira, și pe

care cu

însemnări

1) Scriitorul biografiei lui Mavrocordat, Th. Livada (op. cit.), având ca punet de plecare
ne.
lexicală sintactică a jurnalului

serviă pe Mavrocordat
oarece

cel

său a considerat

drept

autor al lor pe un

secretar

care

(p. 92). Părerea biografului despre aceasta este insă cu totul neintemdiată, de-

insuş Mavrocordat

vorbeşte

despre

sine adeseori

$. a. Părerea aceasta va fi fost probabil întărită de

graful autorului. Adevărul, după mine, este că avem
*nepăslrat până la noi) al lui Mavrocordat,

în jurnalul său; bunăoară

presupunerea
în elo simplă

că copia

la

pag. 83—9, 15

păstrată se zicea: auto-

transcriere a carnetului autosraf

Iv

prețioase şi cu ştiri complementare
român, profesorul N. Iorga 1).

după acte l-a editat întâiu eruditul istorie

Foarte însemnat din diferite puncte de vedere e al treilea (p. 69—149)
și al douăzeci şi șaselea text (p. 483—493), «Efemeridele» proprii ale lui Constantin Caragea, care și despre sine ne vorbește îndeajuns în aceste elemeride.
EI este cunoscut din anul 1769, când Grigorie Alexandru Ghica fu ales ca
Domn al Ungrovlahiei 2). A fost secretar al acestuia în București, și se poate
ca și el, de acolo, să se fi dus la Petersburg cu Grigorie Vodă caro de bunăvoie se predase în robia Ruşilor, | și să fi rămas acolo până la întoarcerea
acestui Domn în Moldova și alegerea lui în anul 1774 ca Domn al Moldovei.
In Septemvrie la anul 1777 fu ridicat de Grigorie Vodă la rangul de mare
comis (vezi p. 69), dar peste puţin, după decapitarea Domnului în Iași (1 Octomvrie),

e numit

de

noul

Domn

Constantin

Moruzi, când

acesta

se află încă

în București, că membru în Locotenenţa Domniei. După sosirea Domnului în
București 3), el e orânduit ca ispravnic în Soroca cu scop de a spionă mișcările

militare

ale

Rușilor

asupra

Poloniei;

și aceasta

în urma, ordinului

dat

de Poartă, care a silit pe Moruzi să-i transmită regulat toate: știrile despre
aceste: mișcări urmărite de spioni. Această neplăcută slujbă a făcut-o Caragea
cu succes și fără cârlire până în Maiu 1778; pe la mijlocul lui Iunie el e
ridicat la dregătoria marelui Spătar; tot odată i se dă slujba, de traducător
al ziarelor franceze și de primitor al rapoartelor spionilor puși de dânsul în
diferite părţi, precum și aceea de secretar al corespondenţei particulare a
Domnului (p. 91—92).
In August 1780 e dessărcinat de spătărie (p. 106), apoi se căsătoreşte
cu Raliţa Ghica (p. 107) şi în 30 Septemvrie, dobândind titlul de hatman,
e trimis la Constantinopole ca reprezentant (capuchehaia) al Domniei pe lângă
Sublima Poartă (p. 98).
|
De atunci rămâne aici statornic, probabil slujind ca reprezentant al
Domnului cât timp a domnit Constantin Moruzi.
Caragea, ca secretar în Ungrovlahia și dregător în Moldova a imitat .
Greci anteriori secretari domnești, cari în afară de propria lor dregătorie,
slujiau și ca cronicari ai întâmplărilor din principate și din Turcia, precum
eră bunăoară în Ungrovlahia sub Constantin Nicolae Mavrocordat, Constantin
Daponle, care a, scris cunoscutele și prea prețioasele sale «Efemeride dace».
Ca, și Daponte, şi Caragea a scris efemeridele a patruzeci de ani; din nefericire insă, o bună parte din ele ori s'au pierdut ori se ascund unedevă și
1) Storia del soggiorno

di Curlo

XII in Turchia

scritta dal suo primo

Amira e pubblicata de N. Iorga. Bucarest 1905.
„In prefaţă editorul a adunat informaţii bogate despre Amira

interprete Alessandro

și lucrările sale; de indrep-

tat e numai numele Levantino, căci Amira Alexandru nu eră nici 'Levantin, nici catolic, ci un Grec
ortodox poliglot din Smirna, din vechea familie a Amirazilor ce şi astăzi se atlă acolo ca familie de
frunte. Pe Alexandru Amira îl aminteşte şi clericul aventurier Şerafim. Vezi IIegva00d; (Atena 1880),

vol. 4, p. 37.
3) A. Ipsilauti, Intâmplările de după luare, p. 465 sq.
3) Din greșeală în loc de Iași (nota trad.).

v

rămân inaccesibile. Până astăzi am cunoscut numai trei codice autografe ale
lui Caragea; ele sunt următoarele: . -1) Codicele Bibliotecii Publice Imperiale din Petersburg, No. 201. Ele de

hârtie și e lung de 0.20, lat de 0.148 m., și are 188 de pagine, dintre cari

multe sunt nescrise (și anume p. 24, 65-70, 81, 82, 84, 90, 94—98, 100,
110, 115—127, 130—156, 159—163, 165, 169.173). Titlul lui este: 1777
Septemvrie 1, până la sfârșitul anului 1780. Efemeride scrise de mâna lui.
Constantin Caragea. Aşă avem aci însemnări cronografice de ale lui, toate
autografe, pentru trei ani şi mai bine. Acestea, alcătuesc Efemeridele trecute
sub No. I al acestei cărți; din nefericire însă ele ajung numai până la 11
Noemvrie 1780 şi rămân neisprăvite din cauză că i s'a pierdut sfârșitul codicelui,

in care

se

cuprindeă

urmarea

cronicei

până

la sfârșitul

lui

Decem-

vrie din acelaş an. Textul în adevăr se întrerupe în cl în mod brusc până
la fraza neisprăvită «şi zise'că», iar continuarea ei şi restul textului Ifomecuprins

fi fost

va

ridelor

2) Codex

768

cel puţin

caiet.

într'un

din Biblioteca

Mitocului S-tului

Mormânt din Constanti-

nopole. Și acesta e de hârtie; lung de 0.215 și lat de 0.15; are 89 de file
nepaginato, din cari rămân destule nescrise (adecă foile 16—19, 20» 21%,
22b,

235,

24b,

25b,

80—382,

ș. e. 1). Titlul

aici

o următorul:

Urmarea

Efemeridelor camalui 1788 și 1790, de Constantin Caragea. Acest text care
se sfârșește cu lunie 1790 l-am transcris în 1881; dar din nefericire de atunci
am pierdut unele foi din copia, mea și de aceea a fost inserat așă defectuos
sub No. Il„(pag. 102—105); abiă anţerţ am regăsit amestecate cu alte caiete
de

ale

mele

părțile

pierdute,

cari

au sporit

în deajuns

continuitatea

textului

(v. p. 483—493).
3) Codex în Biblioteca Publică imperială din Petersburg sub No. 201,
Și acesta e de hârtie (lung 0.172, lat 0.125) și 'numără 105 file, dar nu

toate scrise (file nescrise:
20,

21»—22b,

2,

3, 5—9,

10P, 126, 14b, 15%, 16P, 18?, 198,

23

24»—27»,

685%, 70"—72%,

75%,

până la

77”, 92, 97). Are următorul titlu: Bfemeride din 1808

culese de Constantin

1812

întregi sub No. III întro pag.
Aceste trei

codice

sunt,

280,

32, 340, 372, 38b 18, 48049 3,678,
Caragea

105—142.
socotesc,

1).

Acestea

au

fost inserate

|
deajuns

spre a mărturisi că au

mai

fost şi alte patru sau cinci asemănătoare pentru 1767— 1776 şi 1781—1787,
dar fiecare din ele va fi cuprins efemeride de trei ani și mai bine, ca și cole trei
cunoscute. Dacă cumvă Caragea a continuat jurnalul său şi după anul 1811,
e cu totul peste putință s'o conchidem, din cauza deplinei necunoștinţe a anului
morţii sale; ca scriitor însă cu mintea îndreptată spre tot ce-i pozitiv, e vrednic

de încredere şi de studiu, judecata-i fiind dreaptă, limba-i deslușită și tot ce
înseamnă in cronica 'sa e văzut de el și. poartă pecetia exactității. Cea mai
mare parte din știrile date le-a scris in Diurourile cârmuirii din București și
„din Iași sau în secțiile Sublimei Porţi, unde lucră în calitate de capuchehaia,
adunând astfel și controlând știrile sale asă zicând din izvor de frunte, şi

1815. Vezi

) Cele două codice ale efemeridelor lui Caragea le-a cumpărat Biblioteca din Petersburg în
Opri, Ilsnep. Liy6a. Bunziorern aa 1875 p. ce. Ilezepeoypri 1877, p. 57,

VI

de foarte multe ori, din chiar scrisorile oficiale trimise Porții din diferite provincii ale “Turciei. Din punct de vedere gramatical, se vede că .i-a lipsit o
aprofundată cunoștință a limbii eline; stăpâniă numai limbi: europene cu cari
se va fi indeletnicit încă din fragedă copilărie. Ştiă atâta elinească numai spre
a-și

puteă

expune

clar

ideile și cunoștințele

sale; pentru el ortografia istorică

a cuvintelor eră indiferentă; de aceea cfemeridele lui scrise cu "mâna proprie
„sunt de multe ori pline de greșeli ortografice. Acestea s'au păstrat cu credință la tipărirea textului din. rospect faţă de scriitor; dar tot ce puteă aduco
greutăți de înțeles traducătorului român al acestei cărți a fost indicat odată
numai sub text după ortografia originală,

Un istoriograt serios, deși nu totdeauna sigur, al sec. al 18-lea este
fără tăgadă Atanasie Comnen Ipsilanti. Din cronica sa cea mare intitulată
Loleziastice și Politice în XII cărți sau reeditat, precum se știe, numai
cele trei cărţi din urmă 1),
|
analelor

Editorul Ghermanos arhimandritul Aftonide asigură că manuscrisele
lui Ipsilanti au fost luate (probabil în primul sferl al sec. al 19-lea)

de arhiepiscopul sinait Constante din casa lui Atanasio Ipsilanti, ce și azi se
păstrează în Neohor, și au fost salvate de cl în mânăstirea sfintei Ecaterina
din Sinai; tot Aftonide ne dă și știrea că «partea din urmă a scrierii ce
ajungeă probabil până la moartea autorului, s'a pierdut; iar această: pierdere

precum

și lipsa

multor

pagine

din

cartea a 8-a este cu atât imai de plâns,

cu cât după toată probabilitatea manuscrisul e singurul păstrat» 2): In: adevăr
codicele manuscrise ule analelor lui Ipsilanti ca autografe sunt singuratice, căci
nu sunt cunoscute din nici o altă copie păstrată undevă. Partea din urmă
a
analelor însă s'a păstrat, dacă nu întreagă, cel puțin jumătate, și s'a găsit
de
mine în biblioteca mânăstirii Maicei Domnului din Halli, actuala școală comer-

cială grecească, în anul 1883 când i-am pus No. „80, care se află poate şi acum.

Această

carte

nu

este

completă,

căci

nu

mai

cuprinde

decât

cel

dintâiu

ca-

pitol, care poate alcătueste una din. împărțirile cărţii a 12-a din anale, din :
care se păstrează în Sinai în 2 părţi, cele două dintâi împărțiri. 3) Este de
hârtie, voluminoasă, în forma obișnuită 40 mic; nu pot spune hotărit câte file
numără,

căci

descrierea

făculă de mine

atunci, din

nefericire, am rătăcit-o din

al meu catalog încă inedit al manuscriselor grecești aflătoare în numita mănăstire. Acest manuscris nou, autograt a lui Ipsilanti, poartă următorul titlu:
Atanasie Comnen Ipsiluuli, Scrieri Vise icești și polilice în 12 cărţi.

Cartea a 12-a *) și ceu din urmă.

Capitolul I: «Bărbaţii învăţaţi și iluștri de-

la luarea Constantinopolei până în ziua de azi». Din această carte copiasem
in 1683 cea mai mare parte, cu doosebire părțile cari mi se păreau trebuin-

cioaso

pentru
1) Atanasie

cunoașterea
Comnen

mai

de

aproape

Ipsilanti, Ecleziastice

a literaturii

şi Politice.

grecesti,

desvoltată

Cartea a 8-a, a 9-a şi a 10-a

din cele”
12, adică întâmplările de după luarea Constantinopolei (1453—1789). După
un manuscris anedit al
Sfintei Mânăstiri

din Sinai editat de arh.
3) Ibidem în prefaţă, p. pă”,

Ghermanos

Aftonide

Sinaitul.

Constantinopol

3) Ibidem, p. A”.
*) In codex e a 10-a. Poate din greşeală de memorie a autorului.
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„între secolul al 17-lea și al 18-lea. Cu prilejul publicaţiunii de faţă am intercalat

la dânsa

toate pasagiile

nouă din Ipsilanti, folositoare întru câtvă istoricilor şi

invățaților din România (v. p.'143—173;, lăsând la o parte
din manuscris tot ce mi s'a părut că nu prezentă cevă nou.

astfel nceditat
Asă spre pildă

am

lăsat următoarele articole de frunte ale lui Ipsilanti:
«Gheorghe Scholavie îndată după, luarea Constantinopolei devine acolo
patriarh și e supranumit Ghenadie. A compus un tratat teologic în contra
rătăcirii catolice și alte multe scrieri. Vezi Dusiteiu, cartea a 10-a, cap. 8 pă
despre patriarhii din. Ierusalim.
«Laurente Vallas,: Petru Candid, Gheorghe Costelanul, Dimitrie
Grecul şi Gheorghe din Trapezunta prevăzând căderea Constantinpolei și
temându-se de prădare și de vărsare de sânge au fugit în Italia. Papa Nicolae al 5-lea, ca om iubitor de științe i-a primit dându-le din belşug leafă și
răsplată. Aducând la Roma toate cărțile grecești din toată Grecia spre binele
apusului le-a tălmăcit în latinește cu ajutorul acestor cinci bărbați. Dimitrie
Chalcocondile, fiind primit și cu leafă bogată fiind răsplătit de Laurenţiu de
Medici, ducele Florenței, tatăl papei din Roma Leon al X-lea, a predat învă" țăturile și științele grecești în Florenţa și în. Milano.
«Andronic Contovrahi, în Constantinopole a dat lecţii enciclice lui loan
Reichlin, profesor de drept și politică, și acesta le-a transmis în Germania, iară
însuș Andronic Contovralki a răspândit limba elinească în Franţa.
«Gheorghe Ermoninm din Sparta a predat în Paris limba elinească.

« Arghiropol

Vizaulie a predat învățătură elinească în Roma.

«Constantin Lascar Vizantie a făcut acelaș lucru în Mesina Siciliei.
«Toţi aceştia, au fugit de aceeaș teamă în Italia și în alte părți, și așă
a propășit, s'a răspândit și s'a propovăduit de ci învățătura elinească până
atunci necunoscută și în acest chip Italienii, Germanii și Francezii au dobândit
dela

acești

fugari

nu

puţină

știință

elinească

do care

nu

aveau

nici

o

idee

până

atunci. Vezi despre aceasta anul 1465 :).
«Marcu Eugenicos din Efes, caro a dus o luptă crâncenă în contra,
papistașilor împotriva tâlhărescului pseudo-sinod din Florenţa.
« Visarion din Niceea, apărător al papismului în acelaș sinod tâlhăresc,
pentru “care spre răsplată s'a făcut cardinal sub papa Eugenie.

«Amiruți şi fiul său
«Gheorghe din Trapezunta
«loan

Arghiropol

«Atanasie

«Dimitrie poreclitul

«Gheorghe

"+

partizani ai papismului.

Chipriotul

Grec

|

Prantzes, mare logofăt, a compus

o istorie în care scrie

despre luarea Constrantinopolei într'o limbă odioasă, negramaticală și foarte
barbară. Această istorie cuprinde şi multe greşeli. Vezi Domnul Moldovei
"Dimitrie Cantemir în Istoria otomană, vol.'1, p. 169—185—186.

«Teodor Agalianul,
1) Vezi

op, cit. După

mare econom

luarea Cunstanfinopolei,

al
13,

Marei Biserici « lui Ilristos, a

VIII

alcătuit

o cronică

a Bizanțului,

în

care

descrie

în șir cronologic pe patriarhii

ecumenici din Constantinopole.
|
«Laonic Chalcocondile, istorie al Bizanțului.
«Teodor, mare orator al Marei Biserici a lui Hristos,
«Gheorghe Ghemistos.
«Silivestru Zguropol.
|
«Andronic Condovraki. Vezi anul 1465 al acestei
istorii a mele.

«Gheorghe Ermonim din Sparta. Vezi acelaș an.

istorii

«Arghiropol Vizantie. Vezi acelaş an.
«Dimitrie Chalcocondile. Vezi acelas an.
«Manuil eclesiarhul, mai târziu patriarh.
a mele

1).

«Dionisie

«Nifon

s'au

|
Sau

Vezi

NE

al Tilipopolei.

Vozi

anii 1476

scris mai sus, !
|
|
anul 1488 al acestei

și 1496

din Salonic. Vezi anii 1494 și 1496

«Tzernoti-Bei. Vezi anul 1517 %
«Pavlahios. Vezi anul 1650 tot acolo 5),
«Nicolae Kerameus din ținutul laninei a compus

pierdut.

Dar

si cei

numiți

până

aici au

compus

tot acolo 2).

tot acolo9).

multe

cărți

din

scrieri,
cari

păstrează, parte s'au pierdut. Dela Kerameus so păstrea
ză "numai
dreptatăîn potriva papiştilor, scrisă din îndemnul lui
Partenie,
Constantinopolei;

ea se

poate

ceti

în

«omul

Bucuriei»

lui

chir

a
însă

parte

se

partea înpatriarhul
Dositeiu,

patriarhul Ierusalimului. Keramous a murit în Iași
la anul 1670».
Acesta, este începutul lucrării lui Ipsilanti, în partea
unde el vorbește

despre învăţaţi. Indată după el se află articolul «Gher
asim

Cretanul» (vezi

aici, p. 143) și după aceasta următorul: «Cremonios
Corydaleus profesorul,
bărbat foarte evlavios. Vezi Dositeiu, cte., cartea a 11-a,
cap. 10, paragr. 2».
După aceea vine articolul «Teofil Coruydaleus» (vezi
p. 143); apoi urmează:

«Doctorul Sisinnios. Vezi Cantemir, vol. I, p. 121. Meletie
Syrigos a seris în

contra ereziei lui Luther. Gheorghe Coresi, Hiotul,
teolog, a scris şi în contra
ereziei lui Luther. Dela acesta, se păstrează, scrieril
e teologice, de o înălțime
extraordinară. Ieraz, mare logofăt al Marei Biserici
a lui Hristos, a scris o

istorie

bisericească».

La

acestea

urmează

articole

despre Ieremia al Constan-

tinopolei și 'Teofane al Ierusalimului (vezi p. 143—15
5), după care vin acestea:
« Grigorie Hiotul, protosinghelul Marei Biserici
, a fost școlar al lui Coresi și
a. scris o carte despre taine. Clemente ieromo
nah, Laurentie ieromonah,
Nicolae preot, elevii lui Coresi. Gherman
Etolul, mitropolitul Nișului, elevul
lui Corydaleus. Dionysie, mitropolitul din
Nauplion, filozof excelent, elovul
lui Corydaleus».
După aceea vine un articol despre Ștefan
Vodă (vezi p. 144), după
care cetim titlul: «Bărbaţii învăţaţi şi distinși
de după luarea Constantinopolei până în ziua de azi»; și urmează o listă
de numele unor învăţaţi euro1) Cartea După luarea Constantinopole
i, p. 27.

:) Ibldem, p. 19, 30.
*) Ibidem, p. 30, 31.

+) Ibidem, p. 47.

3) Ibidem, p. 152,

.

!
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IX

peni,

după

asta

articole

nai

intinso

despre

Bogdan

Camielninsch

ii, Ştefan
Petriceicu, Sahkuli Hanul (p. 145—146)
, Tolkely, domn din Ungariași Orucazchi. Articolele despre acești din urmă
nu le copiasem și de aceea nu leam făcut
parte aici;

iar cele

ce se

succed

până

la sfârsitul

artic

olului despre
Ipsilanti le-am publicat toate aici (vezi
p. 146—156). Apoi se află următorul:
«Leon Alatie Iiotul, răsvrătit și apostat
al ortodoxiei. Vezi Dositeiu în acecas
operă, cartea I, par. 3 și cartea 11, cap.
10, par. 3». Pe urmă un. articol
despre Vasile Vodă (p. 156), după care vine
un șir de articole foarte scurte
de foarte puţină însemnătate, cari se publică
aici ad-literam spre cunoștința
cetilorilor noștri,
o
«Atanasie, patriarhul ecumenic, dimisionând
ca patriarh
s'a dus la
Iași;

aici locuiă afară de Iaşi în mânăstirea care
atunci se numiă Păun, iar
acum e dărâmată, și invizibilă, mitoc al mână
stirii împărătești Neropotam delâ
Sfântul Munte. La această mânăstire
îşi puse el pocăința sa și și-a dăruit

biblioteca, a alcătuit cântări bisericești și a adre
sat stăpânitorului Vasile Vodă
„0 cuvântare cu următorul acrostih: «Atanasi
e prin mila Domnului fost patriarh ecumenic prea cucernicului și de Dumnezeu
străjuitului domn'al Moldoviahiei Ioan Vasile». Acesta a plătit toată dator
ia S-tului Mormânt numărând
șaptezeci

de mii

deo galbeni.

Sub

acost

Domn

s'a, ținut

în lași

Sinodul în

po:
triva Calvinilor și s'a scris «Mărlurisirea
orlodosă,» 1)
«Teodosie Zogomalas care a scris «T urcograe
ciav.
.: -,
«Gavril Sever al Filadelfiei, care a scris un mic
tratat despre taine
și despre cele cinci deosebiri și altele 2).
|
Se
«Meletie Pigas, patriarh al Alexandriei, care a
scris in dialogi o tâlcuire a Simbolului și Tatăl nostru și în contra
Purgatoriulii şi. alte multe
în contra Calvinilor și Papistașilov, precum
și unele scrieri filozofice 3
«AMazim Peloponesiucul, scolar al lui Pipas;
el a scris manualul în
contra celor cinci deosebiri, care sa tipărit de
către Dositeiu al lerusalimului; a mai compus și omilii la toate Duminecile
anului; a tălmăcit în limba
comună cuvântarea asupra fecioriei a lui Vasil
e cel Mare și a adunat din
Vechea Scriptură multe mărturii despre economia
întrupării mântuitorului

„nostru Isus Hristos 4).
«Aaaim

Margunie,

episcop

al Cytherei,

a scris

multe

și deosebite
a
«Chiril Latcaris, om foarte învăţat şi foarte bun.
ortodox, deși pe
nedrept a fost atacat de calomniatorii papistași
ca Luteran,
«Filip al Constantinopolei a scris despre clericii
tronului apostolic
din Constantinopole».
”
|
După aceștia urmează un foarte scurt articol despre
Nicolae Peloponesiacul (vezi p. 156), după care ni se dă un şir de învăț
ați cu unele știri
despre dânșii, cu cuprinsul următor:
"
lucrări.

:) E vorba în acest arlicol despre Atanasie Patellaru, iar ştirile: despre
dânsul Ipsilanti le-a
luat din catalogul istoric al lui Daponte. Vezi Satha, Bibl, med.
v. IN, p. 81—65 C. Erbiceanu, Cronicarii greci, p.
96.

a
) Sa luat după enumerarea lui Dimitrie Procopie. Vezi
Satha, op, cit., p. 480,
2) Şi aceasta

tot de acolo.

*) Cfr. Dimitrie Procopie la Satha, op. cit., p. 1480—48]
.

a

N

«AXatanuul, miti opolitul din Nicea.
«Atanasie Patellaros, patriarh al Constantinopolei.
«Nichiţor, patriarh al Alexandriei.

„. «loanichie ieromonahul

şi-a câștigat pentru învăţătura și foarte buna

sa purtare un mare nume în Veneţia
«Meletie ieromonahul, școlarul
celent profesor în Creta.
«Ioanichie

nic de mirare

al

«Gherasim
turisire

Alexandriei

și mult

lăudat

pe lângă Senat.
său supranumit Macris,

învățat

și om

cu

foarte

mult

a fost un extact

și vred-

chiar și de necreștini.

Vlahos Cretanul, mitropolit al Filadelfiei din Veneţia.

« Visarion ieromonahul din Ianina a compus foarte voluminoasa, Mărortodoxă, tipărită dimpreună cu Mărturisirea, ortodoxă de Dositeiu al

Ierusalimului.
«Sevastos

SE
Chiminitul

din 'Trapezunta.

«Paisie Ligaride din Hio, întâiu catolic, apoi ortodox în Chiev.
«Arecudios a scris o replică în contra Purgatorului lui Varlam.
«Ilarion Tezigalas (sic) arhiepiscop al Chiprului, impiedecat de moarte
la scrierea

despre

dreapta

serbare

a Paștelui.

Om

al limbii latine și italiene.
«Gavril, mitropolit al Naupactului şi Artei,
todox. A compus omilii la Duminecile anului.
«Mateiu

mitropolit

Mireon'a

seris

mult

cu

știință și cunoscător

teolog şi neîntrecut

în versuri

or-

şi canoane în con-

tra Latinilor.
|
«Partenie zis și Parlenuchis, patriarh Constantinopolei.și martir.
«Balasios, mare schevofilax al Marei Biserici, după tată eră din Pelopones, școlar a lui Corydaleus, orator mai mult decât oricare altul și scriitor al scrisorilor patriarhale în curtea scaunului din Constantinopole; a compus și tratate inuzicale.
|
: «Nectarie, patriarh al Ierusalimului, a scris în contra Latinilor scurt
dar

cu

vremea,

elocenţă,

cu

metodă

și putere

de

convingere.

_

„«Meletie al- Atenei a scris o istorie bisericească dela IIristos până în
lui, şi geografie.
„«Ioan .. Cariofil, mare logofăt al Marei Biserici. A fost invinuit ca având,

sentimente luterane.

«Calinic al Constantinopolei,
«Lichinios doctor

mare orator.

-

în medicină.

«Anastasie Nausi din Macedonia.
«Paisie, patriarh al Ierusalimului,
s'a luptat eroic în contra
nilor:şi papistașilor pentru locaşurile sfinte.
«Andronic Rangavis.
«llie Miniatis a scris cuvântări de postul
toate pline de măecstrie.
«Marcu Lariseanul, cărturar de frunte.

«Ieremia

«dlitrofane

Cacavela cretan, predicator,
diaconul,

poet.

cel

mare,

Arme-

și panegirice

SI

«Atanasie Contoidis din Corfu.
«Dionisie monahul.
«Dositei, patriarh al Ierusalimului,
limului

în

13

cărți,

lucrare

-grea,

|
a scris. despre . patriarhii

şi voluminasă,

dar

Ierusa-

folositoare și foarte tre-

buincioasă.
i
|
«Hrisant Notaras, nepotul lui, patriarh și el al Ierusalimului, bărbat
foarte învățat și plin de știință, atât în filozofie cât şi în matematici și teolog
fruntaș. A scris o geografie şi cuvântări la Duminecile Postului mare
și ale
anului. Mai are și alte câtevă scrieri între cari și micul tratat,
= «Antonie
Spandonis
Iacov
« Hurmuzios.
Dascăli

«Critias eclesiarhul.

cu

mare

reputaţie

la şcoala

din Constantinopole, atât do

partea
«Dorotheos icromonahul, PN
literar
ă
cât
și
de
cea
[ilozof
ică.»
la şcoala literară din Constantinopole.
După aceste articole scurte urmează altele mai intinse dela
Duca :Rumeliotul până la Filoteiu Chipriotul (vezi p. 156—168). Apoi
este un articol
despre Ilie Miniate, care e următorul: «Ilie Miniate al Calavrytoi,
din Cholalonia, foarte vestit; cum mărturisesc didahiile sale.» Mai are
și o altă carte
numită «Piatra scandalului», tipărită în. Lipsca. Aceasta s'a scris
cu cunoştinţa
articolului lui Daponte despre Miniate ?). După acest articol Ipsilanti
are altul
despre JMacurie din Patmos (p. 168) şi apoi altul despre Gherasim
ieromonah din Kuzgunciul, care se află aproape cuvânt după cuvânt
la Daponte 2).
Ipsilanti, la alcătuirea cronicei lui despre învățați aveă fără
iîndoeală
în vedere -diferite cărți auxiliare; așă uneori paro a excerptă ad-literam
știri
din cartea lui Dositeiu despre patriarhii Ierusalimului și altele
puţine din
Dimitrie Procopie. Dar mai din belșug a luat informaţii din catalogul
istoric
al contemporanului său (mort înainte de dânsul), Chesario Iaponte,
din care

numeroase paraje le-a transcris aproape din cuvânt în
cuvânt, iar altele le-a
prefăcut numai ca expresie; dar pe Daponte el nu-l citează
nicăiri. Articolele

cari erau în chip vădit dela Daponte le-am omis din ediția
prezentă și: am
indicat aceasta printr'o linie. Așă după numele Antonie
Cateforos (p. 168)

a fost omis articolul

Visarion

Jacris.

multe

Pe lângă aceasta sau

omis și alte

articole cari sunt următoarele:
.
1. Teodosie Schylitzis și Atanasie din Pavos după Dorotheiu
ip. 168).
2. După arie. Neofit Moraitul (p. 168) s'au omis articolele
Chiprian
Criticos, Eughenie Corfiatis, Nichifor Theotokis, Jeroteiu. Comnenos,
Dionisie
Chios, Chesarie Vlahos, Dionisie Scopelilis, Iosif al Târnovului.
|
3. După artic. Partenie din lanina (p. 169) Ipsilanti mai aro
articolele: Serafim din Pisidia, Teofil al Campaniei, Dionisie
Dapoute.
+. După Mitrofane Grigora (p. 169) so află articolele: Anastasie
Gondios, Macarie Maridachis, Partenie Moraitul.
5. După Cosma (p. 169) articolele Cosma din Mesolonghi, Hisant

Moraitul, Agalanghel Morailul.

1) Sathas, op. cit., p. 100. Erbiceanu,

”
op. cit., p. 111. -

) Sathas, ibid., p. 123. Erbiceanu, ibid., p. 133.
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preotul,

6. Inainte de Constantin Venera (p.. 170) se află următoarele: Avram
Gheorghe Maghiotas, Gheorghe latzeas, Antim diaconul, Agapie

Creticos, Agapie din
7. Gherasim

Goliţa.

Vlahos

|

înainte de artic. Stefan

(p. 172).

8. Inainte de Panos Maruţi (p. 172) cinci articole: Dimitrie Radios,

Vasile Cutalinos, Nicolae Liadromitis,

donis.

Iacov

a

zis şi Iacumi,

Anlonie Span-

-9. După Ioan Geuni (p. 173) diferite articole, cum e Sevastos dis
Trupezunta, Marcu Chipriotaul, Gheorghe Isysogonos și alţii.
Cine percurge «cronica de după luarea Constantinopolei» a lui Ipsilanti, observă că în cartea a 8-a sunt diferite lacune regretabile, iar în
cartea a 9-a e numai una singură. Dintre ele, întâia, se află în pagina 124,
unde anul 1608 e reprezentat numai printr'o linie și jumătate, care se termină -la numele Teofane; aici de sigur se termină pagina vreunei file a
manuscrisului lui Ipsilanti din. Sinai. Editorul Aftonide neluând în seamă
această lacună (care eră evidentă judecând după numărul paginei următoare
a manuscrisului) a, editat, îndată nemijlocit și fără a bănui de loc, începutul
unui nou capitol (al 21-lea) care începe cu anul 1609. Și totuş lipsiau la
mijloc patru pagine din textul lui Ipsilanti. Alte câtevă lacune le. remarcă
“şi indică Aftonide. Astfel la pagina 145 observă, că lipsesc în manuscris
paginele 263—279. Această lipsă e adevărată, dar paginele nu sunt notate
just, căci de acolo au fost sustrase la dreptul vorbind numai opt pagine cari
poarlă, numerele 261—268 (la Ipsilanti din “simplă nebăgare de seamă 278).
Altă

lacună

notează

Aftonide

la

pagina

160,

unde

observă,

că

«lipsesc

din

manuscris paginele 301-—322»; pe când de fapt e vorba de paginele sale
302—322, după enumerarea, scrisă de însăş mâna lui Ipsilanti. Ultima lacună
o însemnează la pagina 350, unde zice Aftonido, că «lipsesc din manuscris
două pagine»; iar acestea sunt cele cari poartă numerele 217 —218 dintr'un
alt codex a lui Ipsilanti. Vorbind în genere, din manuscrisele autografe ale
lui Ipsilanti lipsesc 36 pagine sau 18 filo. Acestea le-â rupt de acolo, înainte
de ediţia lui Aftonide, cunoscutul arhimandrit. rus și apoi episcop Porfirie
Uspenskij

(pe

când

manuscrisele

lui

Ipsilanti

se

aflau

în 'Tzuvania,

din Cair,

in mitocul de acolo al mânăstirii Sinai) și le-a adăogat la codicele lucrărilor
sale ce poartă numărul 136 și în care se cuprind știri asupra manuscriselor
grecești și arabe din Sinai și Cair, unele fragmente din ele şi copii după
unele texte. Acest codex al lui Porfirie împreună cu tot restul de 150
volume inedite ale operelor sale se află astăzi în biblioteca imperială a Academiei de științe din Petersburg; !) iar sus numitele pagine ale lui Ipsilanti
cuprind paginele 652—687. De aici le-am transcris eu și le-am intercalat în

lucrarea de faţă (pag. 465—480)

Yenenearo,

spre completarea ediţiei lui Aftonide,

1) Despre codicele în chestie a! lui Porfirie vezi IE. Cupiy
Ouncanie Gyuaru cuncnuua IMopipia
no:eprnonaninisz sri» 1 Ilmnep. Anazexiw Iaşter no sovbutanim, Petersburg 1891, p. 353—355,
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„Sofronie Lycudi (sau altfel scris Leihudi) mergând în Rusia cu
fratele
său Ioanichie spre a se stabili în Moscova, a trecut prin Moldovlahia
1). Acolo
a găsit prilej să facă elogiul lui Şerban Vodă, printr'un panegiric
scurt, dar

cu

caracter

retoric,

plin

de

imagini

și de

expresii

poetice.

Acest

panegiric,

în care se caracteriză în deajuns respectul Grecilor. și Românilor
față de Șerban
Vodă, fu rostit în Decemvrie 1683 și închinat de autor nepotului
lui Constantin Vodă Brâncoveanu. Ediţia lui (vezi p. 175—179) s'a
făcut după un
caiet de opt file, din cari cele trei din urmă nescrise, caiet legal
cu altele
intr'un codex dela, începutul sec. al 18-lea, care nainte se găsiăîn
biblioteca
mult deplânsului și veneratului meu vechiu coleg, profesorul Gavril
Destunis,
iar acum în biblioteca, mea. Acest caiet, lung de 0.21 şi lat de 0.155,
e scris
cu îngrijire și frumos; textul de o singură coloană și cu 26 de rânduri
în
fiecare pagină. Pe cât îmi pare, e originalul oferit de Sycudi lu Constantin
Brâncoveanu.

Ieremia Cacavela, Ioan Vizantie Cariofil. Dela acești doi cunoscuţi
scriitori din sec. al 17-lea public aici trei diferite lucrări nouă, cari n'au fost
nicăiri până acum amintite (p. 181—187); ele se află întrun mic manuscr
is
de hârtie dela sfârşitul sec. al 17-lea; manuscrisul păstrat la mine numără
opt file scrise și pairu cu totul nescrise. El e lungde 0,21 și lat de 0,165
și cuprinde un text de o singură coloană cu treizeci de rânduri de
fiecare
pagină. Scrisul e curat și de mâna unui om învățat, probabil'a lui Ieremia
Cacavela, a cărui semnătură se și jzăsește în fila a 5-a,la sfârşitul unui articol al său despre un monstru. Cele lirei scrieri despre cari e vorba (p. 181—
187) au fost compuse în Bucureşti pe timpul domniei lui Serban Vodă
Can.
tacuzino, care cel dintâiua introdus în 'Țara-Românească civilizația elină și a
provocat o repede desvoltare a limbii şi literaturii românești prin cultura
vechilor Elini, înființând pentru acest scop un așezământ propriu elinesc împărțit în două secţiuni, cea literară şi filozofică, vestitul colegiu din Bucuraști,
și numind într'însul profesori greci din 'Turcia 3). Unul din. aceștia în zilele
lui Șerban Vodă eră predicatorul Ieremia Cacavela, bărbat peliglot și cu studii
din Germania. După moartea lui Şerban, Cacaveola a trecut la Iași, capitala
Moldovei,

unde

fu

numit

1) Despre amândoi
vezi, 'Azadmutas

vaza câ

profesor

în

școala

domnească

acești Lycudi vezi Al, Lascaris, “Istogtuă, inot

de

acolo 5).

Când

nip! cîjs îv Mbs

“Eh

]/ vad III atcvraş, Tant sept câsv daduâuy Act6oâv "locrotaioo pai Eoygrsio»

(O î Kone: “Eh, grei. Shoes, 1861, vol. 2, p. 24—45). Mu. Creunoberiii Bparen Cluxyaua, Petersburg 1899, De acelaș Il-proGio-uezaputriccie Marepia-ata, Petersburg 1899. H. 11. “luxarebu loprperi

Toanhitajt «I.avaa, Petersburg
*) Cfr.

"Avva

3) Despre

Ieremia

1902. A. P. Kerameus,

"liaozia

sis

Cacavela

Bhuzias,

“lepnznhop.

Viena

vezi Dimitrie

1806,

Biti,

p. 81

vol

4, 166 —170,

şi 285.

Procopiu în Satha, Masa, Zifhtehi, vol. II, p. 489, Cfr.

-G. Zavira, în Nin Ei, p. 850. Teodor Atanasiu, lazi sân, Edervzăvy Spohâse în "Povuaia, Atena 1898,
p. 63. Dintre lucrările lui eră cunoscută traducerea după textul latinesc a operei lui Platina despre
Papi, lucrare fâcută la vârsta de 38 de ani (vezi A. Zorga,' Manuscripte din biblioteci străine relative
la Istoria Românilor, Buc. 1$98, p. 16--17), 'Tiues "Asans editat sub iugrijirea lui ţvezi “E. Legrand,
Bibliographie hellenique; XVII e siccle, vol. 3, p. 54—57—78. 7, Pianu, şi N. Hodoș, Bibliourafia
lRomânească, Buc. 1903, vol. 1, p. 369) și Tâuss Razarhayis a lui Dositeiu.! Cacavela se allă în laşi
dela anul 1692. Despre altă lucrare a lui, vezi X. forgu, Istoria literaturii religioase a Românilor

până la 1658, Buc, 1904, p. 209,
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petreceă
lucrări.

în Bucureşii
Așă

avem

Cacavela

dela

istorii despre asedierea: Vienii
lui

Șerban

în anul

1688

se îndeletniciă

el needitată

încă

și

cu

o traducere

alcătuirea

după italieneşte a unei

din partea Turcilor (1682),

1). Iar

după,

cererea

lui

diferitelor.

traducere dedicată

Constantin

Brâncoveanu,

tradusese în 1687 din latineşte lucrarea, lui Platina despre Papi, dela care
cunosc trei copii 2). Se vor. fi păstrând pe undevă și omilii sau didahii bisericeşști
de ale lui Cacavela, care eră excluziv orator bisericesc. In Bucureștia compus și a publicat întâia dată două lucrări mici de ale lui. Cea
dintâi (p. 181 —184) care poartă titlul «Cuvântare despre deșertăciune» şi a
fost scrisă din îndemnul postelnicului Grigorie, a fost rostită la îmmormântarea
soţiei sale Smaragda, fiica lui Șerban Vodă. A doua (p. 184—185), făcută
la cererea lui Șerban Vodă, "cuprinde «tâlcuirea» ivirii unui monstruos iepure cu două capete din anul 1688. Apariţia, acestui monstru pusese pe gânduri pe Voevod, cum se vede şi după a doua a sa tâlcuire, care tot la ceverea lui Șerban a alcătuit-o Ioan. Vizantie Cariofil, care po atunci se află

în București 3). Copii după această tâlcuire mai cunosc încă două: una anonimă din sec. al 18- -lea, aflătoare întw'un codex grecesc, N-rul 144, la Academia Română, din București 1); alta, anonimă de asemenea, (scrisă la, începutul sec. al, 177-lea) și 0. lucrarea, lui. Sevastos Kiminitul: Numele autorului
îl are numai copia, „lui „Gacavela, despre care am vorbit mai sus,
pa

Vin lucrările, ui Sevastos Kiminitul, caro de pe la mijlocul sec. al
17- lea a răspândit foarte mult cultura veche elină și științele (filozofia și teologia) în 'Turcia și. În. România 5), iar limba, noastră neogreacă, printr”'o cullivare înțeleaptă, a. „prefăcut'o în destul înto limbă literară și o mânuiă cu
mai malt gust. și mai cu cale decât oricare conteimporan al său, publicăm
aici acum întâia dată opt pe alese, și anume cuvântări rostite pe timpul direcloratului. ssău în București la sărbători şi solemnităţi în fața domnilor Şerban Vodă Cantacuzino și Constantin Basarab (vezi p. 189—225), dar în deo-

„sebi între anii, 1676—1699. Se mai află și alte asemenea cuvântări inedite
„de ale lui Sov: istos, dar întrucât raportul lor cu România e neînsemnat și
contribue mai, mult la cunoașterea istorici literaturei grecești în această țară,
m'am mulțumit cu editarea celor«șapte în chestiune, cari sunt de ajuns
spre
„a caragteriză învrăurirea şcoalei elenice domnești din Bucuresti, asupra popo-

rului

român

care năzuiă. . spre: innobilare,

:) Vezi a mea “Iipozahop. folia.

cât a lost

director al ci Savatos.

vol. 4, p. 33.

*) Codex 440 dela mitocul s-tului mormânt în Constantinopole (vezi “Isposcou, r5do%.,
vol. 4,

p. 415) Cod. ANIX (suppl. graec.). din bibl. imperială din Viena (vezi N,
Iorga, Manuscripte din biblioteci străine relative la Istoria Românilor, p. 16—17) şi codex la Seminaru
l din lași (Serbarea

şcolară din lași, p. 397).
|
>) Vezi despre el pe larg importanta cărticică: ?loy+05 ac Kapo og) ho îzruepidrg! Erâtâduzmat Sr ; Îlaprrătuos 1. Ze ph: 05. Atena 1890, Cfr. Ashztoy ris fotoutuis xat îti
Ivoxoţiai,s “Fantpiac tis
. “Ex îns, vole II, p. 975318.
AR
forme

1) C. Litzica, Manuscrisele grecești din bibliot. Acad. Rom.

Buc. 1900, p. 94.

5) De „regretat e că editorul acestor texte redă numele proprii «Români
a» și alomân: cu
greceşti ca “Povpupviu, “Povhoâvat, cari în limba ncogreacă, fiind în legătură
cu vorbe triviale,

uşor pot servi la batjocură.

Mai încetățenit e doar “Povavia 4« “Povpâvor. (Nota trad.).

NY

Cel dintâiu discurs adresat lui Șerban Vodă (p. 189—194) se găseste. între
foile 48—52 ale unui mic codex al nostru cu No. II, care a fost scris pe
la sfârșitul sec. al 17-lea și conţine lucrări excluziv de ale lui Sevastos. Al
doilea, discurs (p. 194—196) adresat lui Constantin Vodă Basarab și rostit
în anul 1695, după ce s'a întors dela expetdiţia sa. în București, se află întrun alt codex al nostru cu scrieri de ale lui Sevastos sub No. I, între paginele 441—444, scris de asemenea pe la sfârșitul sec. al:17-lea. Celelalte
două discursuri panegirice (III și IV), p. 196—212, sunt luate din amintitul
Codex II (foi 54—71). O copie de mai târziu a; celui dintâiu (II) se află
în al nostru codex (foi 79—83) fără vreo deosebire de seamă.
:
2
„ Celelalte trei discursuri din anii 1695, 1696 și 1699 (V—vII, p. 212—
225) sunt luate din cod. I (V=p. 445—456; VI=p. 89—9; VIl=p. 110—
115). Al doilea din aceste (VII) se află scris şi în cod. III (foile 116—123).
Vieaţa lui Sevastos e prea puţin cunoscută. Născut în satul Hoizin, (vechiul
I'ymina), la o depărtare de jumătate ceas din Trapezunta 1, în sfertul întâiu
al sec. al 17-lea (anul 1622), a studiat din-fragedă vârstă în Constantinopole.
După studiile sale la școala patriarhală sub directoratul lui Ioan Cariofil și
Alexandru Mavrocordat 2), devenind supt povaţa lor «bărbat învăţat în limba
elinească și cunoscător de învățătura religioasă și profană»,.a slujit mai pe
„urmă și el însuș ca profesor al aceleiaș școale (dela anul 1671), apoi ca director al ei. Această școală numită Nouă sau Colegiu, întemeiată în anul 1661
și întreţinută de Manolache Manu din Castoria, se află în. Fanar, în incinta
Mitocului de acolo a S-tului Mormânt 5). Directorul lui Sevastos se pare a [i
ținut dela anul. 1676 până la anul 1682, când întâmplându-se o răsvrătire
din partea elevilor 4), a fost silit să-și părăsească postul de director. Pe când
el se pregăţiă să se ducă la Trapezunt unde eră chemat ds locuitori spre
a înființă o școală publică, primeşte o scrisoare din Moseva dela un fost
școlar al său, Timoteiu diacon rus, prin care îl invită în Rusia pentru predarea limbii grecești în Moscva î). Dar socotindu-se mai folositor patriei sale
pleacă la Trapezunt și pune temelie școalei greceşti care înfloreşte până azi,
la care școală el a servit din anul 1683 până:la 1689. Despre petrecerea
lui acolo avem mărturie dint”o scrisoare a lui Efrem Docarhul 5 adresată
lui (a. 1683) și dintr'o alta a lui Sevastos (Noemvrie 1687) î), precum şi din
1) Făsetzos Îlzzos, vol. II, pag. 34, G. Domninu
2) Vezi Anast,

Gordios,

la vieaţa lui Evghenie

461. Sp. Lambros Niss “Eărpopritov, vol, 1V, p. 65.

Tewypasfa 255 Ilâvrp», Trapezunt
Ioanuli (Satha, Mzzatony

189%, p. lă,

efh:45,, vol. III, 16 şi

|

2) Actul de fundare a ei a fost întărit în anul 1663 printr'un hrisov editat în chip neexact
de J[. Ghedeon, Tudan za Iroysia, Constantinopole 1893, p. 39—45. Despre infiinţarea şcoalei,
vezi

M. Paranica în “Ehiery. por. E5ihmges B-aihzus, 1885, vol. 19; pag. 10. lar despre Manolache Manu,

vezi C. G. Mano,

Documente

din secolele al AVI—XIX-lea

privitoare la familia Mano,

VIIN—AI și 35—62.
.
,
,
* Clr. M. Paranica, ibic., 1595, vol. 25, p. 53—55. Ep. Th. Kyriakides,
zeQebvros

p.65

val zis

aepi

ati

pibag

nd

S7s

“Ahwziwg

ş.c.l.

-

.

utatg

Tuâv

E

zana sfevtura

p-

3) Scrisearea este editată de M. Ghedeon în "Brhre. "Aris,
*) P.
1870,

p.

Triandaphyllides,

118.

”

Oi spadss,

pâna
.

sie
ii

Ltzn
”

Bia

pază
Ă

.

Buc.

1907,

p.

.
DI
Droypazius ze îx Tpaîpiuy,

-

Atena

1597

.

1588, vol. VIII, p. 91 —92.
praxgy
.

zpiheţoniza,
i

Atena

î) 4. P. Kerameus, Krzânoges ză pstpniţg. Tis în Sabo putine, cig Erapţăi.. zpon3,3. Smirna

1877, p. 61—62,

VI
omilii

de

ale

lui

ţinute

în

bisericile

din

Trapezunt

în

1688

și 1689

:). De

|

aici, probabil pe la anul. 1690, în urma unei chemări s'a dus la București,
unde. a fost numit director al şcoalei domnești din mânăstirea Sf. Sava și,
după

o activitate de peste doisprezece

din urmă

ale

lui dorințe. le-au

ani, s'a sfârșit în Sept. 1702 2). Cele

transmis

la 'Trapezunt compatrioții răposatului

din Bucureşti prin următoarea scrisoare, pe care o am după o copie probabil
din sfertul întâiu al sec. al 18-lea:

„Prea sfințitului. şi prea învățatului mitropolit
chiv chir Nectarie,

părintelui

și stăpânului

nostru

al

Trapezuntului,

duhovnicesc

închină-

ciune cucernică.
4-

|

«Morţile

vin

când

sorocul

Mare, măcar că acest sfânt
Dar zice proorocul: «Zilele

sunt în silnicie, optzeci
pentru.

prooroc,

.e

vieții se împlinește»

3), zico

Vasile

cel

prin soroc al vieţii înțelege voința lui Dumnezeu,
anilor morţii în sine șaplezeci de ani, iar dacă

de ani». Deci

destulă.

La

se vede că

această

vieața de șaptezeci de ani,

treaplă

ajungând

și

prea

înţeleapta

albină, armonioasa limbă şi nesecatul izvor, apărătorul religieişi protivnicul
necredinței, al patrulea, dintre ierarhii cei înţelepţi ai vremilor noastre, în
afară. de vrednicie, fala creştinilor prea învățatul nostru conducător și. dascăl
venerabilul chir Sevastos și-a plătit datoria obştească, s'a dus din cele vremelnice, lu răpit de tatăl ceresc care zice: «I! deajuns, O Sevastos, cât te-ai
necăjit în lumea aceasta. Vino să-ți iei plata ostenelilor tale». Dânsul dacă
a murit cu. trupul, dar cu suiletul și cu învățătura și cu prea înțeleptele

sale: scrieri trăește şi: rămâne fără. moarte în toată veșnicia. Măcar că noi
cu toţii ca și el însus am fi dorit să-și plătească datoria obștească în patrie,
dar. ce să facem? Așă a găsit cu cale Pronia dumnezeească, că averile omului
sunt ăverile lui Dumnezeu. Dar de vreme ce lucrul acesta s'a făcut și cele
făcute. nu se mai desfac, trebue să ne gândim măcar la cele ce urmează.
Insă

pentru

ca

să

ştiţi

şi. de

moartea

lui,

cum

sa

întâmplat

după

urmarea

firească, aflaţi despre boala lui, care nu s'a tras din altcevă fără numai că,
încetul cu încetul, a căzut la slăbiciune, zi după zi având chiar niște friguri
potolite, după care se arătă că-i merge când mai bine când mai rău. Și
astfel bolind cincisprezece zile părăsi cele vremelnice în 7 Septemvrie, Duminecă, şi fu

înmormântat

faţă

fiind

arhierei,

preoți,

monahi

și mireni, după

ce i s'a făcul maslul și s'a spovedit și s'a împărtăşit. Dar pe când
bolnav

a rânduit

lui; şi banii

şi tot

ca avutul
co

va

lui să i-l ducă

găsi;

aveă aici și tot ce are acolo

numai

să rămâie

cărţile

se află

acasă și să fie dat în mânile soției
le-a

dăruit

eparhiei;

şi

tot ce

la mitropolie, cu blestem și afurisenie

ca să nu 'se înstrăineze nimic; care toate, când vor fi trimise, se va hotări
cum trebue. Dar deocamdată Preasfinţia “Ta chiamă pe soția dascălului şi
grăește-i de lucrul acesta, mângâind-o după putere; apoi indeamn'o să facă

9 scrisoare epitropească, și să puneţi pe vreunul mai cu carte „s'o scrie, ca
să fie vrednică de arătat și la obraze; care scrisoare să [io iscălită și de
') Vezi catalogul de mai la vale al scrierilor lui Sevastos, Norele 52,
5
57, 11.
:) P. Triandaphyllides, “1 îv Iivzp Er
gun
fat să Ioa, Atena 1866, p. 189,
*) Psatm. 89, 1U.
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soția dascălului (nefericita soție a răposatulu
i dascăl chiar Sevastos); pe urmă,
spre întărirea scrisorii, să vă iscăliţi
și Preasfinţia Voastră și egumenii și
proestoșii din fața locului, și să nu trimi
teţi de acolo nici un epitrop să facă
cheltueli degeaba, fiindcă aici se găsesc
mulți compatrioți chiar procopsiţi;
și să însărcineze de acolo pe cine vreau
ei să le aducă avutul lui la ai săi,
căci chiar de ar veni şi chir Lefterachi,
fratele dascălului, n'o să i-l dea,
decât numai aceluia dintre cei de aici pe
care-l veţi însărcină do acolo. Serisoarea s'o trimiteţi aici la Bucureşti. Acest
ea, și fio urările sfinte ale Preasființiei Voastre asupra noastră. In anul
mântuirii 1702, Septemvrio 17. Ai Preasfinţiei Tale fii în duh:
a
Ignatie ieromonah.
Gheorghe Simeon Gheorghiu.
Thalassinos Alexandru 'Theodoru.

Gheorghe

una

Nutos 1).

“In vieaţă încă, fiind, Sevastos și-a, văzut
editate unele epigrame

din

scrierile: sale,

care

și acum

e importantă

(Ecpenhâyv

și numai

tipărit în

anul 1701). Alta,. Acppazezii; duci,
s'a, publicat după câtevă luni dela
moartea lui (1703)2). A îngrijit și de
editarea «Manualului» lui Ioan Cariofil
tipărit în 1697. Sevastos a, lăsat în urma
lui numeroase lucrări, parte roadele unei neintrerupte dăscălii de aproape.
cincizeci de ani, parte datorite cercelării sale proprii pe tărâmul filologiei,
teologiei şi filozofiei, și altale nu
puține cu caractor practic, moralizator,
precum discursuri panegirice, predici
și. manuale de diferite materii. Un catal
og satisfăcător al lor nu există până
astăzi; de aceea, cu prilejul acestei publi
caţii, cu plângere m'am ocupat cu
însemnarea celor ce mi-au. fost „cuno
scute până :acum, însemnare pe
care în
mod excepţional o înserez aici, cu
încredințarea că cetitorii mei. vor
binevoi
a scuză

dispoziția ce lungimea,

cuvântări.

ei pricinuește economici tehnice a acest
ei pre,

1. «Tălmăcirea prin parafrazare a. Olym
piacelor lui Pindar», de Seovastos din Trapezunta Kimenitul, După
textul ei urmează: «sfârșitul. parafrazării Olympiacelor lui Pindar și lui
Dumnezeu mărire». In anul mântuirii
1676, Octomvrie. 16, seara, după schiţ
a dintâi copiate în-anul mântuirii 1691
, .
lunie 19, Sâmbătă». Codex al lui Nico
dem Myrides, foaia 71 și urm. Aceeaș
tălmăcire e cupri

nsă și în al 143-lea codex al mitocului
S-tul

ui Mormânt din
Constantinopole cu următoarea notiţă:
«S'a isprăvit în Octomvrie 17, Constantinopole in anul mântuirii 1676».
In acelaș codex se află și lecţii erme-

neutice

anonime

la

textele

unor

poeți, precum ca bucolicelo lui
Teocrit o
parafrază, pe care copistul ca elev a
scris-o în Constantinopole, 19 Oct. 1671.
Nu e neprobabil. ca și acestea să provi
nă, dela cursul lui Sevastos Parafraza
1) De notate că biblioteca Kimenitulu
i s'a împrăștiat-de vreme in. multe
locuri. Parte bună
„dintr'insa se păstrează din fericire
în mica bibliotecă a gimnaziului din
Trapenzunta. Despre soarta
cărţilor Kimenitului vezi unele ştiri sigure
la Ep. Th. Kyriakides D:opuşias zâv în
Tpanatoducoş
Aoyiuy, p. 69—72,

:) Vezi Emile Picot, Notice sur Anthime
d'lvir in Nouveaux mâlanges orientaux. Paris
p. 539 şi 545. 7. Bianu şi A, -Jlodoş, Biblio
1886,
grafia rom. veche, vol, I, p. 416—419, 450—4
51. Cfr. N.
Zorga, Istoria literaturii religioase
a Românilor până la 1688, p. 213—2
14. E. Th, Kyriakides, op. cit.,
p. 13 şi urm.
Hurmuzaki,

Documente.

XIV.
MI

___Xvul
Olympiacelor lui Pindar se află și în cod. 332 al mitocului din Constantinopole. Vezi “Ieovsohou. Br5r6,, vol. IV, p 296: Ibidem și parafraza lui Aias
Mastigophoros a lui Sofocle. .
2. «Paralraze ermeneulice pe scurt la, tetrastihurile și monostihurile
lui Grigorie Teologul, de Sevastos din Trapezunta Kiminitul; și cuprinsuri
foarte pe scurt la fiecare din tetrastihuri îndeosebi transcrise din prima improvizare. Acestea pentru, cei ce vor, să le copieze de aici; ele sunt-din prima
improvizare, manuproprii ale aceluiaș, transerise fără adaos». Codex 47 al
școalei greceşti din Ghiumushană, foile 175 şi urm. Acelaș fitlu are până
la «perupout» și altă copie în codex Nicodim Myrides, î. 47 și urm..In
cod. 93 al mânăstirii Esphigmenu acelas text cu titlu diferit. Vezi Sp. Lambros, Kurd)rţos Tăy îy muie Bec). 205 “Ain "Opoos Er. zondizov, vol. |,
p. 181.

3. «IlupOsvrzây doppizeoy mararpalupev ds ză BEvOn. Parafrază la
Yacliiziu maglvas a lui Grigorie 'Teologul, lucrarea, prea învățatului dascăl
al

nostru

chir Sevastos

din 'Trapezunta

Kiminitul».

“Teposc)uu. Brâ)00., vol. |, p. 496—427,
836—102.

pan).

Cfr.

Cod.

143

al mitocului

Autograful

în Ierusalim.

Copie într'un codex al nostru, foile
Sf. Mormânt

din Constantinopole.

“le-

Reâhtc, vol. 4, p. 124.
4. Parafrază

fără

titlu

şi tâlcuirea

tainelor

sau

a tratatului

despre

principii al lui Grigorie Teologul. Copie într! un codex al nostru (£. 104—173)
făcut în Ianuarie a. 1691.
5. «Vicaţa Sfântului părinte Grigorie Teologul, episcop de Nazianz,
culeasă de prea înțeleptul și prea învățatul Sevastos din Trapezunta Kimenitul». S'a, scris în Constantinopole a. 1684. Codex 41 dela școala greacă din
Ghiumushană, £. 332—380..
6. «Paralrază a prea înţeleptului și învățatului chir Sevastos Kiminitul la Ni
pây 0 ccio a lui Grigorie de Nazianz». Codex 41 dela școala
greacă din Ghiumushane, f. 318—331.
1. Parafrază a «cuvintelor.de aur» a lui Pitagora cu textul lor. In

cod. 9 al mânăstirii Hotura, unde e și notița: «ArfOruzy, os 0uvrrhy zehet„avec, mă Xpucă sc lluDospegsv En îv Oe cvhhupâivovt zupă, To Gtretoări Tpv zadnapmreă aopiio Sebuaruă îv Es 1690».
8. Parafraza,

«Lucrărilor

și zilelor»

lui

Heziod.

Codex

N.

Dossios,

în

care 'e însemnarea: «fos zây 265 "Hartâmv Eopooy ze vai îuzpy. "EErep:10a
TAG. *05 Grup oziztb hoptozizo» me ul pețăhov dtducudhov zopinb 'woţimo Xsfustă 05 Ex Tpamebebvrec, mai Exi mio Edsculim Aduzprb 205 8£ "Toavyiyoy.
"Ey Mzowrpopeosip zăs Oăpapefhapiue». Și în cod. 322 al mitocului constantinopolitan (a. 1690). Vezi “Isposc)vp.. fr5itc. vol. IV, p. 296.
9. Parafraza

și comentarea

lui Orest a lui Euripide. In codex Dossios,

Q
că

.

DD
LTL

e

O
e
*

=

a

unde e însemnat: Edreziaov *Opsosns. Tis zui ce Oa jap: ze ui dăGa.
„
+
,
îs E&npi0n păv mpbs ză Gopwordann 75 ui oneDTUTOI AVgiGD Agiaim XeâusTă,
205 E Tpumetrăyere, pepd0-rjceu 05 mape zi
să pâvud onovodouvins Foscabioo Aduzerv 265 i ozwyiyoy Ey
/
w ri Moocfhoyiae» ş. 6. l
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10. Paratraza Ecubei lui Euripide,
întrun codex al d-lui N. Dossios,
ca operă a, lui Lambros Fotiades
1).
11. Parafraza epistolelor lui Synesios
și comentarii la ele. Codex 43
din biblioteca Meleai, unde e inse
mnat: «Tâhos mugă Neyrugiav 255
Svyeci)
E TITO paz ase Ene coriptoy
îy Koyszuvetvoztae : — “Igurqvev0-p
sray
d E mucu 6 Tpscige îxdusuii mopi
oy Xefzoraă 365 Toumatedyaee, 2) Code
x
din Patmos 582, unde ce: notaţ:
«Kazi 1 1680 "Towvagi 12 To
tu
ci
parcat za boovtoripir îs K-mihzowe
îvodoreciu sie Emtornite 20m) Îvvyesir
TApă, 505 vatpiy ypnpaciceveue îvdustd)ab
mopino Sefeuazuă» 3),
>
12. c€ e Epperveta,, Vertis- Tpupac
7
re
tris= 205- Datyră- "Ao))woyie,
îs
Tiipiijyzuz0 Taci, 2 1900) Sefu
Tpuzeteoyzin 05 ai /Pibazicaas
sis
Neue Xyohhe ste zâheos Kovszaviyan»
. E precedată de o prefaţă de Sevastos
.
Cod. 12 din vechea Focea (vezi A.
P. Kerameus "Eu. Teţi 20 Ex sis
II.
Poozius £))-ny, Aswvtpâeoy. Smirna
1876, p. 6). Cod. 34 a] școalei din
Ghiumushane, f. 1—137 (fost
care a și editat-o

al cărui

titlu este:

15 "A zohovizo,

a lui Lazăr Scriva). Cod. 48 al mână
stirii Peristera,
« Ecpenveiu, POPA ȚpASTtzh Veoprtris
. TPULPATILS 20 Der

Eope

nvenlzicu Rugii. Ta popă Sefuszuă
rai Tpuzetovyzino za
Koutyijcav». Cod. Paimiacus 596 (1. Sahk
elion, lluzp. fu6440. p. 246), Coa.
664 dela Supp

l. grec. din Biblioth. Nationale din
Paris, Il. Omont, Inventaire,
Paris 1883, p. 74. Cod. 142
al mitocului din Constantinopole
(legrsc)op..
50400. vol. IV, p. 122). Cod. 64
al bibliotecii din Meleai, f. 129—23
7, unde

titlul este: a" REfrrnoe Yefuczcă zei
TpuzeGovyzin eis ay derby "Azo)henr
4),
Cod. 114 din biblioteca Parlamentulu
i atenian (Sp. Lembros, Nisa 2))vau
Vio vol. V, p.

102).
4
|
13. Paratraza cuvântului lui Synesi
os către Arcadiu asupra domniei.
O copie a ei avei Dapontes care
asigură că fusese închinată de cătr
e Sevastos Brâncoveanului (C. Satha,
Mes. f+5)w0. vol. III, p. 191). Cod.
43 ai

A

ci

ca,

bibliotecii din Meleai, f. 134—160, unde
titlul este următorul : «Aezapâgia «fp,
Tău Magacravg pusti = aycs' (167
5) coziptev Ezre. Swvesie etc Ti ud
ABAzara “A pirddiy meri pactsims». După
text: «Tihpe 20 Tsgi Pucthetus inrav
zagă Nezcaginv pva/55 =0d Aivataav
» 5). Un alt codex e în Lavra cea Prea
mare (Ms-iozq Aubpa). Acolo e noiița
următoare: «Eis zi meri Buchete ned
Xoyeciz higey Ozilizate uni Repin,
mpizeguy ză Gozozuz oc Xefu (5)
“ Tpuzetcowie 6 Roptyie si crfegula
da) Euovnzicar, văy 23
Tis
Ehhddos ei Tdpoțiy pezaureactistarai
dvâură "pvaziao iencduruivo 45 Kepitv
ze vai Eztdangiav».
Vezi A. Laureotes în ED). preț.
4
S5)henroa K-rt)ews
4
Li
vol. XĂVII, p. 293.
Alt codex aveă

Da

Cod. 672 în mitocul Sf. Mormânt
din C-pole, f. 185-—221.
ontes; vezi C. Satha Mesuwy, 2:59.
vol. III, p. 191.
i

14. «Curs sinoptic de retorică». Inc.
« Ppogtană iza “pia muDEcrirey
a

3) Edaiziâno “Eta, pecă W'oyayoi
as î3 ide pigo5 Aduzzs5 205 buzii
dao zal viwsiptoy tg
Syohiy ari apeti)zzay bad N,
IT. Aosiao. Galaţi 1834, 8-0, pp.
XĂXVII-L.150,
dA. P Herameus, Razhţos si
Er. xto?ixooy" SG îv Mnhsatg 2:Ghe
p. 20. 'Esterzis Ilagwase05, Atena
otiems. Atena 1901,
1901, an. V,
Sex

p. 35,
1) 1. Sakkelion, Ilaspataxi Erfhotriix
n. Atena 1890, p. 248,
% Vezi 4. P. Rerameus, Ratâ)oos
Mmdzâv, op. cit. p. 28,
:) Ibid., p. 20

XX

sido ş. 6. |. Cod. 22 al Şcoalei din Trapezunta [. 556— 570. Cod. 9 al
scoalei din Ghiumushană, p. 557—564.
15. 'Tămălcire și comentarii la retorica lui Aristolel. Cod. 22 dela

şcoala, din 'Trapezunta.
|
|
|
16. Epprrpetu zic mâc oricate. In acelas codex, p. 91—230.
„17. CXbyoe râyrne înroprts zuza mes ai azâtetaty», cu comentarii
marginale. După Synopsis: «Ze sic wbhha 442 n) mpucilezo 55 mă, Aurii
5 îăcuahea Ev tâio Brâhiop, păypt mobroo meptvae zh covauițiuu». Cod. 22 de
la școala din Trapezunta,
-p, 142—172.

|

|

18. Ilegi rpîzwy ui GynpăToy “fpuppuztzăy vai (nTofiudy GOYTAȚ UA».

In acelaș codex,

p. 397—454

|
O

caz

19. Tip&ra cyfâu iotyetpa:—
Eopirjvsta..
waztr aprienuatiy sie
Tep
+.
4
Ș)
Wophs 205 "Antarenehobs pusă, Tijy * 5 Qecrihov 26 Kegola)tos zegt
js
mpnrpasstay, mownOsicu, Oz Seară: LpuneGowwrin» md Koyiyljrav». Cod. 9
dela școala

din Trapezunta,

î. 196.

20. «Eic 7 xoztrliv mporţpazelav 705 "Amazosthoos Eopenvela. cod &y
paagir *7 hiiGer Gozuorăzav Ddaarir Sefnar ri Kourvipeon. Copia. lui
Gheorghe IHypomena în cod. 417 al colecției pati iavhale din Ierusalim (le005%,m. 250460. vol. I, p. 416). Autogralul lui Sevastos (cu titlul: «legi 2
evourie soztzijc») în cod. 26 al școalei din Trapezunta. Cod. 261 al mitocului Sf. Mormânt din Constantinopole, cu fitilul: «Parafrază la topicele lui
Aristotel. Acestea, le-am ascultat pe lângă prea învățatul dascăl chir Sovastos
(a, cărui operă și este) în Constantinopole 1681, luna Septemvrie». Scris de

mâna lui Hrisant Notara. Vezi 'lepesmou.

5he0.

vol. IV, p. 235.

21. 'Tâlmăcire la metafizicele lui Aristotel. Autograful lui Sevastos
care s'a sfârșit în 1677 Septemvrie 7, Joi, se află sub N-rul 18 în biblioleca, școalei din Ghiumushane. Numără aproape 425 foi.
22. Explicarea la tratatul pe scurt al lui Aristotei despre virtuţi și
vicii. Autograful lui Sevastos în cod. 118 al mitocului Sf. Mormânt din Con-

stantinpole (Teposchop.. fr5)u0f., vol. IV, pag. 106). Copie în cod. 16 al Seminavului din Iaşi, cu titlul: «Explicare la învățătura pe scurt a lui Aristotel
despre virtuţi și vicii, în graiul comun, compusă de Sevastos din Trapezunta
Kiminitul și închinată prea înălțatului, prea cucernicului şi de Dumnezeu măritului stăpân și domn al Ungrovlahiei întregi chir Ioan Constantin Basarab.
în anul mântuirii 1698». Revista, Teologică, vol. III, p. 393. A. D. Aenopol

şi 0. Erbiceanu,: serbarea şcolară dela Iași, lași 1885, p. 39%.
23.

«Din

ale lui Sevastos

din 'Trapezunta Kiminitul: tratat de logică».

In cod. 47 dela școala din Ghiumushan.
24. «Serie de observaţiuni la tratatul de fizică al lui Aristotel». In
cod. 47 dela școala din Ghiumushană și în cod. 8225 Additional din British
Museum

după copia lui Ralache Cariofil.
25. «Despre exerciţiile preliminarii ale sofisiului Aftonide» cu întrebări
și răspunsuri. In. cod. Nicodim Myrides (dela mânăstirea “Sumela) și în . cod.

47 dela şcoala din Ghiumushans.
26.

«Din

logica S-tului Ioan din Damase părți

alese de Sevastos

din

_.

XXI

Trapezunta

Kiminitul».

Altă copie în al meu

In cod.

12 al $coalei din

codex, III, f. 178—189.

Ghiumushan6, f, 117—128.

ă
27. De s-tul părinte Teophylact, arhiepis
cop al Bulgariei, învățătura
împărătească către Constantin Porfirogen
itul, tălmăcită în proză de Sevaslos
din Trapezunta Kiminitul Și închinată,
prea, cucernicului, prea strălucitului și
de Dumnezeu încoronatului nostru stăpân
și domn al Ungrovlahiei întregi chir
chir Ioan Constantin Basarab Voevod Brân
coveanul». Codex 95 al mitocului
S-tului Mormânt din Constantinopole din
file 42, dintre cari cele dintâi patru
cuprind o dedicație către amintitul Domn
. Cod. 299 al aceluiaș mitoc (vezi

Tegas)op. Bt6)u00., vol. IV, p. 99 şi 270) și
cod. 672 (£. 81—137).

28. Parafrază și tălmăcire a exametrilormonostihuri, înșirați alfabetic,
ai lui Grigorie Teologul. Autograful lui Seva
stos în cod. 441 al colecţiei pa-

triarh. din Ierusalim (vezi “egecchop. (660.
vol. I, p. 426). In codex Myrides “Egprrjvetut ast, zeaprenasy atv pvescipo
v mod Qzci:zcv).

29. Parafraza bocetului lui Grigorie Teol
ogul asupra patimilor sufletului propriu. Cod. 143 și 299 al mitoculu
i constantinopolitan. Vezi 'lepuae-

hop. Beâdc). vol. IV, p. 124 și 270.
30.

Parafrază

codice.

la =

Gyerhtucztzy

|
a lui Grigorie

o

31. Parafrază a numeroase epigrame ale acelu
iaș Grigorie.
al mitocului constantinopolitan.
”
32.

Parafrază

a dramei

aNpiaThe

759709».

|

'Teologul.

In acelaș

In aceleași
In cod. 143

codex.

33. Parafrază a tetrastihurilor lui Grigorie
Teologul în acelaș codex.
34- Parafraza, distihurilor lui Grigorie Teol
ogul cu titlul: «Tălmăcirea
dislihurilor aceluiaș Grigorie Teologul despre
ale vieții». In: cod. 93 al mânăstirii Esphigmenu. Vezi “Sp. Lambros, Kuzi
)., op. cit., vol. I, p. 181.
35. «Tălmăcire în proză a poveţei capitale a prea
îințeleptului Agapetos,
diacon al marei Biserici a lui Hristos, către
marele împărat Justinian, făcută
de Sevastos din 'Trapenzunta Kiminitul Și închinat
ă prea înălțatului, prea cucernicului și de Dumnezeu măritului stăpân și domn
al Ungrovlahiei întregi,
chir chir Ioan Constantin Voovod Brâncoveanul
». Incep. «Cuvine-se ție, prea

cucernice»,

ș.

c€. l.. Apoi

scrisoare

a

lui Basarab,

«in

care

e despre

scopul

tratatului și rezumat al capitolelor, povețelor» lui
Agapetos, și al cărei început este: «Cunoștinţa, omenească se împarte
in două» ș. ce. |. La sfârșitul
ci: «In anul mântuirii 1700, Sevastos din Trapezun
ta Kiminitul, cel mai mie
intre cei do seamă și neînsemnatul rugător al Mărio
i Sale». Apoi prefața,
azgis 2005 aopyăwavzaso. Cod. 87 suppl. graec. al bibli
otecii din Viena. Vezi
A. Fr. Kollarii ad Petri Lambecii commentarium ... supp
lementorum liber

primus posthumus, p. 442—446, No. 68. Cifre. N, Iorga, Manu
scripte din biblioteci străine, p. 39—43. Cod. 672 al mitocului S-tului morm
ânt din C-pole,

î. 29—57. Alt codex
36. Parafrază
lui Planudes. Cod.
«1691 am isprăvit
Martie 18, Joi... și

avea Dapontes; vezi C. Sathas, Mea. f+5).., vol. II], p. 191.
şi tălmăcire a epigramelor din cartea întâi a antologiei
322 al mitocului din C-pole, f. 105'și urm. La sfârșit :
cartea de epigrame spre mărirea lui Dumnezeu, 1691
am percurs-o în București în 1701 Fevruarie 3». Caiotele
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lui Gheorghe Hypomena.
al mânăstirii

Dumnezeu

Hotura,

partea

Vezi “Isposohop. fr6)r60., vol. IV, p. 296. Şicod.9

în care-i

întâi

această însemnare:

«Am sfârşit cu ajutorul lui

a, cărţii de epigrame în anul 1701 în 3 Fevruarie;

ea, fu tălmăcită, de prea înțeleptul și dascăl fruntaș și conducător al nostru
chir chir-Sevastos din Trapezunta, cu toate prea înțeleptele înțelesuri şi foarte
bine; iar pe Synesios l-am inceput în 11 ale aceleiaș luni, în ziua de Luni,
într'a opta zi, după iisprăvirea epigramelor». Şcolarul lui Sovastos, care scriă
acestea, se numiă Paisie, preotul dela mânăstirea Sf-lui Gheorghe din Hutura.
37. Parafrază a, celor trei dintâi discursuri ale lui Isocrate, către Demonicos, Nicocles ș. c. |. In codex Myrides f. 103 şi urm. Allă copie nu cunosc.
Dapontes zice: «El a tălmăcit şi discursurile lui Isocrat către Demonic și
Nicoeles, regii Ciprului,și le-a rostit și oferit Brâncoveanului, scrieri foarle
însemnate şi vrednice de publicat.... pe cari le am și pe acestea; dar cine
să le tipărească? Ferice de cine le va, tipări. Şi cu adevărat, va face un
lucru

de

mare

preț,

căci acele

cărți

sunt de mare preţ, mai cu seamă pentru

stăpânitori» 2).
„38.
«Diseursuri morale de Sevastos din Trapezunta Kiminitul». In cod.
17 al mânăstirii Vazelon.
|
39. «Despre ținuta credincioşilor în biserică şi despre rugăciunea, lor
către

mai

Dumnezeu.»

,

40. «Despre postul mare și datinile obişnuite cu prilejul lui raportate
pe scurt de chir Mateiu». In acelaș codex.

41. «legi zporoptucă

Prooa,

Incepe:

«lleczecă, fra zpozopirs

heras

este arătarea, înțelesului» ş. c. ]. Autograful lui Sevastos în cod. 6 al școalei
din Trapezunta.
42. «Tablou exact despre subiectele sfintei Scripturi». In codex Myrides, f. 1 și urm.
43. «Cunoştinţa despre providență». Incopo: «Intru cât aşă dar e
vorba acum despre providență» ș. c. |. Cod. 118 al mitocului din Constan-

tinopole, p. 81. Vezi “leccas)ou. B5440., vol. IV,.p.

106—107.

44. «Către prea evlavioasele și sfintele în Hristos surori maice dela
cinstita, și împărăteasca mânăstire a pururea fecioarei și de Dumnezeu născătoarei slăpânei noastre Maria (mânăstire supranumită «Cea de Dumnezeu acoperită») îndemn și povață duhovnicească asupra vieţii monahale, concepută

după cererea lor de către Sevastos din Trapezunta Kiminitul și scrisă în
graiul comun și simplu pentru ușurința înțelegerii, ceeace foarte mult contribue la, mireneasca, vieţuire a drept credincioșilor după averea lui Dumnezeu». Inceputul: «Despre vieața monahală... Scopul vieţii monahale» ș. 6.1,
A fost compusă «în anul mântuirii 1699, Septemvrie 30, în București, în
mânăstirea S-tului Sava, mitocul sfântului și de vieață dătătorului mormânt».

Cod. 128 al mitocului constantinopolitan.
p. 107. Cod. 672 al aceluiaș mitoc.
45. Paralrază
apologetic

în

urma

1) C. Sathas,
-

ermeneutică
fugii

Masatwy.

a cuvântării

la, Pontos». In
Beta),

Vezi

“legssc)vu. Bâhe.,

lui Grigorie Teologul, «cuvânt

al nostru

vol. III, p. 191.

vol, IV,

codex

III al

lucrărilor lui

XXIII

Sevastos, f. 228—279. La sfârşit: «Pe timpu
l domniei prea strălucitului și
screnisimului domn chir chir Ioan Constantin
Basarab Vodă, cu un belșug
foarte mare de idei și dogme asupra, dumne
zeirii, tălmăcit de către prea înțeleptul şi prea, divinul dascăl al nostru chir
Sevastos din Trapezunta Kiminitul în școala domnească a "Ungrovlahiei;
1700, Ianuarie 4, Joi, în București».

46; Parafrază a dialogilor morţilor de Lucian.
In al nostru codex III
al lucrărilor lui Sevastos, £. 284—325.
47. «Povaţă către un monah căzut în păcate,
de Sevastos din Trapezunta Kiminitul. Cuvânt mângăetor în Hristos
către prea evlaviosul și iubitul și prea doritul între ieromonahi și părinți
spirituali chir cutare». Inco-

put:

«Nu

am

venit

nașterea Domnului

vastos, f. 2—3.

să

1700,

chem

pe

Maiu

cei

27».

drepți»

ș. c. |. S'a

In al nostru

scris

«în anul

dela

codox 1 al lucrărilor lui Se-

|

48. «Raiul sufletesc, sau părți alese din toate cuvân
tările lui Vasile
cel Mare cu material lexical de Sevastos din Trapezun
ta Kiminitul». Prefaţa
acestei scrieri (început și sfârşit) esto: «Incunoștințare
asupra cărții de faţă.
Această carte a luat sfârşit în anul dela Hristos 1683,
în luna. Octomvrie 8,
și e lucrarea celui mai mic între cei de seamă Sevastos
din Trapezunta Kiminitul». Originalul ei se află în biblioteca școalei din 'Trap
ezunta: cod. 6 din

paginele numărate

1278 și foi nepaginate

119.

49. Alegere din a lui Photios Mogoş, în şir alfabetic,
Este aminlită în prefața cărții «Raiul sufletesc». Nu cunosc nici
0 copie până acum.
50. Părţi alese filozolice și teologice fără capitole. Autog
ratul lui Sevastos în cod. 12 al școalei din Trapezunta, p. 19, 475.
51. «Sevastos din Trapezunta, Kiminitul: privire pe scurt
asupra deosebirii substanței și lucrării divine», Inceputul. «Latinii
fugind de alcătuirea
lui Dumnezeu și politeismul» $. e. |. Cod. Ath. Zahar
ias (vezi cartea, mea

Rast). z&y jeprrpirgoy ss

3

up

BrOheizns

ss edusţehtrie

Xa,

Smirna 1877, p. 62). Cod. 276 al colecției patriarh.
din Ierusalim (lepos)wp.
p:5)47f). vol. |, p. 351). Cod. nostru I, p. 409—478.
52. «Prea evlaviosului, prea învățatului întru cele sfinte
, prea intoligentului și întru toate prea cinstitului meu chir Hrisa
nt, toată mângăerea
in Hristos. Despre taina cuharistiei de Sevastos din Trap
ezunta Kiminitul». Inceputul: «Cât despre cele ce ne scrii din adins» ș. 6.
l. La sfârsit: «Col mai
mic între cei de scamă și care odinioară a fost dascălul
tău smerit Sovastos
din 'Trapezunta Kiminitul 1687, Noemvrio 25, din 'Trap
ezunta la Constantinopole». Autograful din 52 pagine în codex 96 al mitoc
ului din Constantinopole (4. P. Kerameus, “larsaohvu. Brâhtf)., vol. IV, p.
99). Codex Ath. Za-

harias (vezi Kuzd). Edesţ. Spot; p. 61). Cod. 80 al Parlamen
tului din Atena
(Sp. Lambros, Ness Enwpriţioy, vol. IV, p. 225). Cod. 207,
234 și 299

al mitocului din Constantinopole (legosrhou. Befhecb, vol.
IV, p. 103, 199 și
270). Cod. 1146, anul 1695, al bibliotecii din Sinai (V.”
Gardthausen, Catal.
Cod. graec. Sinaiticorum. Oxonii 1886, p. 233). Cod. 14 al școal
ei din Trapezunta, î. 1—43. In acest codex titlul este următorul:
«Expunere asupra
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fiecăreia din problemele tratate de prea, fericitul patriarh al Ierusalimului
chir Hrisant, făcută de Sovastos din Trapezunta Kiminitul pe când eră arhidiacon al predecesorului său chir Dositeiu și școlar al sus numitului autor
(în elinește)». Cod. I. N. Stamatellos (vezi "Erqpep. roy Porpudâv, 1871,

No. 768, p. 2322). Cod. 65 al Parlamentului (Sp. Lambros Ness Eh)nvopyijputov.
vol. III, p. 448). Cod. 531 al mânăstirii Ivirilor şi cod. 289 al mânăstirii
“ S-tului Pantelimon (Sp. Lambvos, Kuza)., vol. II, p. 164 și 354).
53. «Opoziţiunea prea fericitului stăpân și domn chir chir Dositeiu faţă
de două chestii introduse în proiectul nostru și răspuns la dânsa».. Cod. 46
„al mitocului din Constantinopole. Tot acolo și răspunsul lui Sevastos la serisoarea lui Hrisant . asupra împărtășirii pânii şi vinului; apoi obiecțiunea,
lui
Hrisant către Sevastos și răspunsul acestuia către Hrisant (vezi “leecs0)op.
Bw5)uc0., bol. IV, p. 99). Cod. 234 al aceluiaș mitoc (tot acolo, p. 200). Cod.

65 al Parlamentului

din

Atena (Sp. Lambros,

Necs ep

ino

vol. III,

p. 448). .
54. «Către prea, înălțatul, serenissimul, prea strălucibul și de Dumnezeu străjuitul nostru stăpân și binefăcător al Ungrovlahiei intregi chir chir
loan Constantin Basarab Voevod cuvântări alcătuite de prea, înțeleptul și prea,
învățatul şi neîntrecutul dascăl chir chir Sevastos din 'Trapezunta, și rostite
de unii şcolari ai lui». Cod. 16 al seminarului din lași. Una din aceste cuvântări a fost ținută în 29 August 1697 (Revista teologică, vol. III, p. 339,

Serbarea şcolară dela Iași, p. 395). Cod. II al nostru. In aceasta e numai
o singură
întâiu aici,
55.
de 'Teofan,
(leccoo)up.
56.

|

cuvântare nedatată, cea, cu titlul «La nașterea lui Hristos», editată,
p. 240—243.
«Alegeri din cele cinci cuvântări despre lumina din Tabor, rostite
mitropolitul Niceii».: Cod. 299 al mitocului din Constantinopole
Br6):c0., vol. IV, p. 270).
Diferito omilii în cod. 299 al acoluiaş mitoc.

57. Cuvântare

«rostită în 1688, Ianuarie 1 de sfântul Vasile, Dumi-

necă».
f. 126

Inceputul: «Când privesc și cuget» Ș. 6. 1. Cod. 299 al mitocului,
şi urm.
58- Cuvântare la, sfintele Paşti. Inceputul: «Invierea, lui Hristos serbăm astăzi» ș. c. |. Tot acolo, f. 252.
59. Lămurirea unei nedumeriri a lui Dositeiu al Ierusalimului. despre
cele ce se spun asupra iniţierii în capitolul al 10-lea din scrisoarea întâia,
către Luterani a lui Ieremia al 2-lea al Constantinopolei. Inceputul: «In cele
insemnate de noi înainte» ș. ce. l. Cod. 234 al mitocului, f. 83—91. Vezi
“Tegosr)vu. fBr6hwe0., vol. IV, p. 201.
60. Cetirea hrisovului dat mânăstirii Sumela de impăratul 'Trapezuntei
Alexie și «tălmăcirea acestui hrisov în graiul. comun de Sovastos din Trapezunta Kiminitul». Cod. 19 al școalei din Trapezunta, f. ș. urm. Cod. al nostru

II, f. 27—36,

Codex al mitropoliei din Cos (Sp. Lambros, NErs 5M-nveporlyuov,

vol, III, p. 483; vol. IV, p. 243—244). O copie oficială pe o filă a cetiri și
tălmăciri, întărite de patriarhi și de arhierei, se află în arhivele mânăstirii
Sumela.

-
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61. «Metoadă pentru găsirea
și justificarea sărbătorilor anului
întreg»
cu întrebări și răspunsuri, Codex
698 al mânăstirii athonice Sf.
Pantelimon,
î. 147 și urm. Vezi Lambros,
Rad), vol. II, p. 417.
62. «Preoţii să nu împărtășească
pe nici unul din părți». De Sevastos
din 'Trapezunta Kiminitul la,
cartea despre cele trei neînțelegeri,
[. 28»: Cod.
291 al mânăstirii Ivirilor, A.
498—499 Vezi Lambros, Kazd).,
vol.
II, p. 75.
63. Discurs fără titlu, cetit în
fața studenţilor școalei din București.
Inceputul: «Tot ce se mișcă»
ș. c. 1. Cod. 19 al școalei din
Trapezunta, f.
14 și urm. Cod. II al nostru,
f. 236—250. Codex Myrides,
f.
191—212. .
64. Cuvântare la Zu sunat bunul
păstor (loan 10). Inceputul: «Cinevă
Sar fi minunat» Ş. 6. |. Cod.
al școalei din Trapezunta 19,
f. 38 -Și urm.
Cod. II al nostru, f. 38-—47,
65. Invăţătură prescurtată despre
părerile lui Platon asupra principiilor. Inceputul: «Deși s'ar păreă
că ne apropiem de unele părţi
ale filozofiei peripatetice» Ș, €. 1. Cod.
19 al Școalei din 'Trapezunta, f.
50
și urm,
66. «Despre sfânta lumină ce în
fiecare an se arată în Sâmbăla mare
la Sfântul Mormânt». “Cod. 19
al aceleiaș scoale, f. 113 și urm.
67. «Care .e adevărata pricină
că papistașii nu primesc acum
sfânta
lumină». Cod. 19 al aceleiaş
școale, f. 114 și urm.
68. 'Tălmiăciro autografă a eticei
lui Aristotel, lucrare care s'a început
a se scrio în anul 1674. Cartea
1 s'a isprăvit în 27 Iunic, Sâmbătă;
a Il-a
în 15 Iulie, a Ill-a
în

din

'Trapezunta,

f. 135

3 Septemvrie,

a IV-a

neisprăvită.

și urm.

Cod.

19

al

$coaloi

|

69. Un act în care se expune pe larg asupra
caterisirii

lui Partenie
Moghilalos, patriarhul Constantinopolei,
redactat din porunca, sinodului arhiereilor de Sevastos și întărit de acest
sinod în anul 1671. Cod. 19al școalei
din 'Trapezunta, f. 125 şi urm. Codex
II al nostru, f. 54—60.
|
70. Cuvântare fără titlu la nașterea
Născătoarei de Dumnezeu. Incoputul: «Să ne îmbrăcăm în veșminte strălucite
astăzi, o iubitorilor do serbări»
și
6. 1. Cod. Ial nostru, p. 1—96.

|

|
71. «La nașterea Născătoarei de Dumnezeu.
Sa rostit de două ori în
mânăstirea 'Theoslepastos în -16$8 și
1689». Inceputul: «Marta, Marta, porţi
grija» ș. c. |. 'Tot acolo, p. 27—69.
72. Cuvântare la Născătoarea, de . Dumnezeu,
scrisă în 'Trapezunta
din porunca mitropolitului de acolo;
fără titlu. Inceputul: «O glas fericit
al
mântuitorului»

ș. c. |. 'Tot acolo, p. 69—89.
|
a
_73. Cuvântare la Nașterea ta IHristoase
Dumnezeul nostru, a adus
în lume lumina științei și urm., rostită
inaintea lui Constantin Vodă Basarab. Inceputul:

«Se aseamănă sărbătorile» Ș. c. 1. Cod.
Ial nostru, p. 94—109,
și II, £. 90—99. Copie după -aceeaș
cuvântare aveă, și Dapontes: Vezi
C.
Satha, Mecauny E+5)405., vol. III, p.
191.
5
|
74. Cuvântare «la tăierea împrejur a lui
Hristos și la Vasile cel Maro».
Inceputul: «'Tăiere împrejur domnească
sărbătorim» ş. e. |. Cod.
al nostru,
p. 110—115.
S'a

75.

inserat

Cuvântarea

aici,

p.

«la tăierea

221—2925,

imprejur

|

cea, trupească

a lui

lIristos și
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la Vasile cel.Mare». Inceputul: «Toată fapta și toată mișcarea» ş. c. |. Cod.
I al nostru, 116—149.
a
76. Cuvântarea «la întâmpinarea, Domnului nostru Isus Hristos». Inceputul: «Când voiu auzi glas dumnezeesc poruncind» ș. c. ]. Ibidem, pag.
150—1'78.
|
77. Care este cercetarea, şi judecata nepărtinitoare a minţii asupra
dreptelor credințe și adevăratelor interese sufleteşti, adecă despre judecata
dreaptă. Inceputul: «Ascult de sfânta, şi de Dumnezeu inspirata Scriptură»
ş. 6. 1. Ibidem, p. 179—188.
78. «Despre Juarea aminte și “starea, în vremea rugăciunii». Inceputul:
«Rugăciunea este, cum se zice, contactul minţii cu Dumnezeu»ș. c. l. Ibidem,
p. 189--228.
79.: Cuvântare rostită în Dumineca brânzei. Inceputul: «Ale tuturor
celor omenești» ș. c. 1. Ibidem, p. 229—237.
80. Alta în Dumineca, ortodoxiei. Inceputul: «Astăzi sfânta, catoliceasca»
ş. €. |. Ibidem, p. 238—258.
,
81. Alta în Dumineca a treia a postului. Inceputul: «Toată sărbă-

toarea și toată adunarea sărbătorească»
82. Alta, în Dumineca

a patra a postului.

mire cinevă înainte de celelalte»
83.

Alta în Dumineca

nu au răbdare»

ș. c. 1. Ibidem, 259-—270.
Inceputul:

«Ar puteă să se

ș. c. 1. Ibidem, p. 271—280.

a cincea a

postului.

Inceputul:

«Foarte

ș. c. 1. Ibidem, p. 281—292.

|

mulți

Ma

84. «La învierea de a patra zi. a sfântului şi dreptului Lazăr». Inceputul: «Astăzi 'universala» ș. c. ]. Ibidem, p. 293—312.
85. Alta în Dumineca stâlparelor. Inceputul: «Strălucită este şi învierea din rândul trecut» ș. c. 1. Ibidem, p. 313—325.
86. Alta la învierea lui Hristos. Inceputul: «Mărire întru cele de sus»
ş: 6. | A fost scrisă în anul 1695 şi «sa rostit de Constantin, fratele Ar-

mașului».

Cod. I al nostru, p. 326—331, și II, î. 106—110.

Cod.

672

(p.

61—65)

al mitocului Sf. Mormânt din .C-pole.
|
87. Alta, la învierea lui Hristos. Inceputul: «Invierea lui Hristos privind» ș. e. 1. Codex I al nostru, p. 332—346.
88. «La nașterea lui Ioan înainte mergătorul, Iunie 24». Inceputul:
«larăș binevestire a bucuriei». Ibidem, p. 3k7—366.
89. «La sfânta schimbare la față a lui Hristos», Inceputul: «Minunate
și suprafirești». Ibidem, p. 367—440.
"90." «Intâia cuvântare şi întâia laudă, când Măria Sa a venit, din expediţia, sa, la, București, la tronul său, înaintea sa». Inceputul: «Dintre toate
virtuțiile» ș. e. L. La sfârșit: «1695 s'a rostit de Neofit, ieromonah și preot».
Cod. I al nostru, p. 441—444, şi II, f. 103—105, unde cuvântarea e fără,
titlu. A fost inserată acum aici, p. 194—196.

91. Cuvântare de mângâere

(3 Aug. 1699). Inceputul: «Măcar că este

înnăscut» ș, c. 1. Codex al nostru I, p. 445—456. S'a publicat aici, p. 212—218.
92.

«La, tăierea împrejur și la, Vasile cel Mare». Inceputul; «Mare este

în adevăr învoirea»

ș, c, |, Ibidem,țp. 491—508,

|
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93.

«Cuvântare

la înt

âmpinarea mântuitorului»,
Inceputul:
sunt câţi voesce» ș. e... Ibi
dem, p. 509—529,
|

«Chiar de

94. Alta rostită la pomeni
|
rea marelui mucenic Ghe
orghe. Inceputul:
«Un părinte prea cuminte»
ș. c.1, Ibidem, p. 534—53
6.
95. «Cuvântare mică la întâ
ia Duminecă a postului sfâ
nt». Inceputul:
«Ziua ortodoxiei» ș. e. 1,
Ibidem, p. 534—536.
96. Cuvântare «la a doua
Duminecă a postului». Incepu
tul: «Prea
minunat sau mai bine zis»
Ș. 6. |. Ibidem, p. 534—536.
|
97. Alta «pentru a treia Dum
inecă a postului». Inceputul
: «0, milă
prea mare și covârşitoare»
$. 6. |. Ibidem, p. 510—548.
,
|
98. Alta pentru «a patra Dum
inecă a postului». Inceputul
: «In multe
chipuri» ș. e.|. Ibidem, p.
5417—551.
|
e
99. «Mică cuvântare pentru
a, cincea Duminecă a sfântu
lui post». Inceputul: «Și general cumint
e» Ș. c. 1. Ibidem, p. 547—55
1.
100. Alta pentru «Dumineca
stâlparelor». Inceputul: «Care
minte omenească» ș. c. ]. Ibidem

, p. 552-—556.

|
101. Cuvântare despre păstor
ie, fără titlu, compusă de
un arhiereu
hirotonit de Dionisie al 4-lea,
al Constantinopolei. Începutul
:
«Me
ște
șug
ul meşteȘugurilor» ș. c. |. Cod. II al
nostru, f. 50—56.
|
102. Mică cuvântare cu pril
ejul. ioșirii de fiecare an a, Dom
nului Constantin Basarab, spre vizita
rea Ungrovlahiei. Incopulul:
«Pr
ecu
m
prea, strălucitul» ș. c. 1. Ibidem, î. 78;
so află în cod. 672 al mitocu
lui din Constantinopole.
„103. «Cuvânt de laudă
către prea strălucitul ... Con
stantin Vodă Basarab». Inceputul: «Dumnezeu
atolțiitorul» ș, c. 1. Ibidem,
f. 79—83. S'a înserat acum aici, p. 196—19
9.
104. Alt elogiu către acelaş.
Inceputul: «Inceputul înţelepci
unii». Cod.
III al nostru, f. 58—7]. Cod.
672 (£ 135—146) al mitocului
din Constantinopole. A fost inserat și acosta
aici (p. 199—212) după al nos
tru codex.
105. Precuvântări Și observaţi
uni la, discursurile lui Grigorie 'Te
ologul,
Cod. II al nostru, f. 129—13
62, 140—1543, 160—167.
„106. Diferite epigrame cuprin
se aici (p. 366—372).
107. Numeroase scrisori către
diferiți. In codex Nicodim Myr
ide arhimandritul, pe care îl văzui
în anul 1884, la mânăstirea, Sum
ela, în chilia
lui, se cuprind următoarele
scrieri (dela f. 213 Și urm):
1) Unui anonim. Inceputul: «Un
ul din oricare» Ș. cl.
2) Lui
Dositeiu

a]

Ierusalimului

din

Constantinopole 1680. Incepe
«Știu pe de o parte» ș. c.l.
:
3) Lui Calinic al Prusei. Incepe
: «Auziţi acestea» ș. c. 1.
4). Unui boier anonim. Incepe: «Di
ntre cele cari dela Duninezeu» ș,.
ce. |.
5) Unui anonim filolog din Con
stantinopole. Incepe: «Darcă
a
prietenului» ș. e. 1.

|

6). Lui Ioan (Cariofil) mare logo
făt. Incepe:
tot odată de bucurie pentru
noi> ș. e. |,
7) Lui

Nicolae

(Mavrocordat).

Incepe:

<Pricină do intristare și

«Continuitatea,

se

zice: $c.l.
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8) Lui Dositeiu al Ierusalimului. Incepe: «Cerurile povestesc» ș. e. |.
9) Lui Calinic al Prusei din Constantinopole, Ianuarie 1679. Incepe:

|

|

«Iară loviți:de nenorocire» ș. c. |.

10) Aceluiaș.: Incepe: «Pentru. motivele -care> ș. c. 1.
11) -Lui Hrysipp ierodiaconul. Incepe: <Am primit frumoasa» ș. c. |.
12) Lui Grigorie dascălul. Incepe: «Prietenia trupească» ș, e. |.
13): Unui anonim. Incepe Eleganța cugetărilor tale» ș. c. |.
14) Lui Dositeiu al Ierusalimului, 168. Incopo: «O condiţie şi aceasta
a: credinţei» 'ș. e. 1.1).:
15) Lui Hrisant (Notara) ierodiaconul (20 Fevr. 1684). Incepe: «Dintre
ființe se zice» ș..c. 1.
16) Lui Efraim Decarhul iorodiaconul. Incepe: <Pe: Macedonean se
o
zice> ş. c. |.
ș. e. |.
drept»
«Foarte
Incepe:
17) Lui Alexandru (Mavrocordat).:
18) Lui Petru notarul Marei Biserici, Incepe: «Cele sincere dintre
corpuri>

ş. c, I.
19) Marelui tălmaciu (= Spandonis). Incepe: «Dar anul în adevăr» ş. c.].
20) Unui anonim. Incepe: «Toaca prieteniei» ş. c. |.

“21) Mitropolitului Nișului Gherman,
niţi»

Ş. €.

1687. Incepe:

“Ignoranța indrăz-

|,

22) Boierului Manolache. Incepe: Nu-i trebue întuneric luminii» ș. 6.1
23) Lui Spandonis, «tovarășul meu din copilărie», 1693 Octomvrie 9,
scrisoare de mângâere. Incepe: «Decât înțelepciunea nici o avere» ș. c. l.
24) Lui Ioan Comnen 1698, August 28. Incepe: «l'aimă bună» ș. c.].
25) Lui Calinic al Constantinopolei din București, 1695, Ian. '20. Ino
cepo: «Deși e un adânc insondabib ș. e. |.
26) Aceluiaş, 1689 Noemvrie 2. Incepe: «<Răsărind cel simţit» ș. c. 1.
- 27) Lui Alexandru Mavrocordat dragomanul. Incepe: «Numai un lucru
din toate» ș. c. ]. Aceeaș scrisoare: e și în codex 65 al Parlamentului din

Atena: Sp. Lambros,

NEse îNnyepripoy,

vol. 3, p. 460; vol. 4, p. 122.

28) Lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul, 1702. Incepe: «Solomon
cel cu adevărat prea înțelept» ș. c.l.
”
Scrisori de ale lui Sevastos Kiminitul se află și în codex 10 al Societăţii literare greceşti din Constantinopole, ele sunt următoarele $):
1) Lui

bucurie».

Ioan

Cariofil,

Ibid. (f. 201—202)

5 -Maiu.

Incepe:

«De

mâhnire

şi câte

odată

de

și răspunsul:
lui Cariofil.

2) Unui anonim, $ Aprilie Incepe: «Cu plăcere ascult de cel mai cu:
minte» ș. c. |.
3) Unui anonim, 4 Noemvrie: Incepe: «Toaca prieteniei»: ș. c. |.
4) Lui Spandonis dascăl şi dicheofilax,2 Noemvrie. Incepe: «Cei cari
|
în mod “extraordinar de cele copilăreşti» ș. c. |.

his,

1) Acesta s'a editat dintr'un alt codex nehotărit. Vezi 1. Paleologos, “Hyuzgohâţov vs Aa
Constantinopole 1883, an. III, 316—317. E. Leyrand, Epistolaire grec. Paris 1888, p. 1—

2) Vezi Catalogul meu in anexa: arheologică a Societăţiifilol. greceşti din Conuatinopole,
V. XX—XĂXII, p. 92, 94, 9.

-.
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5) Lui Spandonis mare dragoman,
Marlio 13. Incepe: «Dar în adovăr
Synosios» ș. e...
Mae
|
|
6) Aceluiaș, 8 Aprilie. Incepe: «Mă
plâng de noroc» $ cl:
7) Aceluiaș. Incepe: «Bine întru
câtevă, socotește» Ș.e.l
8) Lui loan învăţat Şi școlar al
său. Incepe: «Inceputul înțelepciunii> ș. ce.
.
ae
9) Lui Evghenie. Etolul, Fevruarie
20. Incepe: «In schimb cu un

prieten credincios»

ş, e. ].

Ii

|
10) Lui Alexandru Exaporitul. Incepe:
«Cel ce cu adovărat-o prea
înțelept» ş. e. 1.
”
.
Dintre: aceste scrisori cele de sub
No. 1, 5 și 10 se află și în codex
Myrides. La cele enumărate mai
sus adaogem și pe cele următoare:
1) Lui

Atanasie

(Ser.

Anastasie) Gordios. O copie a ei
a văzut-o Pericle Triandaphyllides. într'un codex
al Şcoalei de Teologie din Halki.1).
2) Lui Alexandru Mavrocordat întrun
codex nehotărit. Incepe: «De
două ori a păcătui
se

cepo:

zice»

Ș. 6.12.

3) Lui Hrisant Notara într'un codex
nehotărit
«Dovadă doară și aceasta» ş.c.
1.59%.
In

al nostru codex 1 se află o scrisoare
dentului Ioan, al cărei început este:
«Inceputul

(20

Martie
”

1698).
|

In-

a lui Sevastos, adresată, stuînțelepciunii» Ș, 0.]. Aceasta

e și întrun codex al Societăţii filologice
grecești din Constantinopole. Alta:
4) Către patriarh, cum se pare, câtre Dositeiu
al Ierusalimului, despre
scrierile în versuri ale lui Grigorie 'Teologul.
Incepe: «De necontrazis socolesc pe

cel ce străbato în leologie»

ş. c. 1. In al nostru codex III, f. 84-85.

5) Alta, către Ioan Comnen, 1697. «A
fost oare ca lipsa bunurilor
tale». ș, c. |. Intr'un caiet al nostru din
sec. al 18-lea. Astfel au ajuns la cunoștința mea 42 scrisori dela Sevastos.
Alte câtevă se găsesc în codex 315
al mânăstirii Esphigmenos, dar nu
se știe numărul lor și nici către. cine
sunt adresate +).
|
|
Se păstrează și foarte multe răspunsuri
la scrisorile lui Sevastos. In.
codex Myrides următoarele :
1). Dela un anonim. Incepe: <Un alt
prieten cu». ș. c. |].
2) Dela Ioan Cariofil mare logofăt
1683. Incepe: «Am primit.a ta».
Ș. 6. |.
3) Dela Spandonis. Incepe: « Veneratelor
voastre» Ș. 0.1
4) Dela Nicolae Mavrocordat, 1682.
Incepe: <Odinioară ale îndoitelor
răsplăți>

ș. c. 1.

Sa

|

e
5) Dela Efraim Decarhul «Lui Sevastos
fost director al gimnaziului.
din Constantinopole». Incepe: «Nu s'a
deslegat> ș. c. 1.
|
6) Dela Neofit al Adrianopolei, 1683. Incepe:
«<Laudă ție pentru ambiție» ș. e. ].

p

1) P. Triandaphllides, O: goyădis,
p. 117.
*) DM. Ghedeon [izwtz, revistă bizantină,
An. I, 1876, p. 13 -14.
IE
,
2) 4. Paleologos,: “Ilpazo). =îs Avaohis,
v. III, p. 317—318. E. Legrand, Epistolaire
grec,
910, 1) Sp. Iambros, Kazti, sây îv
als Brfitrl), 205 “Aio» "Ogoos Edy, xwodlawy,
vol I, p. 199. *

XXX

7) Dela Ioan Cariofil. Incep6: <Să ne veselim nu putem» ș. c. |.
8) Dela Ioan Comnen din Târgoviște către Sevastos, dascăl al Școalei
domneşti din București.
“In Cod. 10 al Societăţii filolog. din Constantinopole următoarele:
9) Dela Ioan Cariofil. Incepe: «Am primit scrisoarea, ta». sc. 1.
10) Dela Gherman, mitrop. Nișului. Incepe: «Imi pare foarte rău» ș. c. l.
11) Dela Spandonis. Incepe: <A prea, înţelepților divini» ș. e. 1.
In alt codex care aparţine lui 1. D. Ralles sa păstrat o scrisoare a

lui” Ieroteiu al Drystrei (=loan
a fost notat 5.

Comnen)

către Sevastos, dar începutul ei nu
,

Dintwun codex necunoscut o scrisoare a lui Alexandru Mavrocordat
către Sevastos; cu începutul: «0, libaţie», este editată, de M. Ghedeon: Acesta;
a publicat și alta dela acelaș către Sevastos, cu începutul: »Nesfârșita, fa
tăcere învinuiam» 'ș. c. |. 3. Dar amândouă erau editate de mult, în colecția
scrisorilor lui Alexandru Mavrocordat 3). Altă scrisoare tot do acelaș către
Sevastos a publicat-o Mina Ilamudopulos; ea începe dela cuvintele : «Scrisovile tale de curând trimise au mulţumit dorinţa mea» ş. c. |. Dar şi aceasta
eră

cunosculă 1). ”

|

|

După acest catalog așă de lungal lucrărilor lui Sevastos Kiminitul,
revin la textele cari urmează în această carte. După cuvântările lui Sevastos
vine altă cuvântare de alt autor care trăiă în jumătatea întâi a sec. al 18-lea:
Ioan Grămăticul. Acesta îmi este cunoscut numai după trei opere ale lui.
" Titlurile celor două din ele îl numesc pe el secretar și primichir al Marei
Biserici, al celei de a treia secretar «al prea înălțatei domnii a Ungrovlahiei».
Două. din scrierile lui aflătoare
următoarele titluri:

într'un codex al Seminarului

din Iași 5) poartă

a) «Manual pe scurt privitor la deosebirile ce arată oamenii între
dânșii, și că patru sunt deosebirile între ei: în credinţă, în limbă, în caracter
și în vieață».
b) «Cuvântare de laudă care tratează mai mult istoricește vieața strălucită a prea înălțatului și prea, înțeleptului domn al Ungrovlahiei întregi
chir chir Ioan Alexandru Vodă» 5).
Acelaș titlu are şi a treia lucrare a sa, cuvântare de laudă către
domnul
Ungrovlahiei Nicolae Alexandru Mavrocordat (vezi p. 227—243),
scrisă pe timpul lungei sale domnii a doua (1719—1730). Textula fost împrumutat
- după singura— probabil
— copie, care se găsește în codex 9 al
3) Sp. Lambros, Nios îMnnurhpuw», vol. IV, p. 65.
2) In Tlpwta, op. cit. An. 1 (1876), p. 13—14. Scrisoarea «O, libaţie» după o copie
a fost editată şi de Mina Hamudopulos, 'Ezzzmavacr. "Alle 1881, p. 40—41.

mai exactă

3) 'Etozohâptoy în Biapăpuwy îpavstitv, Constantinopole 1804, p. 153 și 191. Alexandru Mavrocordat, Scrisori 100, ed. de Th. Tirada, p. 80—81.
4) "Exxhaseaerun PAhijhea, 1881, p. 141. 'Entoohiztov în Bagâpuy pavtotiiy, p. 218.
5) A. D. Xenopol și C. Erbiceanu, Serbarea școlară dela Iași, p. 393, 394. Cfr. Revista Teologică, vol. III, p. 334.
6) Se înţelege Alexandru Alexandru Mavrocordat (1717—1719).
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bibliotecii Societăţii filolog.. din Cons
tantinopole,

între f. G—7

și 465, 520 1),
Din acelaș codex (f. 193—200) au
fost luate și inserate acum întâia
dată
aici şi «Stihuri. jeluitoare la moar
tea» aceluiaș domn Nicolae Mavr
ocordat,

stihuri

al

căror

autor

este

Iosif, fost

al Bulgariei

(vezi p.

2415—251); ele au
fost compuse în anul 1730, în luna Iulie
. Acest Iosif, care s'a născut, a stud
iaţ
Și fu hirotonit ca preot în Ianina,
s'a dus la, Constantinopole (1709), unde
s'a
făcut preot al bisericii Maicei Domnul
ui numită. Cafatiani, «când tot odat
ă
fu numit și ca predicator patriarhal
al tuturor bisericilor din Constant
inopole». In 1714 a fost înaintat la rang
ul de arhiereu și ales ca mitropolit
al:
Târnovei și exarh al Bulgariei. După
o păstorie de aproape nouă ani în Târnova sa dus la București (1722), unde
e primit de domnul de atunci Nicolae:
Mavrocordal;: apoi părăsește scaunul
Bulgariei și îşi caută adăpost la Sfânt
ul.
Munte, unde ca monah a trăit mai
mulți ani și a murit în Lavra cea prea
„ mare între anii 1754—1755, lăsând
foarte numeroase lucrări needitate, între
cari predici

cântat,

rostite în Constantinopole şi în
Bulgaria, scrisori,
epigrame, parafrază în versuri a psalt
irei ș. c. ]. 2,

canoane

de:

„Stihuri în număr de vreo 1650
mai găsește cetitorul acestei publi-:
caţii și între pag. 253—292, Scriitorul
acestora este prea cunoscutul stihuitor
al veac. al 18-lea Chesarie Dapontes,
care le-a alcătuit în anul 1768 3). In
cele 1325 de versuri vedem o lucrare
proprio, lista, bisericilor și mânăstirilor (inchinate Născătoarei de Dumnezeu
) din 'Turoia, din Moldovlahia, din
Prusia

şi do

aiurea.

Această

lucrare

sub

raportul

toponimic

e

fără îndoeală
de cea mai mare însemnătate. Restul
de 322 versuri alcătuese așă zicând
istoria școalei dela Vatopedi din Atos,
în care timp do șase ani a servit ca
profesor cu cel mai mare succes Evghenic
Vulgaris +). După Dapontos, această
școală fu înființată din iniţiativa lui Melet
ie, egumenul și supraveghetorul
mânăstirii Vatopedi, dar cu permisiune
sinodală și cu ajutorul patriarhului
de atunci Chiril al 5-lea (1750) 5). Dar
după o înflorire de șase sau șapte
ani, întâmplându-se dezordini Și scandalu
ri din partea școlarilor și amestecându-se la acestea patriarhul Chiril (care
în vremea asta, petreccă ca exilat
în muntele Atos) în paguba directorului Vulg
aris, caro fusese numit de el,
1) Acest codex l-am descris cu deamăruntu
l

în Apend. arheologic din vol. XX—XNII
al SoConstantinopole, 1892, p. 80—82. Inaintea mea
fusese descris nedeplin de Şofocle Oiconomu în WWizcs Nizostavis a lui Alex.
Mavrocordat, editat de el, Veneţia 1876, p. 5—30.
1) Despre Iosif, fost mitropolit al Bulgariei, vezi
pe larg în articolul lui Alexandru Lavriotes despre «Iosif al Târnovei» PExziz,
PA
ata, perioa

cietăţii filol. grec. din

pontes in Catalogul istoric.

C. Satha,

Bibl. med.,

da a II-a, 1887, vol. IV, p. 207—215)
Cf. Da-:
vol. III, p. 103—104. Q, FErbiceanu, Cronic
arii greci,

p. 1141—120. Nic. Mavrocordat Wâos Nizoztavis
ed. de $, Oiconomu, p. 19,
,
3) Vezi vers. 933—910 la pag. 26. Despre Dapon
tes pe larg, vezi Jegrand în al III-lea vol,
al cEfemeridelor dace» a lui Dapontes.
4) Activitatea

sa de şase ani o mărturiseşte insuș Vulgar
is. Vezi
26swy covypanuâzuy edit, de G. Ainian, Atena
1838, vol. 1, p. 59.
*) Despre

acest ajutor din partea patriarhului

Vulgaris,

Eno

vax-

-

Chiril la înfiinţarea şcoalei mărturiseşte
un act

al lui (0. Delicani, Ilezrggag. xatâdoţes cv îv
mois iii

25 RatpiapA. ăppatogohausioo cwtontvuv înt- Siuoy îns, ivipâzuy zip mâ îv "Alu
novâv, Constantinopole 1902, p. 11. "Exrdr
a. 'AM/ata, 1900,
vol. XX, p. 395—398). Vezi şi Serghie Sacra
ion apud Sathas, Bibl. med. vol, HI, p. 218—2
19. Scoala
la dreptul vorbind fu Inființată şi întreţinută
de Fraternitatea din Vatopedi. Vezi articolul
despre
aceasta de Xicandros Vatopedinos (Şcoala din
Atos) în foaia din Constantinopole Nrohâos,
1886,
No. 5246. Alto ştiri despre ea vezi apud M.
Ghedeon în "Eardena, PAhihiata (1883) pag. 686
—689,
696—701.
-
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şcoala înceteazăși se închide, ia» Vulgaris o părăsește dela sine neputând-o
pune la cale 1). Mai târziu sa mai făcut o încercare spre reintemeierea cei
din partea, lui Gavril Vatopedinos, care, cum spune acum Dapontes, a colindat
pentru aceasta diferite locuri, precum Veneţia, Triest, Serbia, Germania şi
aiurea, sprea coleclă ajutoare bănești delu bogătaşii Greci negustori și dela
tovărășşiile

lor qe acolo, și, adunând

sume

însemnate,

se

intoarce la muntele

Atos. Dar voind să înființeze și o tipografie în şcoală se duce a doua oară
la Veneţia, își procură materialul necesar, găseşte un tipograf și face tovărășie cu el, dar lipogratul alrage cu dibăcie la, Bucureşti pe Gavril, înstrăinează materialul cumpărat de el și, cu voie domnească, întemeiază acolo
tipografia în folosul său propriu 2). Astfel nedreptăţit Gavril se întoarce istovit
la Sf. Munte, dar având convingerea că poate duce la, bun capăt reînvierea
școalei, se hotărăște să culreiere iarăș ţerile străine spre a face colectă do
bani. Deci el se aprovizionează cu scrisori de recomandație dela foștii patriavhi ai Constantinopolei şi Alexandriei, cari trăiau ca monahi la S-tul Munte,

şi iea

cu sine

imatează
tenţiilor

la plecare

și poezia

lui Dapontes,

publicată aici, poezie

despre școală și serveşte ca o recomandaţie
lui Gavril precum și ca un: fel de celebrare

care

pentru sinceritatea, ina ei. Această poezie a

compus-o Dapontes în anul 17668, pe la sfârșitul
lui Noemvrie, după cum
reiese din versurile 263—264 (vezi p. 290), în cari se pomenește sasirea, de
curândla Sf. Munte a patriarhului Samuil, care atunci fusese detronat și
exilat acolo 3).
Amândouă

lucrările

în stihuri

ale lui Dapontes au. fost transcrise după

-

o scriere autogrată needitată a lui “Ayn vor», găsită de mine în anul 1885
în Galipoli,

în biblioteca

din această

scriere..

locală a școaloi grecești %); ele cuprind p. 251—308

După versurile lui Dapontes am inserat aici (p. 293—3813) unele
texte mici.
„1. 'Trei cuvântări pe ales ale lui Lambru Fotiades 5) către Alexandru
Constantin Moruzi și Alexandru Ipsilanti, Domnii Ungrovlahiei (p. 293—299),
transcrise după un codex al nostru scris în 'Ţara- Românească pe la începutul
sec. al 19-lea de Vasile Chiriac din țara Adissa, devenit călugăr şi ca atare numit Varnava.

Myreon,

Acest codex,

cuprinde

o lucrare

caro a, fost

a acestui

în posesiunea

Vasile:

lui'Ieremia,

“Logica pe

mitropolitul

scurt a ilustrului

1) Despre aceasta povesteşte cu revoltă Vulgaris într'o scrisoare către Chiril, editată de Ainian, op. cit., p. 54—64.
2) Se vede că e vorba despre tipograful Gheorghe Stoianovici, a cărui tipografie se află în incinta Mitropoliei din Bucureşti. O singură carte. grecească se ştie ca tipărită la dânsa: 1. Bianu şi
_.

N. Hodoș, Bibliografia românească. veche, vol. IL, p, 147.
3) Vezi A. Ipsilanti, Tă pază my

“Adusw, p, 419. Despre

întâmplările

lui Samuil

povesteşte

însuş Samuil într'o scriere lungă apologetică needitată dela care se cunoaște numai un rezumat:
V. Stefanides “IL. ăzohoţia 05 zatpuipyoo Sauonij 205 Xayteg, Triest 1908, 50, pag. 21.
4) Vezi raportul meu asupra cercetărilor paleografice și filologice in Tracia şi Macedonia
arheolog. din vol. XVII al Societ. filol. grec; din Constantinopole, 1886) p. 11—12.
5) Despre el vezi A. Gudas, «Vieţile paralele», vol. II. p. 233-252, unde s'au publicat toate
mărturiile mai vechi despre Fotiades, cfr N. G. Dossios, Studii greco-române, Iaşi 1901—1902, p, 2.
28. Ecuba lui Euripide edit. de acelaș în Galaţi, 1884, p. XXII, urm.

(Apend.

AXAT

Evghenie Vulgaris, o scriere fără
titlu Și anonimă în contra, lui Mahomed
și
a Latinilor, împărţită în 90 de

capitole, «o introducere la retorică»
anonimă,
o poezie de Gheorghe Ioannides
adresată lui Constantin Vodă
Ipsilanti,
care
poartă titlul «Cântare sau încoronare
cu laur», o altă poezie de Emanuil
Furca către Aloxandru Constantin
Vodă Moruzi, a doua către acelaș
anonimă
și fără titlu, şi în sfârșit șapte
cuvântări miei de ale lui Lambru
Fotiades,
rostite în

zile de

sărbători către numiții domni;

dintre ele! s'au socotit ca
vrednice de dat la iveală Și potrivite
cu scopul acestei publicaţii numai
trei,
Căci privesc întâmplări importante
din România: Așă cea dintâi a
fost
ținută,
în Bucureşti la anul 1792, cu
prilejul așezării acolo a lui Alexandru
Moruzi
in scaunul Ungrovlahiei, iar a
doua ne dă vorbirea pe care Fotiades
ca
director a rostit-o către Alexandru
Ipsilanti la inaugurarea, cursurilor
ȘcoaJei domnești, întemeiată din nou
de dânsul în anul 1776 1; a treia
a, fost
rostită, către acelaș Ipsilanti în
anul 1796, când cu a doua a lui
întronare
în
ţară,

II. «Şirul de succesiune a Sultanilor,
vizirilor și domnilor Moldovlahiei:
până la anul 1781» (p. 301—307).
Acest text s'a luat dintr'un alt codex
care
s'a scris în deceniul întâiu al see,
al 19-lea, și cuprinde o foarte bogată,
colecţie
de poezii ncogrecești cu deosebire
din a doua, jumătate a sec. al 18-lea,
mai
toate alcătuite în Constantinopole
la Fanar și pe la curţile fanariote
de
lângă Bosfor, de către compozitori
şi poeţi nu tocmaide rând. Acest
important
codex, care

înainte

eră

proprietatea

colegului

meu.

Gavriil Destunis, a
ajuns, după moartea acestuia, cu alţi
codices, pe calea cumpărării, în posesiunea,
mea; el numără 456 pagine și 20
de foi nepaginate, dintre cari cele opt
din
urmă le cuprinde amintitul «Șir
de succesiune» Ș. 6.1.
III. «Genealogia familiilor fanariote»
(p. 312—313), Mavrocordat, Ipsilanti, Moruzi, Suţu, Mavroghoni şi
Hangeri, datată, din mijlocul sec. al
18-lea.
Acest tablou genealogic eră să cuprindă
și filiațiunea, altor familii, cum se vede
din respectivul codex, unde autorul
lăsase nescrise destule file pentru
continuarea tabloului pentru altă vreme.
Acest codex se află sub No. 14 în
biblioteca Societăţii filologice grecești
din Constantinopole 2). Dar Şi așă
redus

„cum e, acest tablou

e considerabil; așă, bunăoară, filiațiunea,

Mavrocordăteștilor,
deși incompletă, are ştirea că Dimitrie,
fiul lul Constantin Nicolae Mavrocordat, aveă, doi fii, pe Constantin și pe
Alexandru, iar Gheorghe Nicolae
Mavrocordat nu un fiu numit Grigorie, ci
și pe un al doilea Grigorie. Aceste
știri
sunt cu totul nouă, întrucât sunt necunoscute
în Legrand, G6n6alogie des

„_Mavrocordato 3).

|

|

o

|
Două capitole ale acestei publicații (a
XIII-a și a XVIII-a) conțin 32
de scrisori ale lui Meletie Pigas, patriarh
al Alexandriei, scrise ca din partea,

1) Cu privire la întemeicrea
tinopolei», p. 561, 684—591.

1) Despre

şcolii povesteşte

Atanasie

Ipsilanti, în «După
-

acest codex vezi al meu

luarea Constan-

catalog în apend. arheol. la vol, XA—X
XII al Societ,
filol. grec., 1892, p. 112—J18.
.
:
3)£: Legrand, Gentalogie des Mavrocorda
to de. C-pole-Paris 1886. £. Legrand,
Gântal, des
Mavrocordato de C-pole redipte d'aprt
s des documents in€dit, Paris 1900,
Hurmuzaki,

Documente.

XIV,

|

vV
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patriarhiei ecumenice de pe vremea când el reprezentă tronul ei vacant 1).
Celo dintâi douăsprezece (p. 316—322) stau în legătură mai ales cu ţerile
de peste Dunăre. Intâia sa trimis în luna Ianuarie 1597 lui Nichitor, protosinghelul şi exarhul Marei Biserici 2), care pe atunci (după îndeplinirea mitrebilor

bisericești ale
cari

dânșii,

au

vitejeşte

urmă

într'o

și eră

scrisoare

reorganizarea

Rușilor

de acolo şi întărirea ortodoxiei celor

respins

unirea

lent le-o impuneă guvernul
Despre cumplitele suferințe
la interegatoriu

pentru

în Polonia

petreceă

Moldova),

în

exarhale

sale

siunii

catolicii,

lor cu

pe

care

dintre
vio-

în-mod

Poloniei ațâțat de Vatican și de Iesuiţii săi $).
îndurate după aceea de Nichilor, care fu supus

deținut

către

ca

un

prizonier în

Ieremia

Movilă,

Varșovia, se

domnul

Moldovei

vorbeşte

pe

(p. 321),

în

care
gele

scrisoare Meletie îl îndeamnă pe acesta ca să mijlocească pe lângă rePoloniei în favorul orlodoxilor cei tiranizați acolo și a lui Nichifor

care

suferiă

trei

pentru

ei 4). Din

restul

de unsprezece

scrisori ale lui Meletie

sunt adresate lui Mihail Pătraşcu, Domnul Munteniei (N-rele 3, 5, 8), şi tot

tei lui Ieremia. Movilă,
dintre 'Ţerile-Româneşti

Domnul Moldovei (4, 10, 12); ele arată înţelegerea
și patriarhia din Constantinopole 5). Acest lucru îl

mărturisesc scrisorile (N-rele 6, 9, 11) către mitropoliţii Euthymie al Ungrovlahiei și Gheorghe al Moldovlahiei, fratele lui leremia Vodă £). Scrisoarea

de sub No.

7? către Nectarie, arhiepiscopul

vania,

însemnată

este

întrucât

al păstoriei lui ?). Celelalte

acum

douăzeci

Ohridei,

întâia, dată

care se află în 'Transil-

avem

într'insa

anul

hotărit

de scrisori din celălalt capitolal lui Me-

1) Vezi despre aceasta pe larg Ile. Mamuueocaiit, Mezeriii Iluracr vero şuacrie pr a%taxb Pycenoii Jlepau. Chiev 1872, 2 vol.; 4g. Ninolaki, Meletie Pigas Cretanul, patriarh al Alsxandriei şi locţiitor al scaunului petriarhal, Hanea 1903. Un catalog coinplet al scrisorilor lui Pigas, vezi la 1, Re-

gel, Analecta byzantino-russica, Petropoli 1891, p. CX—CLIA.
până la unul

1590. După aceea s'au publicat de mine

Aici sunt inregistrate scrisorile editate

26 scrisori (Ilpaboczaguuaii Ilazceruneriii CGopuunu:e)

iasc. 35 [p. 151—165). Byzantinische Zeitschrift, 1901, vol. al X-lea, p. 195—196. Nia Ei, 1905, p.
842—847. Bessarione. Anno X, serie II, vol. LX, 1905, p. 293—294), una întinsă de arhim. Hrysostomos Papadopulos

(Na by,

lerusalim

1904, p. 262—272)

şi 55 de Ag. Ninolaki,

Corespondenţa

lui,

Meletie Pigas către Cretani, Hanea 1908.
:) Tot ce priveşte exarhia lui Nichifor e povestit cu deamăruntul de J7. Mazurneacriit, Mezeriit
IInracz, vol. L, p. 412—416. Știri mai nouă despre ea la A, orga, Nichifor Dascălul, exarh patriarhal
și legăturile lui cu ţerile noastre. Bucureşti 1905. Scrisoarea sinodală datată din Iași (1596) este editată de 4. C. Mempyueouw,

Altă enciclică către ortodoxii din Polonia datată din orașul Brest (11 Oct. 1596) se cuprinde în cartea
Antet ornocanţiees 3 neropiii aunazuoii Poeriii, Petersburg 1851, vol. 4, p. 151—152, Originâlul în Leontopol, in muzeul din institutul stavropighice de acolo (vezi Il. C. Cisarmymgiit, Ounes Myaea CraBponuriickaro Ilnczuryra. Ilunog» 1908, p. 108, No. 244). Facsimile după iscălitura oficială a lui Nichifor au
publicat editorii publicaţiei Diplomata statutaria a patriarchis orientalibus, Confrat. Stavrop. Leopoliensi a. 1686—1592 data, Leopoli 1895, vol. II, p. 125.
3) Despre această unire din punct de vedere greco-catolic, vezi Ed. Likowski, Die rathenischromische Kirchenvereinigung 'genannt Union zu Brest. Aus dem polnischen iibertragen von P. Jedzink. Freiburg im Br. 1904.
1) Cir, scrisoarea regelui polon Sigismund şi expunerea interogatoriului lui Nichifor în Arrat
Ornoc. e

Iczopiul 3. Pocein, vol IV, p. 156, 159—165,

5) Cele de

sub No. 3 şi 4 s'au editat

și alte două către Mihail și Petru

217—220.

după o altă copie de JM. Paranica.

Acesta

a

editat

Vodă Petriceicu (Societ. filol. grec. din C-pole. 1879, vol. 12, p. 159—

155). Traducere rusească a scrisorii de sub No. $, vezi la Maueveriă, Meserii Iluracz, vol, 1, pag.
607-—603.
*) Traducere rusească a scrisorii de sub No. 9 către Gheorghe al Moldovlahiei a publicat-o
AMaauuueceniii, Aezeriii Iluracr vol. 1, p. 609,
?) Despre

anul

|

Anii ocruoesinicea Ii neropii IO:r:nosanaziniii Pyes. JIunost 1868, p. 127—128.

nehotărit al ei de până

Leipzig 1902, p. 26, No. 46.

acum

cir, H.

Gelzer, Der

Patriarchat von Achrida,

_.

9.9. 84

letie (p. 375 —398) se referă excluziv
la neobositele lui griji și încercări
în
Polonia spre întărirea ortodoxilor
ruși rămași acolo în credința
părinţilor
lor 1). In

sfârşit editarea

tuturor celor 32 scrisori

ale lui Meletie s'a, făcut
după codexul original al corespondenţei
lui, care sub No. 524 se află
în
colecția patriarhală, de manuscrise
a bibliotecii centrale a, patriarhiei
din
Palestina, *) și ocupă următoarele
pagine: 77—80, 83, 106—131,
271—976—
334, 342—345, 385—398, 414—416.
Intr'un alt capitol (p. 321—337) am
concentrat

optsprezece scrisori dela - diferiți învățați și dela diferite
comunităţi.
1. Patru dela Gherman, mitropolitul
Nișului zis din Locrida sau Etolia, luate din codex „10 al Societăţii
filologice grecești din Constantinopole
(£. 266—269). Gherman, după ce
a studiat filozofia pe lângă, Corydaleus,
ar-.
hiereul din Atena, și a ascultat prelegerile
lui Evghenie Iannuli, a devenit
pe urmă un bărbat de cea mai mare
importanță 3). Pe când petreceă în Constantinopole, fu chemat în anul 1660
la Alexandria ca ajutor al lui Paisie,
patriarhul de acolo *). Dar neprimind
acest post de onoare, a rămas ca dascăl
la Constantinopole, unde ne întâmpină
în anul 1666 dirijind şcoala înființată
și întreținută de Manolache din Castoria
5). Dar întâmplându-se neorândueli
în. această, şcoală, Gherman o părăsi
și, luând cu sine pe unii dintre școlarii
săi iubiți, a rămas învățându-i în particular
în chiar mitocul S-tului Mormânt,
iar cu direcţia, școalei fu însărcinat
un oarecare Callonas. Cele două dintâi
scrisori ale
lui

Gherman

către

ieromonahul

Chiril se învârtesc

în jurul acelor
neorândueli :ale școalei, iar celelalte
două către un doctor numit Ioan și către
Evghenie Iannuli ne arată pe Gherman
petrecând în Țara-Românească. Dimitrie Procopiu pomenește o călătorje
a lui Gherman în Europa, €), dar despre
scopul ei nu se știe nimic.
2. Din acelaș codex ([. 272—273, 2740—2752)
s'au luat și scrisorile
5—8 (p. 327—328), dintre cari trei 'se
află tot acolo anonime; dar prin ajutorul. celei
de

a șasea,

care-i

de asemenea, anonimă, și al răspunsului

ce i s'a
dat de Valentin Greisghe, se recunosc ca
scrisori ale lui Hrisant Notara, și
chiar scrise din vremea când el, studiind
în Apus, se cobori în țerile dunărene, fi6 din porunca patriarhului Dositoiu,
fie pentru odihnă 7,
3. Scrisoare a unui oarecare Avacum cu
dată nehotărită către un dascăl
Maxim, Intr'însa o amintit un alt Avacum
care predă lecţii de matematici în
"ducerea

1) Dintre aceste scrisori patru (14, 15,
16, 20) erau cunoscute pănă acum numai
după trarusească a lui Maaniuteccniii, Mezeriă Iluracz
, vol. I, p. 616—617, Vol. II, p. 46—47
, 16, 17.
:) Despre acest codex

vezi Bibliot, din Ierusalim, vol. I, p. 466—463,

.
3) Anastasie Gordios in vieaţa lui Iannul
i (Satra
Nics Emvouwistoy, 1907, vol. IV, pag.
53).

ă

Bib!. med., vol. III, p. 447; S. Lambros,

*) Chemarea s'a făcut prin ieromonahu

l Sinait Nectarie Cretanul; scrisoarea de chemare la
Ci. de Fr. de Mathaei, Iota),
Mosquae 1811, p. 258—272.
5) A. Paranica în Societ. filol. grec, din Const
antinopole, 1895, vol, XAV, pag. 52.
* C. Satha,
vol. IV, p. 205—209,

Bibl. med., vol. HI, p. 485. De notat e că Sp. Lambros
in Nios îDnpri,uoy,

numără

cinci scrisori autografe

ale lui Gherman

din

Țara-Românească (16$2-3).
,
1) Despre Hrisant pe larg tratează Chiril Athanasiad
es în "Euxhna. "Atata, vol, IV, p. 9-1,
21—23, 53-—55, 99-72, 81—81, 161—163, 178—181. Cfr. 77. Kautuvpeau,
Cuoneuie Iepycazuseuxz narpiapx0ăt CL Pyecinăii IpaparrearaTnosri, (Ipanoea. Ilaacer, CGopuu
nz, fasc, 43), Constantinopole 1895, pag.

347—A417,
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Moldova. Această scrisoare se găseşteîn pomenitul codex 10 al Societăţii
filol. grec. (î. 239—240) între scrisorile lui Evghenie Iannuli și școlarii săi,
de unde se vede că Avacum trăiă în sec. al 17-lea.
4. 'Trei scrisori de ale lui Iivghenie Iannuli 1). Cea dintâi (p.329—331)
către Radu Vodă s'a publicat după copia aflătoare în al 10-lea. codex al So-

cietăţii filol. (f. 248—249).

Dar o copie a scrisorilor lui Iannuli și a altora

„ce se află la mine ne-o redă mai deplină prin următorul pasaj: « . . . întradevăr. Așă dar noi, prea mărite stăpâne, de vreme ce am pierdut pe
adevăratul nostru moștenitor, toiagul și mângâerea slăbiciunii bătrâneţei noastre,
voim cu ajutorul lui Dumnezeu să rămânem într'un loc pașnic, ca să petrecem
rămășiţa, vieții noastre în liniște și -lipsită de ispite și griji, câtă vreme ne
va cruţă voia cea înaltă şi prevederea lui Dumnezeu». Din acelaș manuscris
mai nou s'au luat și celelalte scrisori ale lui Iannuli, cea câtre Gheorghe
Cantacuzino și cea către învățatul Fotie, școlar al lui Iannuli.
5. Scrisoarea unui mitropolit anonim al Ungrovlahiei (p. 331 — 332) sa
luat asemenea din acelaş manuscris, unde este fără titlu și fără dată. Dar
întrucât în ea se vorbește anonim despre Nicolae Vodă Mavrocordat ca
«vrednic de părinteasca, virtute, mărire şi, desăvârșire», ca fiu al lui Alexandru
Exaporitul, eu nu mă îndoesc că prin Paisie se înțelege al doilea patriarh
anonim al Constantinopolei; de unde rezultă că autor al scrisorii se „poate
socoti Gheorghe, mitropolitul de atunci al Ungrovlahiei.
6.''Trei scrisori (p. 332—334, N-rul 14—16) luate dintr'un epistolar

manuscris
cea

dintâi

al nostru' din sec. al
o-a

lui Macarie

din

18-lea (f. 87?—392,
iar restul

Patmos,

de

50.—513;

dintre

ele

ale lui Gherasim

două

Vizantie, moștenitorul lui Macarie în direcţia școale din Patmos 2). Scrisoarea,
lui Macarie către Mihaiu Vodă Racoviţă poate aveă în vedere numai întâia, sa,
domnie în Muntenia (1730)...
7. Cerere nedatată a Fraternităţii monahilor din Sumela către Mihaiu
Racoviţă (p. 334—335) pentru a ajută bănește mânăstirea, din Sumela 3). Sa
editat după epistolarul nostru manuscris (f. 82»—83%).
8. Scrisoare din partea șefilor comunităţii din Galipoli către Grigorie,
patriarhul Constantinopolei (p. 335
— 337), luată dintr'o copie făcută nemijlocit
după originalul trimis la Constantinopole, copie găsită de mine în anul 1885
la d-l Tavullarides din Constantinopole, care 0 și păstrează, până astăzi.
('luwvia, 1846 p. 89—93),

1) Alte scrisori ale lui le-a editat G. Ainian
:) Despre

ele pe larg vezi, 4. Zmumpivecuiii,

M. Ghedeon (Erin

1885, p. 69—17).

"Ainera, vol, III, p. 124) și V. Gheorghiades (Exens. Alea,

Ilarsoeuie ovepnu. ]lat, notazin ua ocrpoB Tlaniocb

alios 1891 r. Kiev 1894. M. Malundrake, Ilzpt z05 peyano z05 Tivovs âtâzswzhob Maxugiov 205 Nrahoegă, în "Eaxhens, PANijeia, 1904, vol. 24, p. 134—139, 155—156, 171—112, 117—181, 197—201, 217—221,
Xenophanes, revistă periodică, Atena, 1905—1906, vol. Il. p. 39—48, 86—91. Despre Gherasim vezi.
"de acelaș în "Bxuhena. "Alma, 1905, vol. 25, p. 530 —532, 537-539, 549—550. Xenophanes, 1906 —1907,

vol. 1V, p. 80—84+,
3) Cfr. despre ea Ep. Th. Kgzyriakides, Istor, sfintei impărăteştii mânăstiri patriarhale stavropighiace

a Sf.

Născătoarei

de Dumnezeu

din Sumela,

Atena

1898. In această carte se

duceri oficiale grecești de hrisoave dăruitoare de ale lui Scarlat
hiei, ale lui Ştefan Mihail Racoviţă şi Alexandru Ipsilanti, Domni ai
lui Ştefan se află și în ?Axohovlia cuvioşilor Varnava şi Sofronie
călugări în Sf. Munte, Lipsca 1775, p. 53—54. Despre mânăstirea
lopulos,

Ilsptipnets sis sv

Ilâvroy, Atena

1903, p. 41—86.

cuprind

tra-

Grigorie Ghica, Domn al Moldovla-”
Ungrovlahiei (p. 14+1—147). Hrisovul
din Atena și a S-tului Hristofor, foşti
din Sumela, vezi C. N, Papamiha-
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Această scrisoare no înfățișază un răspuns la o encicl
ică sinodală a răposatului patriarh, prin care acesta, în urma, presiunii
din partea înaltei Porţi,
afurisește pe încopătorii rovoluţiei grecești Mihaiu Suţu
și Aloxandru Ipsilanti 1).

«Diferite acte»
Vodă

1. Contract
Lăpușneanu,

ocupă pag. 339-349.

între doamna Ruxandra a Moldovlahiei (soţia lui Alexandru
numit Pahomio ca călugăr) și mânăstirea Caracal, închoi
at

între anii 1568—1569.
bliotecii mitocului

A fost. copiat din al 622-l0a

S-tului

2. Scrisoare

prin

Mormânt
care

din

codex (foi -+365) al bi-

Constantinopole

se întăreşte

închinarea

2).

mânăstirii

Maicii Dom-

nului din Râmnic mânăstirii din Sinai; cea dintâi a fost
înființată de Constantin Basarab şi Mihail Cantacuzino. Această scrisoare, datată
din anul 1696,

sa

este

editat

după

anonim,

copia

dar

toxtul

unui codex al nostru (codex B, [. 242—955);
mărturiseşte

lămurit,

că autorul

lui esto

el aici

Ioanichie,

arhiepiscopul din Sinai, care intre anii 1695—1696
petrecea în adevăr în
Țara-Românească ?),
3. Un ordin al Sultanului (10 Iunie 1797) în traducere după
al 138-lea
codex (f. 13) din arhivele mitropoliei din Mitilena.
4. Din acelaș codex (f. 262) scrisoare a dragomanului
flotei turceşti
Mihail Hangeri către locuitorii insulelor din Marea Egeo
(14 Oct. 1806).
5. Din acelaș codex (f. 26%) poruncă a lui capudan-pa
șa Salih Pașa,
călro insulele de marinari Spetza, Psara şi Idra.
6. Din acelaș codex ((, 28) poruncă a lui capudan-pașa
Segdali Paşa
către locuitorii insulelor și ai unor porturi din Marea Egee
(1 Martie 1807).
7. Din acelaș codex ([. 72*) lista, oficială de Grecii cari în
urma, revoluţiei din Mitilena fură uciși acolo 'la 27 Maiu 1821.
8. Testamentul” negustorului grec din Filipopole loan
Hagi-Ganciu,
locuitor în Iași (Iunie 1837). Se publică după, o copie
aflătoare într'un caiet
al nostru de mare format cu opt file, dintre cari cea
dintâi şi cea din urmă
e. noscrisă,
Paginele

351—363

au

Constantinopole:

cuprins

șapte scrisori de ale patriarhilor din

„1. O însemnare sinodală a patriarhului Rafail (Ianuarie
1605) despro
caterisirea mitropolitului din Varna Theolept 4); ca este
luată din codox 10
al Societ. filol. grec. din Constantinopole (f. 322) 5).
1) O copie după această enciclică, datată din Martie 1821, fu
editată de G. P, Angelopulos,
(Tă zasi my ăniătuoy pirat 205 teznă cv “Ehhiuov dpâvos
zu nasptig/n Konâheus Tporgiaov
cv
E”, Atena 1865—18
66,

p. 235—241).

Collectio, Parisiis 1908, vol. 40, p

De aici a reeditat-o

.. ).

L. Petit (Sacrorum

*) Acest codex purtă inainte No. 605: De aici a editaț
contractul
cu totul exact: Recucil des documents grecs, Paris
1895, 1903, p. 1.

concil.

în

Nota

chestie

et amplis

Legrand

nu

) P. Neocles, Expunere sinoptică a actelor patriarhale şi sinodale
cu privire la arhiepiscopia
din Sinai. Constantinopole 1867, p. 11—12.
4) Succesorul

lui a fost Mateiu:

*) Cfr. apend. arheolog. vol.

C. Saiha, Bibl. med., vol. Il, p. 653,

XX -—XXII al Societăţii, p. 93.
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2. Actul

sinodal

dela alegerea ieromonahului

Proilavului și Ismailului (Maiu

Meletie

ca mitropolit al

1639). Din acelas codex, f. 68

1).

3. Un sigiliu al lui Iacov I, patriarhul Constantinopolei, pentru mânăsCotroceni (Fovr. 1681). După o copie cuprinsă în al nostru codex:B,

tirea

f. 39—6P. După alte copii din cărțile: C. Delicani, luzgtapyiry Evrpărov
Tâuos rpiros, Constantinopole 1905, p. 345—353; £B. Legrand, Recueil des
documents grecs, p. 19—27.
4. Scrisoare sinodală de iertare a, lui Calinic al Constantinopolei pentru

adormitul Domn

al Ungrovlahiei,

Constantin Şerban Vodă. Din codex

Societ. filol. grec. (f. 1062—1085) 2), în care
arătate

sub

textul

scrisorii

s'au

luat

dela

e notat că

o copie

diferitele

ailătoare

în

11 al

însemnări

«Codex

Cri-

tias dascălul».
5. Permisiunea sinodală a lui Calinic al Constantinopolei pentru mitropolitul Neofit, spre a se duce în pairia sa (1700) 3). Din al nostru codex
B, f. 452—462,
6. Hotărire sinodală a lui Calinic al 4-lea al Constantinopolei ca, pentru
cuvinte economice, să so facă căsătoria lui Alexandru, fiul lui Scarlat Grigorie
Ghica, Domn al Moldovlahiei, și Marioara, fiica, lui Iacov Rizos +), deși aceasta
este vară primară cu mama ginerelui (Martie 1757). Din codox 11 (f. 49» — 51%)
al Societ. filol. grec. din Constantinopole 5).
7. Serafim al 2-lea al Constantinopolei: Statut alcătuit în luna Noemvrie 1757 în Constantinopole, la patriarhia de acolo, de corpul clerical şi
laic sub numele comun, pentru administraţia economică a Marei Biserici. Fu
transcris după codex Il al Syllogului din Constantinopole (fol. 134—139),
unde e precedat de următoarea notiţă a, lui Caragea: «Copiat după original;
iar adaosurile marginale au fost scrise mai târziu, scoase fiind din codex-ul
profesorului Critias după un alt act editat înainte de pe timpul locotenenţei
lui Chiril; dintre cari cele ce urmează după steluță vezi la adaosurile dela
sfârșitul caietului». Acest statut predat epitropilor comunităţii, purtă la început
următorul titlu: «Privitor la reprezentanța, arhiereilor și rufeturilor». «Prin
actul acesta de înțelegere între noi facem cunoscut că, văzând po mama
noastră comună, Marea, Biserică, cum a trecut prin diferite împrejurări cari
au

avut

ca, urmare atâtea rele consecutive pentru tot neamul nostru creştinesc

și datorii grele în Marea, Biserică și în toate eparhiile, și cugetând că, dacă.vom
3) Vezi îbid., p. 102.

3) Ibid., p. 106,

) Iscălitura lui Neofit ca mitropolit al Filipopolei ne întâmpină într'o scrisoare sinodală din
anul 1697:

C. Satha, Bibliot. med., vol. III, p. 405.
1) Ştiri despre Rizos vezi la Ipsilanti, Tă ueză sv

513, 535, 538. Dapontes la C. Satha, op. cit, p. 177,
5)*Partea esenţială destul de întinsă a acestui
apend.
treagă

“Ahwstv,

p. 380, 359, 391, 400, 405, 442,

act am editat-o

inainte în anul

1892 (vezi

arheol. vol. XX—XXII a Societ. filol. greo., p. 99—100), şi pe când ea eră dejă publicată înaici în anul 1907, L. Petit, după acelaş codex, a inserat-o în Sacrorum conciliorum nova et

amplissima collectio (Parisiis 1907, p. 643—644), fără măcar să menţioneze izvorul, dela care a luat
textul precum și ediţia anterioară a pasajului. Codex 11 descris de mine şi editat în 1892 cuprinde

pp. 95—112 din apendicele amintit al Syllogului din C-pole. Ibidem (p. 103—110) am și un rezumat alactului patriarhului Serafim (vezi aici 7), iar Petit a editat şi pe acesta, op; cit. (p. 661—672), când el

eră dejă tipărit, Acela şi la C. G. Mano, Documente, op. cit., 149, p. 142,
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INXIX

rămâneă nepăsiători față de aceasta, vor urmă
(ferească Dumnezeu!) cele mai
mari nenorociri, îndemnați de râvna noastră,
creștinoască ne-am întrunit și
am hotărit cu înțelegere laolaltă să lucrăm
în toată râvna și graba luând
toate

măsurile

ce pot

contribui

la statornicirea,

întărirea

și

întemeierea

pitolelor cuprinse în scrisoarea patriarhală și sinoda
lă, și în caz de se
ivi vreo nesocotire a vreunui capitol, să căutăm cu
frica lui Dumnezeu

ca-

va,
să

aducem cuvenita, îndreptare și să lăsăm orice intere
s personal, având în vedere numai și numai buna stare a sfintei Biseri
ci şi părăsind hatârurile rău

făcătoare
a îngriji

față de

cu

prieteni,

ajutorul

lui

de rude

Dumnezeu

și de cei de aproape.

Și fiindcă pentru

do

a sfintei

această

bună

stare

Biserici

am orânduit pe epitropii numiţi în scrisoarea sinodală,
făgăduim că vom
arătă și față de cei toată dragostea noastră apărându-i
și ajutându-i în tot
timpul și la-nevoie, întrunindu-ne spre a ne înțelege cu
privire la chipul de

a pune

la cale

și a

îindreptă lucrurile. Iar dacă vreodată so va, întâmplă vreo

răstălmăcire sau împotrivire din partea Inalt Prea Sfinţitului
nostru stăpân ori
a sfinților arhierei sau și a vreunui boier al nostru, spre
nesocotirea vre:
uneia din condițiunile noastre do înțelegere, să ne dăm cu
toții ajutorul pentru

impiedecarea,

și zădărnicirea

unui

asemenea

pas

vadă s'a scris declaraţia de faţă cu asigurarea
emvrie 30, anul 1757».

nesocotit.

In pag. 365 —374 s'au publicat «Epigrame
al nostru codex III, fol. 1—4 și 19—93.
nu

am

d) Nouă epigrame de Nicolae
nici o știre'de nicăiri; conchid

Drept caro ca do-

Inalt Preasfiinţiei sale în No-

și alie versuri»

luate din

Maritzi din Leucada, despre care eu
numai după lucrările lui, că el, care

trăiă în București pe la sfârșitul sec. al 17-lea, și într'al 18-lea, va
fi slujit poate
acolo ca profesor la școala domnească. Titlul cpigramelor
sale se află, așă
cum e publicat aici, în a 2-a foaie din codex, de unde
și începe textul lor.

Toate sunt în număr de unsprezece (fol. 2*—+42). Dintre ele cele
două dintâi

cari nu au nici un titlu și cântă biruințe de ale lui Petru
cel Mare au fost
lăsate nepublicate.
|
D) De Sevastos Kiminitul epigrame douăzeci şi nouă din acelaş
codex.
Dintre acestea cinci (No. 1—12) fuseseră editate pe când trăiă
autorul spre
împodobirea unei cărţi tipărite în anul 1699 cu cheltueala lui
Constantin Vodă
Basarab. Epigrama a 28-a a impodobit de asemenea replica
în potriva domniei
papale care s'a publicat în anul 1682 de Nectarie al Ierusal
imului; dar atunci
s'a editat anonimă, iar acum se face cunoscută ca
produs al muzei lui Sevastos. Restul de douăzeci și trei epigrame se editeaz
ă acum întâia dată.
Dintre ele a 16-a ne dă o inscripție [unerară a fiicei
lui Șerban Cantacuzino,
şi e făcută de Sevastos, ca din partea nepotului ei 'Traghit
z 1). Pe timpul redactării acestei precuvântări am găsit în al nostru codex
B (fol. 71) şi o
altă epigramă a lui Sevastos. E următoarea:
a

autogrufă:

1) Acesta trebue să lie de sigur Drăghici Cantacuzino,
dela care
Sp. Lambros, Niv; “Eiger,
vol, LV, p. 215, No. 137,

se

păstrează o scrisoare

Epigramă

către prea

strălucitul,

și prea îiiălțatul domu
chir loan

prea

cucernicul

și stăpân al Ungrovlahiei chir

Constantin

Vodă

Basarab.

Prin toate darurile tale covârșești pe foștii domnitori
Stăpânind în chipul cel mai bun Țara Unerovlahilor,
Tu cel în stare.
de a, face priitor prin rugi pe Dumnezeul străbunilor tăi,
Odrasla unui neam vechiu și prea stăvit,
Prea, puternice Constantin Brâncovene Basarab,

Căci voind a domni prin lumina duhului,
Aprinzând

facla

prea, glorioasă

a înțelepciunii

mamă,

Incoronezi acest oraș cu farmecile graţiilor.
Să tvăești ani nenumărați, o Ptolemee
De mai târziu, tu vrednice de coroane mai strălueile,

Prea smeritul între învățați şi dascăl al școalei actuale domnești
din București Sevastos Kiminitul din 'Trapezunta.
In anul mântuirii 1698 Fewr. 24.
c) Trei epigrame anonime
în

din acelaș codex III, f. 245).

”

d) Două inscripții funerare de Molybdos Comnen (schimbat mai târziu
leroteu când a devenit mitropolit al Sidei, mai târziu al Drystrei) din

acelaș

codex,

f. 1* și 23* :). Acest

scriitor,

care

a murit

în București în

anul 1717, este însemnat 2), dar din cauza ingropării scrierilor lui în manuscrise inaccesibile n'a ajuns încă să fie obiectul unei monografii. Câtevă din
lucrările lui le-au enumerat Zavira, Sathas și Dapontes. La știrile lor sunt do
adăogat următoarele: Proschinitarul S-tului Munte, care afost editat întâia dată la
anul 1701, după un manuscris aflător în Iași a fost compus în anul 1698 3).
Dapontes zice: «Acesta a tălmăcit în graiul comun maximele regilor, generalilor și filozofilor, şi le-a oferit lui Constantin Vodă Brâncoveanul în anul
1694». O copie a lor cu scrisoarea dedicaţiei lui Comnen e cunoscut că
se află în codex 197 al mânăstirii Ivirilor 4). Dapontes notează iarăş, că apoi
compus6 vieața împăratului Ioan Cantacuzino luând-o din tratatele istorice ale
Bizanțului, și o închină prea înţeleptului boier mare stolnic Constantin Cantacuzino. O am şi aceasta și e vrednică de tipar, mai cu seamă sentințele.
Dar cine să le tipărească? Ferice de cine le va tipări, căci în adevăr aceste
cărți sunt neprețuite și foarte folositoare mai cu seamă pentru domni». Dar
1) Vezi despre loan Comnen art. meu: «Cel din urmă Comnen», în Buletinul societăţii: istorice şi etnologice a Greciei, vol. II, pag. 667—679. C. Sathas, Neos)enjreră gthodoyie, p. 397 —399.
G: Zavira Nia “E))as, p. 345, Dapontes

apud

Sathas Bibl. med., vol. III, p. 100—103;

Cronicarii greci, p, 111-113,
3) Vezi Dimitrie Procopiu la Sathas, Bibl. med., vol. III p. 490.
pag.

C. Erbiceanu,

3) C. Erbiceanu, Revistă Teologică, vol. III, p. 231. Cfr. N. G. Dossios, Studii Greco-Române,
110—111.
4) Sp. Lambros, Rază), uţos zâv îv rus Been uats 705 “Ain "Opus Elim
xwâtawy, vol,

II, p. 56, N-rul 4317,

|

-
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.

vieața lui Cantacuzino e editată acum de Loparev !). Alle
scrieri ale lui Comnen, cari sunt netipărite și neamintito de scriitorii preced
enţi, sunt urmă-

toarele

cunoscute

acum:

|

1. «Schimbarea, omului vechiu”și nașterea, celui nou, sau
cartea, mișcătoare despre cele patru extreme ale omului, tradusă
din latineşte în limbă

grecească

Crucii

populară

de

din Ierusalim.

Doctorul

Codex

49—50 din Iași 2)

499

Ioan

Comnen».

din Lavra

Codex

84

S-tului Sava.

dela

mânăstirea

Tot acolo și codex

|

2..<«A prea fericitului Teofilact, arhiepiscop al Bulgariei,
tălmăcire la
cele patru evanghelii, tradusă din elinește în limba comun
ă din porunca prea
cucernicului, prea strălucitului, prea măritului Domn
și stăpân al Ungrovlahiei chir chir Ioan Constantin Vodă, Basarab Brâncoveanul
şi închinată Măriei
Sale de către doctorul Ioan Comnen în București, la
anul 1702, luna Fovruarie». Codex în Viena, Suppl. &r. No. II. Tot aici şi
dedicaţia, lui Comnen
către Brâncoveanu, publicată dejă cu traducere româ
nească
. de profesorul
N. Iorga 5).
|
|
3. «Elogiul lui Duca Vodă compus de Ioan Molybdos
din Horaclia».
Așă eră poreclit Ioan înainte de a luă numele Comnen
în loc de Molybdos.
Textul elogiului se află în lavra: S-tului Atanasie_Ath
onitul 4).
4. Epigramă la, o fântână săpată cu cheltueala lui Constantin
Brâncoveanul, la, stăruința lui Ieroteu al Sidei, 28 Iulio 1705.
In codex 468 al

colecției

patriarhale

5.

Palru

din

Ierusalim

epigrame

la tot

5,

|

alâtea

candele

atârnate

în sanctuarele

din

din diferiţi autori

6).

Ierusalim și Vitleem (Sf. Peșteră, Golgota, Coborirea de
pe cruce, Invierea).
Intr'un codex autograf sub No. 74: din Biblioteca Academ
iei Române.
6. In acelaș

codex

bucăţi

alese

de

Ioan

Comnen

7. Scrisori inedito către diferite persoane. Nouă autografe
către anonimi, Ioan Cariofil, Neofit al Adrianopolei, dascălul Spand
onache și Sovastos
Kiminitul, se află în colecţia lui Critias, pe care o aro deputa
tul Ioan D.
Ralles î). Una către Spandoni în copie se găseşte în codex
10 ((f.'276) al
Syllogului filol. grecosc din Constantinopole 5). Se mai păstre
ază și alte
13 scrisori ale lui Ierotheu al Drystrei (1712—1717) către
Hrisant al Ierusalimului 5. Dapontes cuprinde una a aceluiaș cuvânt cu cuvânt
către Niculae
Vodă

Mavrocordat 10).

In

codex

286

al

colecției

patriarhale

din.

Ierusalim

(ff. 124P—165%) se află următoarea: scrisoarea doctorului Ioan
Comnen către
mitropolitul Seleuciei. — «Darurile sufletelor virtuoase și
iubitoare de D-zeu
1) Zoannis Comneni medici, Vita Ioannis Cantacuzeni, Romaiorum
imperatoris. Edidit Chry-

santhus Loparev

Samarovensis.

Petropoli

1888,

8, pp. 14.
:
1) Vezi cartea mea “Iigosc). fs6h:h., vol. II, pag. 567; vol. III, 137. Revista
teologică, vol. III,
pag. 231. A. D. Xenopol şi C. Erbiceanu, Serbarea Școlară
dela Iaşi,
*) A. Zorga, Manuscripte

pag. 401—402.
din biblioteci străine relative la istoria Românilor,

€) Alexandru Iavriotes, în “Era.

go).

3) A. P. Kerameus, “Iszozoi.. Bîd5, vol. |, p. 135.
|
*) C. Litzica, Manuscrisele grecești din Bibl. Academie
i Române,
?) Sp. Lambros, Nioş iN,
vol, IV, p. 212, 213, 217.

2) Vezi al meu catalog al apend. arheologie vol. NX—XXII,

3) C. Sathas, Bibl. med., vol. 11, p. 524.

:9) Ibidem,

p. 100—103,

ilurmuzaki. Documente.

NI.

164,

C. Erbiceunu,

pag. 8—14.

S5hhoyes din C-pole,' 1900, vol. 27, p. 293.

Cronicarii

“Eh.

greci,p,

'

p. 62—63.
”

spere.

111—113,

Songos, p. 94.

183.
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nu folosesc numai

foarte bine trupului, ci și cu atât mai mult sufletului. Cât

de mult folos a pricinuit tiranului Augar dumnezeeasca icoană a mântuitorului nostru Isus Hristos, icoana cea nefăculă de mână și tipărită în maramă,
care i s'a trimis ca darul cel mai prețuit, mărturisesc în deobște acei cari
cetesc sfintele scripturi. De asemenea, câtor suflete le-a slujit spre mântuire haina
lui Dimitrie cel Mare (ceeace s'ar puteă zice că-i tot una cu o maramă), o
spune mai mult decât orice răsunetul ce a făcut povestirea asupra ei: doar
și acesta,

eră

negreșit

un

dar

pentru

acei

cari

îl luau

în. mână,

întrucât eră,

dăruit cu voința lui şi cu putere dumnezeească, și eră pentru alţii tiparul și
amintirea vieţii dumnezeeșşti şi preafericitului sfârşit al sfântului, dovadă învederată și povață tăcută pentru cei cari au mai ageri ochii minţii. Strălu-

cește

în adevăr şi evlaviosul gând -al mult prea sfinției voastre, precum

se

lămurește din cele spuse, în darul batistei vrednice de sărutat ce mi-aţi trimis
în rândul trecut și care mi sa, dat cu mâna prea inteligentului monah și
preot chir Ignatie, căci eră plină de binecuvântări, adecă de roade nemuri-

toare. Nu eră plină de cărbuni aprinși

cari ating

simţirile,

precum

a fost

odinioară aceea a sfântului Amfilohie, episcopul din Iconion, ci de jăratic
spiritual, prin care ușor se mistue duhurile vicleniei, adecă eră plină de calde
rugări pentru un om care, are rievoie de multe și fierbinţi rugăciuni, și mai
ales

arhiereşti,

îndroptato” către

Dumnezeu.

Ea

purtă

pe

dânsă

în chip

ne-

văzut, dar fără asemănare nemijlocită prea cinstita icoană a lui Hristos, adecă
chipul inalt prea sfinţiei voastre. Când aţintese ochii mei asupra ei, mi se
pare că simt ca și când privirea lui Eliseu se ațintește cu priință asupra
privirii mele și, ca și pe feciorul văduvei, mă înviorează cu vieaţa nouă și .
îmi scapă sufletul de moarte. Am zis că haina sfântului eră, o povaţă, tăcută;
tot așă e pentru mine darul venit de curând dela preasfinţia sa, la părere
mut, dar aevea mult vorbitor. Și ce mă povăţuește ? Tocmai ca antidotul prea
sfântului bătrân, pe care în ceasurile din urmă el l-a luat dela doctorul spiritual, antidotul prin care se curăță păcatele, nu fierea și flegmele. Va, găsi
cinevă acolo foi și ramuri de răbdare și piuă de strivit și ciur de 'alegere
între ele și batistă de șters păcatele; căci trebue ca batista să, fie “potrivită
cu spălătura. Despre o asemenea spălătură ne învaţă și acel stih slăvit de .
toți: Spală fărdelegile, au numai fața. Urmează după o asemenea spălătură o potrivită ștergere, ca și când cinevă ar fi zis: «Șterge cu batista de
față fărdelegile tale şi nu numai faţa ta, omule. Cuvânt dela un prieten adevărat, povaţă de suflet mântuitoare și de vieaţă foarte folositoare către un
doctor trupese din partea unui doctor spiritual credincios şi foarte încercat,
-care dorește fericirea mea; pentru care' lucru totdeauna se va aduce din
partea,

mea,

cea

mai

mare

mulţumită,. nu

numai

pentru

acest. dar. enigmatic

sau mai bine zis tainic și folositor 'de suflet, ci și pentru ţinta prea plăcută
lui Dumnezeu ce aţi urmărit prin el. Cu adevărat prea sfinția voastră mi-a
făcut veselie și bine suiletesc cu acest dar minunat. Dea Dumnezeu ca, precum -

adineauri

cu

mintea

mea

am

sărutat

p pe nevăzute

chipul

prea Sfinţiei voastre

prin batistă sfântă ce mi-aţi dăruit (o numesc

sfântă, ca dăruită

hiereu),

sfânta

tot

astfel

odată

să

sărut

în persoană

dreaptă

de

un

ar-

a prea, sfinţiei

NLIII

voastre și să mă bucur de: toato binecuvântările
ei! Dea Dumnezeu să șterg
cu ea sudorile izvorite din virtuțile co voiu
câștigă în urma rugăciunilor
prea, sfinției voastre! Dea, Dumnezeu
'ca şi petele ce din păcate îmi va aduce
vremea să le: șterg -din mine cu dânsa, spălându-l
e cu lacrămile ce fatal vor
urmă după ele! Drept aceca prea mare va fi plata
preasfinţiei tale, cu care
Dumnezeu va răsplăti binele sufletesc ce ai făcut
și pe care păzească-mi-l |
pururi în vicaţă rugăciunile sfinte și de Dumnezeu ascult
ate ale prea Sfinţiei tale!
București, 1701, Martie 10».
De Atanasie Patellaru, care a fost de două ori
patriarh al Constantinopolei şi de două ori a petrecut vreme destul
ă, în Muntenia și în Moldova,
am publicat între p. 398 —407, stihuri oroico-ele
giace, în cari se laudă Vasile
Vodă al Moldovei 1). Aceste versuri au fost
alcătuite în -anul 1643, când
Atanasie s'a, dus întâia dată la, Iași; până acum
nu sunt cunoscute decât după
un

singur

codex,

care,

fiind

cu

gust

și luxos

oarecum

scris,

sunt de părere

că înfăţişează manuscrisul oferii de autor lui Vasile
Vodă insuș. Acest codox
se află din anul 1873 in biblioteca publică imper
ială din Petersburg sub
No. 198 3). La, început constă din trei caicte sau 21
foi, iar astăzi numără,

21 de foi de hârtie, e de 0.205 lung și 0,15 lat; cele
dintâi două foi erau mai

înainte nescrise; foştii posesori ai acestui codex
au scris mai târziu în ele
numele lor. Așă în foaia cea dintâi se ceteşte numel
e: Gheorghe /lexopulos
prolonotarul. In „loaia a 2-u ca lui Cosma, smeritul
mitropolit dela Kytiacon (1678)» 2). Insemnări din sec. al 18-lea ne întâmpină
în foile din urmă.
Astfel în f. 20%se mai află adăogat și intonat tropa
rul biruitoarea. ta,

asemenea și numele protopopul

Haralambie.

In î. 2» se

află,

cum

a fost

editată (p. 439), epigrama lui Gavriil Vlasios .3), și tiparu
l negru al unei mari
peceți (diam. 0,055), care la mijloc are icoana S-tulu
i Ioan Vladimir, iar împrejur, în cerc inscripția: Sfântul. A sfântului
împărat martir <1lo.>
Vladimir de lângă Elvasau. De aici reiese, că acost
codex erâ înainte
proprietatea mânăstirii. sfântului despre care-i vorba
4). Dela foaia.3 și următoarele se află textul propriu. zis, poezia lui Patell
aru. Titlul dedicaţiei, care
e scris cu litere de aur, se allă în foaia a 3-a sub:o
podoabă în formă de

1) Despre Atanasie Patellaru pe larg tratez în prefața cărţii mele:
Asrizoga Erei «pape
pete în sod îv Ilespoozdha Mpozeioo sis A. E. 365 wgio» Nicolas
Likhatchett, Petersburg 1907, p. XAII—
NAIL. Adaog aici că în 1626 Patellaros se află în Munteni
a ca profesor, când a şi parafrazat Psaltirea in limba ncogreacă. Vezi codex 627 al mânăstirii Ivirilor
la Sp. Lambros, Neasăhoţos ză îv mais
tbc.

s05 “Ain 705nvs Eh
rodizu, Vol. II, p. 186.
1) Ore Iluinep. Ilpâa. “bnâziorezu sa 1873 r, Petersbu
rg

1) Acest

Vladimir

Cosma ca fost

din apropiere de Elbasan:

Mia mod &piso

!
185,

pf
p. 12.

.

mitropolit dela Iiytiaeon eră supraveghetor mânăstirii s-tului loan

lo Biadtutpr», Veneţia

Vezi prefața la Joan

1171. In

anul

Papas

în cartea editată de dânsul: "Asodeu-

1685 și 1690 eră epitrop al arhiepiseopului din

Ohrida; iar din anii 1691—1693 ne intâmpină ca locţiitor
al episcopiei Ohridei. Din anul 1694 ca 1nitropolit al Duraţului. Vezi 77. Gelzer, Der Patriarhat von
Achrida, Leipzig 1992, p. 48, 50, 52, 55,57,

63, 61, 63, 69, 112. Cfr. Anthimos Alexudis,

Lbspuos îstogtan niptppagi <îs lipăs ur pozăhtu

g BihaTpiâw, Corfu 1868, p. 148. O scrisoare a lui Cosma e semnalat
ă de Sathus, Bibl. med., vol. III, p. 520.
,
3) DesprejVlasios vezi Dositeiu, Istoria patriarh. din Ierus,
(Bucureşti 1715), p 1150, G. Zacira,
Nia 'E)ăs, p. 245,
mape

Satha, Nos. ghohoiia, D. 207—208, Serafim Vyzantios, Awaiptoy
tszogtads stvus
pas "Apus a Izibitrs, Atena 1884, p. 104-—105.
1) Despre

această

mânăstire

vezi

L. Gu.

Hahn,

Abanesische

Stulicn. Jena 1834, p. 82—84.

XLIV

bandă, multicoloră și aurilă, și are deasupra, o coroană cu o cruce în creştetul ci. De aici incepe și textul scrisorii de închinare a lui Vasile Vodă, la
care litera, iniţială M de o formă foart& mare e de asemenea lucrată în multe
colori și împodobită cu aur. Scrise în totul cu litere de aur sunt numele
fiilor lui Vasile, anul și cuvintele «anul mântuirii». Versurile îîncep dela foaia
4 și au în faţa lor (£. 5%) paralel tălmăcirea, acestor versuri în limba greacă
populară;. astfel ajung până la foaia 212 şi textul și traducerea au în capul
lor câte un ornament în formă de bandă; titlul versurilor e tot aurit, iar
al traducerii

e scris

cu

roşu.

ilorită, colorată și aurită.
cu

litere aurii,

Intâia

literă a acestuia,

II, e foarte

mare,

în-

In textul versurilor numele Vasile e totdeauna scris

iar în traducere

roşii.

Aşă

cum

este

acest

codex,

nu

poate

- Îi, după mine, decât cel îmmânat lui Vasile. Fără indoeală nu este autograful
lui Patellaru 1), ci copia unui caligraf comandată de însuș autorul; de aceea
se și găsesc întrinsa numeroase greșeli de scriere și unele răstălmăciri la
celire, cari s'au îndreptat, pe cât s'a putut, în această ediţie, și s'a crezut
de prisos a mai fi notat sub textul versurilor.

In interesul

exactității s'au republicat aici (p. 407—413),

deși acum

sunt cunoscute *), patru scrisori ale lui Dositeiu, patriarhul Ierusalimului,
compuse de el în Muntenia şi în Moldova la anii 1677, 1693 și 1704. Le
transcrisesem în 1882, cu mult înainte de ediția lui Legrand, dintr'un codex
care atunci purtă -No. 605, iar acum No. 623, din mitocul Prea, Sfântului Mor-

mânt din Constantinopole,

f. 82»—872 şi 105»—166b 5).

Sfaturile lui Nicolae Vodă, Mavrocordat către fiul său- Constantin
(p. 415—416), moștenitorul glorios al tronului domnesc din Muntenia, au fost
scrise cu

patru

sau

cinci

ani

înainte

de

întronarea

sa;

ele

mărturisesc

în-

destul înțelepciunea lui Nicolae şi grija, ce purtă el, ca poporul român să fie
cârmuit fără turburări bucurându-se de dreptate și fericire. Până acum cunosc

numai trei

copii ale sfaturilor

lui, două în manuscrisele greceşti

(cod. 144

și 145) din biblioteca Academiei Române +), și altul după copia lui Chesarie Daponte dintr'o colecţie a sa autografă, intitulată «Cornul Amaltiei» și

acum aflătoare sub No. 32 în mica bibliotecă a gimnaziului grecesc din PeraConstantinopole, gimnaziu numit Zographeion. Ediţia mea s'a făcut după acest
din urmă manuscris, care în colecţia lui Daponte cuprinde pag. 249—254.
Sfaturi și păreri din punct de vedere general potrivite unui bărbat
menit a conduce ţeti și popoare conţine. și cealaltă lucrare întinsă a lui Nicolae Mavrocordat, care poartă titlul «Manual în care se cuprind păreri și
cugetări cu privire la moravuri și purtări» și întâia, dată publicată aici între
:) Caracterul scrisului său este dejă
tipie.. Vezi

Ardgopa

Eh.

“piuuara,

p. 5.

cunoscut după scrisoarea lui editată de mine în foto-

1) E. Legrand, Recueil de documents grecs, p. 16—18, 31—35, 47—30,
3) Acest important codex a fost descris cu deamănuntul în al 5-lea şi cel din urmă volum
al cărţii mele care apare acum: “Teposooniztzi, rhriien, p. 150—182,
+) C. Lilzica, Manuscrisele greceşti, op. cit., p. 94,9,

ILV

pag. 417—457.

In totul numără

869 păreri și sfaturi; ele sunt scrise în stil

antic, unitar și pretutindenea clar 1). Până acum
nu cunose decât o singură
copie după acest manual, și ea provine din biuro
ul caligrafic și din biblioteca, lui Nicolae Caragea 2): e codex 9 al biblio
tecii Syllogului filol. grecesc
din Constantinopole, în care se cuprind numer
oase lucrări mai mărunte,
cele mai multe needitate, de ale lui Nicolae Mavro
cordat 3). Textul manua=
lului ocupă în el foile 123—193 2,

Intre pag. 459—464

am inserat două texte înrudite între ele: [. Cu-

vântare a lui Grigoraşcu Ghica, fiul lui Alexandru
Ghica 5), maro dragoman
al sublimei Porţi, cuvântare cctită la curtea tatălu
i său, în Fanar, cu prilejul cununiei fiicei acestuia și surorii autorului
Ecaterina cu Dimitrie Gheorghiadi, față fiind patriarhii, mitropoliţii, ambas
adorul de atunci al Suediei,
reprezentanții lui Constantin Vodă Mavrocordat
și Grigorie Vodă, Ghica și alţi
notabili din Bizanţ. Al II-lea: Răspunsul profesorul
ui Nicolae Critias ) dat la
1) Folosul publicării lor l-a străvăzut intâiu mai de mult
răposatul Sophocles Oiconomos. Vezi

,

prefața lui la cartea lui N. Afavrocordat,

Wâjos

voztaviis

în Xpozah)ig

(Veneţia

1876, p. 14—16).
2) Cfr. despre el lucrarea mea: Aso dâ:xeg tie Bi6htot
iens
Nuxoio
»
Kapasţă
._Atena 1904,
(Eszengis Ilapyazz05, 1904, vol. VIII, p. 5—31). Afară
de codex 9 și 10 Syllogul filol. grec., de codex
Iarathe
odori,

de

cod.

1474

din

Biblioteca Naţiohală din Atena și de unele cari
se găsesc în biblioteci europene, Sp. Lambros vede un codex Caragea şi
în cel de sub N-rul 11 din bibliot, parlamen.
tului din Atena.

3) Din nefericire ne lipseşte incă o scriere specială
despre activitatea politică şi literară a
lui Nicolae Mavrocordat, căci tot co se spune despre
el în Sathas și alţii nu e astăzi deajuns spre
a ne face să pricepem mărimea acestui bărbat,
Legrand (Genalogie des Mavrocordato, Paris 1886,
p. 33—71)

Th. Hoelb.

a editat două insemnate

*) Vezi descrierea

lucrări vechi latinești despre

Nicolae,

datorite

lui A. Epis şi 1.

acestui codex făcută de mine în Apend. arhcol.,

vol. XX—XXII, Syllogul
filol. grec. din C-pole, p. 80—82. Din acest codex S. Oiconoi
ios a editat Wâzos Nixotiavijs, scrisoarea
către mitropolitul Mitrofan Grigoras şi orândueala funebră
către Francezi. Despre această lucrare a
lui Oiconomos, vezi indreptările mele în Asăzioy sis totop.
aut îtvohoy, *Eratpstas, vol. II, p. 447—451,
unde

din numitul

şi 576) a editat
(Bibl. greeque

codex am

[. Sakkelion

editat şi o mică poezie a lui Nicolae

un

dialog de acelaş: eNacă

vulgaire, vol. III, p. 223) se află o epigramă

Mavrocordat.

ris pepmwoias

Ibidem

(p. 451—458

âttrms ş. c. |. La Legrand

enigmatică iambică către America și IIristofor Columb de Nicolae. Numeroase scrisori ale lui Nicolae
la Legrand (Epistolaire grec și Recueil
de documents grecs). In "Ezadena. PAdmata, vol. II,
p. 799, se află un hrisov al lui Nicolae (1714) pentru biserica sfintei Dumineci din Hio. Despre Ildgzzţa
Wrislto» ale aceluiaș, vezi artic. special de
I. Tzicopulos în ziarul Tayvăpâuos (C-pole) 1905, N-rul
2928.
5) Cir. E. Stamatiades, Biqprazia zâ, EX
ă:epumytwy 205 '05wu. Hpâscus. Atena 1865,

p. 122—195. A. Ipsilanti, Tă peră sv “Ahust,
p. 325, 335, 315, 350, 447.
|
$) Nici despre Critias, însemnat scriitor din sec. al 18-lea,
nu există un tratat special; informaţiile ce avem despre el sunt împrăștiate uneori
în cărţi și ziare inaccesibile. Cetitorul are la indemâna sa unele ştiri în: A, Ipsilanti, Tă pet ij
iwato, p. 316, 325, 351, 367; Sathas, Bibl. med.,
vol. III, p. 190, 229. c. Erbiceanu, Cronicarii greci,
p, 202; M. Ghedeon Xgonxi <ăs Ilcgta ps. Pa
îmnias, C-pole 1883, p. 157—161; A. P. Kerameus,
'Aydiexza teposnhou. eraguohoyias, vol. I, p. 369;
vol. III, p. 142, 167; vol. IV, p. 528, 534; 4. P. Kerame
us, Tepâsipoş â Trudons 4 m piagăv cbr

Xgptwaby (in ziarul <Patris»,
NAIL Syll. fil. am publicat
Inaintat la rangul de mare
scris În curs de zecimi de
codice proprii conservate

Bucureşti 1900, n-rele 2888, 2889, 2890, 2891). In apend. arheol.
vol. XX—
(p. 107—108) o parte dintr'o scrisoare patriarhală, prin care
Critias este
eclesiarh al Marei Biserici, Critias, fiind secretar patriarhal
în C-pole, a
ani numeroase scrisori patriarhale şi sinodale, dela cari
păstră căpii în

și astăzi în arhivele

patriarhiei din C-pole. Mai

avem şi o mare colecţie de
scrisori autografe de ale invăţaţilor din sec. al 17-lea și
al 18-lea, pe cari le-a unit formând un singur codex deosebit, păstrat până in vremea noastră la
d-] loan D. Ralles, deputat în Atena; acest
codex e descris în amănunţime de Sp. Lambros în Nies îrirvou
riuwy, 1907, vol, 1V, p. 206—224,

Două scrisori ale lui Critias (una către Nicolae Caragea
, cealaltă către
editate de II. Plhilites (Pandora 1859, vol. IX, p. 413—44
5),

Alexandru

Ghica)

au fost

SLYVI

aceeaș

ceremonie 1). Amândouă

din mitocul S-tului Mormânt

textele acestea

sunt editate

din Constantinopole,

după

codex 567

f. 181*—187» >)

In pag. 481—482 a fost inserată rânducala după care se făceă incoronarea unui domn în București. Autorul ei este unul Gheorghe Papadopulos,
profesor al școalei domnești de acolo; el nu mai e cunoscut din altă parte.
Pare-se că trăiă pe la mijlocul (sau cevă mai lârziu) sec. al 18-lea, fiindcă
„mica lui lucrare a păstrat-o Dapontes în colecţia sa («Cornul Amaltiei», pag.
229— 233), adică în codex 32 din amintitul gimnaziu .«Zographeion», iar
facerea, acestui codex datează dintre anii 1730—1780.
In sfârșit în pag. 495 sg. am inserat o operă destul de importantă,
deși e de un caracter retoric, datorită diaconului Antim din Thermia; este
o cuvântare funebră a sa ținută, la moartea lui Grigorie Ghica, domnul Munteniei, în fața moștenitorului și fiului său Mateiu, probabil după întronarea
acestuia în Bucureşti (1752). Ediţia ei s'a făcut după un codex autograf al
autorului, care se află sub No. 168 în Biblioteca Publică imperială din Pe-

tersburg; el numără

24 foi de hârtie,

lung 0,21 și lăţ. 0,157. Inainte

oră

în Varşovia, în biblioteca contelui-arhiepiscop Zaluski și fusese proprietatea .
unuia numit Giuliani. Despre scriitorul. Antim nu cunoaștem din altă parte
nimic; deasemenea nu știu, dacă el e acelaş cu diaconul omonim amintit de
Dapontes 3).
o
Terminând această prefață, aduc mulțumirile mele publico Academiei
Române care, spre lămurirea istoriei țerii cu dărnicie luând asupra-și editarea
monumentelor grecești adunate în această publicaţie, dăruește prin aceasta
pe de o parte României nouă izvoare istorice, iar pe de alta Eladei libere și
subjugate roadele fiilor ei de 'odinioară, prețioase contribuţii spre îmmulţirea
cunoștințelor noastre asupra literaturii greceşti din vremuri grele. Deasemenea
mulțumesc d-lui I. Bianu, distinsul membru şi bibliotecar al aceleiaș Academii, pentru necontenita grijă ce a avut spre buna și regulata tipărire a
acestei lucrări, precum şi celui ce a pus-o la cale, d-lui. N. Iorga, savantul
profesor 'dela, Universitatea, din București.
|

Petersburg 1906—1909.

a
A. Papadopulos-Kerameus,
Traducere

de

G. Murnu.

==

1) Cuvântarea

publicată de Legrand

(Recueil de documents

grecs, p. 351—354),

deși incepe

cu aceleaşi cuvinte, e cu totul diferită şi se adresează lui Alexandru Ghica.
1) E. de Murall, Catalogus codicum bibl. imp. publicae graccorum. Petropoli 1840, p. 36,
No. XĂVII. Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliotheque Imporiale Publique, St. Petersbourg
1864, p. 87.
"

:) C. Satha, Bibi. med., vol. UI, p. 128; C. Erbiceanu, Cronicarii greci, p. 137. «Antim dia-

conul predică in Iași pe timpul domniei lui Constantin Vodă, Domnul meu; am didahiile lui».
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In 1682, 1 Aprilie, a intrat în Constant
inopole internunţiul Germaniei Albert
Caprara şi a fost: întâmpinat de către
Mehmet-lfendi cu câţiva ceauși. Sa
coborit la
Aivansari și a intrat în caice închiriate
de rezident, şi Sau dus la huru-ceșme,
și a
conăcit în casele lui Gheorghe Canta
cuzino. | sa dat de cheltucală patru
mii de aspri.
In 3.Maiu

sa

întâlnit

cu

Marele

Vizir.

De

cu seara trimi

sese darurile, ceasornice și argintării. A încălecat pe un cal
ce i-a fost trimis de către capul ceaușilor
cu
un cal de ajutor, şi oamenii lui pe alţi
cincisprezece cai.
Mehmed-Efendi se duse cu mai mulţi ceauș
i și-l primi la Ghemis-shelesi. Si a
fost paradă a divanului; eră de faţă și
rezideutul. Ambasadorul purtă serguciu;
el și-a
- prezentat scrisorile sale de acreditare.
Ii au băut singuri cafeă șerbet; li Sa dat
tutun
,
au îmbrăcat optsprezece caftane și au
plecat.
|
La Marele: Divan a avut iară o întreveder
e după obiceiu. Ambasadorul purtă
serguciul pus mai jos.
|
Mehmet-l:fendi l-a întâmpinat la Balce-kapi
si. In 12 Iunie a venit la Aga-capisi,
și Sa făcut cea dintâi

întrunire, în care s'au pus în vederea Amba

sadorului cele trei
greutăţi, cari împiedecă pacea, şi s'a cerut
înlăturarea lor: întâiu, să se dărâme zidurile înălțate de curând şi mai ales cele
dela Lopolcea, dincoace de Comora, cari
sau
7,idit
pe vremea lui Sihra-Pașa, care a și
fost ucis pentru aceasta, asemenea
Guta
$7 i Sile;
al doilea, ca satele dela Ujvăâr să fie
lăsate libere ca să-și dea dările după
r,
egistrul tahrirului; al treilea, să se plăte
ască toate pagubele după liberarea prizo
nierilor.
După multă desbatere Ambasadorul s'a învoi
t ca zidurile

cetăților ridicate în
potriva tratatului să fie surpate, dar a
susţinut că Lopolcea sa făcut cu învoi
rea împărăţiei, iar celelalte erau mai de mult
şi Sau ridicat din nou potrivit tratatului
. Cât
despre satele ainintite, a fost de părere
ca unele să fie cedate, în deosebi cele
de mai
aproape de Ujvir; cât priveşte pagubele,
a spus că cele mai mari sau întâmplat
în
țara lor și că e peste putință de pus
la cale ceva în această chestiune, de aceea
nici
nu s'a ajuns la nici un rezultat, |
”

In 1683 Ianuarie 11, Joi, au ieşit tiriurile la
scările stăpânitorilor,
In

acelaș an, 3 Martie, într'a șaptea zi, Marel
e Vizir și mutftiul şi ceilalţi viziri
după datina veche a împărăției, ducâ
ndu-se la Seraiul împărătesc pentru „expe
diţia
actuală în potriva Germanilor, au îmbră
cat cuftane fiecare după rânducala şi stare
a lui;
*

Hormuzaki,

Documente,

XIV.

1

9

.

vizirii au stat înăuntru, iar ceilalți afară, în vreme
mare

co testirifagi-efendi cetiă

cu glas

numele lor; și. astfel ieşind au plecat.
In acelaș an,.5 Martie, Luni, ehehaiaua Marelui Vizir cu două sute douăsprezece îțagale ale sale şi cu alte agale, adică capigibași, vuțipraiale şi muleferecale, luând

tuiurile Marelui Vizir sau dus la Soraiul împărătesc după rândueala

lor şi au

luat

cele două tuiuri ale Impăratului și întorcându-se la Sultan Baiazid au ridicat otacurile,
unde și ceadârmeclerii au îmbrăcat caftane şi ieșind afară sau dus de le-au
aşezat
aproape de palatul împărătesc.
|
|
In acelaș an, 7 Martie, după obiceiul împărăției, rufelurile breslelor au ieșit
afară cu alaiu după rânducala lor.
|
In 8 Martie din acelaş an ongeacul ienicerilor a ieşit afară cu paradă mare, fiind
agă al ienicerilor Vizirul Ibraim-Pașa, şi a făcut alaiu.
In 12 Martie, Luni,a ieșit Impăratul din” palatul su la corturi, și fiindcă corturile erau aproape de palat, n'a ficut alaiu; numai muftiul, vizirii cu celelalte cete

au stat să-l salute.

Si

Di

In 20 Martie a îmbrăcat caftane Aiasmali Haseli-Aga, și s'a făcut bostangi-bâș
al Constantinopolei și în Constantinopole Navlungi Hasan-Aga, fiind mazil. -Chehaia-bei
sa făcut seimen-baș,
jar seimen:başșul lusuf-Aga sa fâcut mazil.
|
» In 22 Martie ne-am sculat din Adrianopole și am poposit la Itemal-ceairi, care
e două ceasuri și jumătate departe de oraş. Am stat zece zile lângă Adrianopole, Ne
temeam, foarte mult să nu plouă, dar n'a plouat. Sa ridicat împărăţia cu. mare lipsă
de dobitoace, de cămile şi căruţe.
|
e
|
AL doilea popas a fost la podul Mustafa-Pașa. Am poposit dincolo de pod,
unde a și fost o ședere de o zi, şi fiind că casam-bașul eră înaintea podului și drumurile erau înguste, a fost mare strâmtoare și îmbulzeală, și mai ales fiindcă aveau
proviziile în partea. cealaltă, şi ducându-se să-şi iea tainul după amiazi, cu mersul unora
şi venirea altora pe drumuri și pe pod sau înghesuit astfel, că stau făcut două omoruri.și au pierit: mulţi cai și multe haine. Sa dat .și un hati-şerif ca harabalele să .
meargă inainte cu tuiul. Girmen-Pașasi Agemul, care are datoria de a însoţi tuiul, sa
făcut mazil şi a fost înlocuit prin Ilasan-Paşa, fostul Nersek-Paşasi.
In 25 Martie, am poposit în satul numit Harmali, vreo şase ceasuri şi jumătate departe -de podul Mustafa-Pașa,
|
In 26 aceaș lună am poposit la satul numit Caiali, opt ore departo de Ulu-dert;
dar din. pricina, ploii căzute în acea zi și cu o zi înainte, sa făcut noroiu mult și sau
coborit şivoaele de au rămas pe drum cămilele şi alte dobitoace de -povară; cu deosebire aproape de sat, fiind locul foarte glodos și fiindu-le greu să iasă din noroiu ca
să treacă dincolo, sau strâns mulţi în partea cealaltă a satului,și grăbindu-se ca să

treacă”şi înghesuindu-se unii.cu alţii, sau înnecat şase oameni şi cămile și cai mulţi.

In 27 al6 aceleiaș luni am poposit în. satul numit .Papazkioi, șase ore departe
de Caiali,și din pricină că eră noroiu mult și ploaie, au rămas pe drum dobitoace şi
poveri multe. Darîn sat am găsit adăpost, căci locul oră nisipos.
|
„În 28 ale aceleiaş luni, am venit la Filipopole; şase ore departe de Papazkioi,
Am poposit dincolo de râu-şi de cetate, dar fiind podul îngust, oștirea s'a înghesuit
şi au fost patru omoruri, și alţi mulţi ostaşi au fost răniţi, iar mulţi au rămasîn ziua
aceea dincolo de cetate. Am stat acolo trei zile. Sa dat” poruncă ca Ibraim-Pașa și

Musai-Pașa și carele și toţi cari nu făceau parte din dairă să meargă înainte până să

treacă prin aceste locuri. strâmte.
|
|
|
.
a
In 31 ale lunii, au sosit trimişii Ungariei, Petru Fangel, Ştefan Sirmai și Paul
Uprez, cel dintâiu din partea craiului, al doilea din partea boicrimei lor, iar.al treilea
.
a
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din partea oștirii. Au îmbrăcat unspr

ezece caftane, le-au împărțit tainuri de o mie de
aspri pe zi, două sute de pâni, treizeci de:
ocale de carne, cinsprezece chile de orz și
șapte cântare
de paie.

:

APRILIE,

podul

La 1 Aprilie jumbrateciul Husein-Aga s'a făcut
chehaia Sultanci-Valide,
In 2 Aprilie am sosit la Pazargic. Am poposi
t dincolo de râu. Dar deoarece eră strâmt și lung și Sau găsit unele harab
ale cari nu mergeau înainte, a fost

îmbulzeală şi strâmtoare la trecere. Depărtarea e
de șase ceasuri dela Filipopole.

In 3 ale lunii am venit la Serhan-beili, patru
ceasuri departe de Pazargic. Am
poposit dincolo de râul Marița, cam vreun
ceas departe. La pod din pricina strâmtorii
a fost îmbulzeală.
a
|
„In 4'ale lunii trecând strâmtorile munților
Despol (Rodope) şi așă zisul Câzderven, am popositlu un loc ce-i zice Ispah
i-chioprusi, aproape de satul numit Bania,
care înseamnă ape calde. E șase ceasuri dela
Sarhan-beili. Trupa Pașci şi a celorlalte
căpeteniia trecut noaptea strâmtorile.
|
In 5 ale lunii am.venit la satul numit Ihtim
au. Am: poposit pe câmp. Depărtarea dela conacul trecut e de patru ceasuri.
e
5
|
In 6 ale aceleiaș luni am sosit la locul numit
Kajasher-derven, aproape de
satul zis Osmanli, la o depărtare-de șase ceasur
i dela Ihtiman. Am poposit pe câmpul
întins al orașului Sofia.
In 7 ale lunii am ajuns în orașul Sofia după
şase ore de drum. Am poposit
în partea cealaltă, fiind locul îndemânatee. Avea
m apă bună și toate cele trebuitoare,
Am făcut popas de două zile, iar. întra opta zi,
când eră Duminică Și Paști, am ascultat slujba la Sf. Domenie, fiind biserica unci
mitropolii.
|
Intra zecea zi am sosit la Ialkali-bunar pe o
cale îngustă fără poduri lungi.
Am poposit într'un loc larg. Aveam apă bună; a
plouat. A venit ştirea că veniseră la
Salonic oştirile din Egipet cu oplsprezece vase
franceze și turcești tefere. şi nevătâmate. A îmbrăcat kaftan Cereţ-Bei ca mușde (răspl
ată). In 11 ale acelciaș luni am ajuns la Sariciurti.
Drumul până la popas a fost
de opt ore, căci am înaintat două ore dela iurtul
hotărit. Iar după o depărtare de
două ceasuri dela popasul dinainte am intrat într'o
strâmtoare unde am avut multă
greutate, și a ţinut: două ceasuri. A plouat: Am poposi
t într'un loc foarte îngust.
In 12 ale aceleiaş luni am sosit la Șarkioi. Acolo
am stat un ceas; locul eră
neîncăpător. Împăratul a tras în oraş la casa lui
Ibraim-Aga și Marele Vizir la casa lui
Huscin-Aga până spre seară. Un mezin căutând
căruţe a poruncit de au ars casa unui
Turc; Marele Vizir văzând focul şi aflând pricin
a, a dat poruncă de l-au adus înaintea
lui; mai întâiu a vrut să-l spânzure, dar apoi a porun
cit să plătească paguba. Drumul
până la popas eră de patru ceasuri. Aveam apă
bună, lemne multe. De aici s'au trimis
porunci la beglerbeiul Rumeliei, la beiul Sirmiului
şi a Samandrei să se duci la Osek
spre

a păzi podul.

N

In 13 ale lunii am ajuns la palanca de curând făcută
a lui Mustafa-Pașa, de:
părtare de două ceasuri. Am poposit într'un loc
puţin încăpător. Aveam toate cele
trebuitoare. A plouat.

In 14 ale lunii am sosit la Niș, opt ceasuri

murile erau grele, și după multe
Ne-am odihnit o zi întreagă.

treceri

departe. La aceste popasuri dru-

peste rău ne-am

oprit întrun

loc încăpător.

4

In 16'ale aceleiaș luni am ajuns la Alexinaţ, şase ceasuri departe. Drumul
ne-a fost anevoios; popasul peste mână. Nu aveam. cele trebuitoare; dobitoacele erau :
obosite din pricina noroiului cel mare. Apoi pe rând am trecut pe la satele Rinalioglu,
lagodina, Patriniţa şi pe la palanca lui Hasan-Paşa în douzeci Aprilie.
In aceste conacuri eră înghesucală; locurile erau rele, strâmte. Trecând dealuri
şi ape rămâneau pe loc multe dobitoace. Erâ lipsă de pâine, se scumpise. orzul de
ajunsese îemaul! douzeci de aspri, sau întâmplat și omoruri făcute de tâlhari. Mulţi
căutând

loc bun

de trecere

prin

păduri

şi-au găsit

moartea. In palanca

pomenită

mai

„sus sau aflat toate cele de trebuinţă. Au venit scrisori dela Serasker, vestind neliniște
din partea Germanilor, începutul” nepotrivit al pregătirilor. de răsboiu și venirea Coza-

rului la așă zisul Taașan-ovasi.
La
vânătoare

pomenitele
spre

marea

conacuri “Impăratul: aducând o mulţime
măhnire a căpeteniilor

supărate

de -această

de raiale se duccă
ostencală

la

zadarnică.

Apoi pe rând am ajuns la Menzil-Kolar și la Menzil-lisargic lângă Dunăre, iar
în douzeci Aprilie: am. sosit la Belgrad. Am poposit în partea de dincoace. Împăratul
sa dus la otacul lui cu mare alaiu și cu multă paradă. Dar sa întâmplat să piardă

pe drum un bumb îmbrăcat cu catifeă şi să se frângă o parte din serguciul lui; dar
bumbul sa găsit după multă căutare. La Belgrad: sa dat semnalul popasului. Proviantele erau- prea scumpe, făina, costă 150 de aspri chila, posmagii erau de 4 aspri,
orezul de 200; harabale puţine. Sau dat conacuri cu iaflele. Sa hotărit ca Impăratul
să stea locului. Kara-Ibraim-Pașa s'a făcut caimacam, Silictarul defterdar-vehil, RamadanEfendi ketip, beilicciul Nasmi-efendi reis-caimacam, Cem-zade nișangiu al ordici.
.
In 23 ale aceleiaș luni, Vineri, s'au închinat Împăratului trimișii Ungariei, din
partea craiului Petru Frangel, iar din partea boierilor Stefan Sirmai, şi Urpez din
partea armatei. Au dat în dar Impăratului cinci mii de galbeni. Au pus şaisprezece
caftane.

MALU.
La

3. Maiu a pornit Ali-Aga cu Tunighi, capikehaiaua, ca să se ducă să cheme
pe Craiul 'Tokoly, să vie să se întâlncască cu Marele Vizir, cu o scrisoare dela acest
din urmă și cu două caftane de aur,
In 3 ale aceleiaș luni Marele Vizir a luat sangeal:- -șer iful cu mare paradă.
Sau înşirat de o parte şi de alta toate batalioanele oştirilor, şși cu pregătire împărătească sa dus şi a venit.
In 4 ale aceleiaș luni Raguzanii și Dobroţinenii Sau închinat Impăratului la
reşedinţă, dar de departe, căzând în genunchi afară de porți. Raguzanii au prezentat
un dar de zece duluci de harile, optsprezece duluci de Cunașz, două. de catifeă,
iar pentru Marele Vizir douăzeci şi patru duluci de atlaz și unul de: catifeă, trei de
postavuri, 32 de mici lumânări, 30 de cutii cu bomboane, 60 de căpăţâne de zahar.
Insuș trimisul a pus un caftan Impăratului şi trei Marelui Vizir. Dobroţinenii au adus
Impăratului” și Vizirului

câte dousprezece

câte

o trăsură

cu

trei cai, câte

o bucată întreagă

de

postav,

pâini şi câte o sabie de argint.

In 6 Maiu Vizirul a trecut cu ordia râul Sava, și sa oprit în Zemun. A trecut
cu mare paradă. La Belgrad Emir: Pașa a făcut alaiu și aveâ șapte sute de
„Pelibei Ilusein-Bei aveă cinci sute de oameni. Beglerbeiul Anatolici
Pașoglu avei-ca la 1.500 de oameni.

oameni.
Osman-

1 O măsură și tainul calului.
:) Duluk, podoabă; harile,un fel de ţesături de mătase; cumașa,
stofă ţăsută din felurite materii.
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De asemenea a făcut alaiu Nara-Mehmet, paşa Diarbekirului,
Ahmet-Pașa, chehaiaua Rasiului. Pașa Diarbekirului aveă 2.500 de oameni,
dar a adus mare pagubă şi
aveă mulţi sikiaelgii. Impăratul voiă să-l ucidă, dar a scăpat
prin mijlocirea Vizirului.
i “Alaiu a mai făcut Mustafa, pașa Silistrei: Avea şi el mulţi
silinetgii. Dela cei
mai de aproape pași ai răsăritului și apusului veniseră mulţi
sikiaetgii.
In 10 Maiu au plecat Ungurii după ce au sărutat mâna Vizirului
şi au îmbrăcat
unsprezece caftane și li sa dat:în dar 500 de lei.
Regep-Bei, fost asaga-buluc-agas), se duse st cheme pe craiul
Ardealului. Impăratul a venit de trei ori la chioşcul Vizirului, care crâ pe un
deal deasupra râului
Sava, şi acolo petreceă privind alaiurile. |
|
|
La sfârşitul popasului a început să se ieftinească proviziile. Cafeaua
a ajuns
o sută cincizeci de aspri, orezul un gros și jumătate, fiina patru
aspri ocauu; miei
erau mulţi și ieftini.
Șurile cari au venit la Belgrad asigurau că Cezarul venise la 'Tauşan
-ovasi
aproape de Pojon, ca să cerceteze oştirile sale; că venise întâiu Herman
n, preşedintele Badenului, și a cercetat cele trebuitoare la lanik; că apoi a sosit
şi Cezarul în
persoană și a zăbovit o zi la lanik, altă zi la Comaran; că se fac
pregălirişi recrutări de oşti şi că în sfârşit veniseră unele - oştiri leșești cu general
ul Lupomirski la
munţii Carpaţi, oștiri strânse cu banii nemților spre ajutorul lor.
Aici au venit agalele din serhaturi, dela Agria, din Buda, din StolniBeliorad,
din Caniza, din Palota, din Pupolcea, Siklovo şi din altă parte;-ci au
fost chemaţi şi
întrebaţi despre drumuri și despre întăriturile Nemţilor; ce'fel sunt
la fiecare sethat
și cum stau? Mai cu seamă cercetaţi au fost cei din Caniza; i-au întrebat
dacă Kirint
se trece cu greu şi au răspuns negativ atât despre Copraniţa cât şi despre
alte cetăţi
ale Croaţiei.
Sa făcut iar mare takaiut (divizie) ca să [io trimise la Osek proviziile
şi muniţiile. A venit scrisoare insultătoare dela prezicdenlul Cezarului; el cercă ca
inlernunţiul

Caprari să se întoarcă înapoi.
In
ienicerilor.
|
In
la conacul
precum și

19 ale lunii plecă tuiul agăi ienicerilor şi a
Impreună a mers şi ambasadorul german şi
13 pleacă luiul Marelui Vizir şi a doua zi am
ce-i zice Votica, patru ceasuri departe, Aveam
apă din fântâni de întrebuințat.

In 15 ale lunii am poposit la conacul

doua zi a pornit şi ogeacul
capuchehaiaua.
pornit-spre Osel.Am poposit
cele trebuincioaso din destul,

numit Parea,

patru sau cinci ceasuri

departe. Erau și fântâni, și în apropiere cră râul Sava. Aveam belşug de
ale mâncării,
mai ales, lipsind stăpânul, aveam multă libertate şi la amândouă conacel
e drumuri
largi, câmpii, iarbă multă.
|
|
In 16 ale lunii am sosit în Parfa, patru ceasuri departe.
In 1? la Mitroviţa, trei ceasuri departe. Ea se află lângă Sava, are
multe caso
și e plină de cele trebuitoare, încât mulţi au găsit acolo proviant mai ieftin
decât
în Belgrad. Făina aveă preţ de trei aspri, posmagii doisprezece. Aici
am stat în toată
tihna două zile. De acolo a fost gonit Ilasan și tatăl său vitreg căpitan
ul Zaneto din
prepus de spionare.
,
In 19 ale lunii am sosit în Cocoviţa, patru ceasuri departe. A plouat
peste
măsură de mult și a fost vânt puternic, așă incât a căzut cortul cel mare,
ulițele Paşei
şi corturile altora mulţi. Insoţit de multe tunete un trâsnet a lovit
pe Aga Abdulatif
din neamul Tătarilor, şi la omorit și pe el precum și pe o slugă a
lui; cineva care
se află bolnav pe la mijlocul lor n'a păţit nimie. Calpacul şi papucul
lui Abdulatif sau

“găsit arse cu totul, pe când celelalte ale lui mădulare rămăseseră toate nevătti
mate,

G

.

In .20 ale lunii am sosit în Varnic, şase ceasuri departe,
In 21 ale aceleiaș luni am ajuns la, Vulcovar, care e:o palancă făcută din zid
aproape de Dunăre, patru ceasuri departe. A plouat puţin, dar la aceste popasuri, corul întunecându-se despre apus, arătă nouri foarte ncgri și fulgere în chip de săbii.
In 22 ale lunii am sosit la un loc cese cheamă Dil, lângă Dunăre, patru ceasuri
departe. La sus pomenitele popasuri aveam deajuns din toate cole irebuitoare. La popasul dela Vulcar m'a păzit domnul: de mare primejdie în minutul când telegarii se
-speriaseră şi erau: so ica la fugă fără vizitiu. Feciorul, care schimbă fustanelele,
a fost
călcat de trăsură, dar n'a. suferit.
PN

Defterdarul, deși trecuse înaintea Belgradului

spre Osck,

sa întors înapoi la

acest conac; a dus pentru pregătiri :provizii și muniții. O corabie mare cu praf de
puşcă

sa scufundat, iar. celelalte au ajuns bine la Osek.

A

RE
In 23 ale lunii am sosit la Osek (Eszel) lângă râul Drava, unde e un pod mare.
Marele Vizir a intratîn corturi cu mare alaiu, dar a: poruncit ca paşii să stea la
închinăciune după orândueala cerută de vremea rugăciunii și a supunorii aialelului lor, nu
după orândueala patli; (rangului?) şi anume: Paşa Diarbekivului Iara-Mehmet în partea dinspre răsărit, deşi Vizirul s'a aşezat cu totul în “coadă, iar Zi-Pașa în partea
despre apus, Mustafa-Pașa fiind vizir, şi: el a stat în locul din urmă şi au trecut înainte
mulţi, cari erau de două tuiuri, pe când KiutahiC-Paşasi al Anadolului eră Osman-Pașog!u

Ahmet-Paşa.

La dreapta şi lu stânga a stat Ilasan-Pașa beglerbeiul Rumeliei, căci întrebat fiind
„Marele Vizir, a zis că așă a hotărit Impăratul prin hati-şerif în vremea Cameniţei.

"In 25 ale lunii a făcut paradă beglerbeiul Rumeliei cu alaim-beii şi cu timar-

liii (feodalii) Rumeliei și pe urmă după ameazi mulţi Sangeak-Bei și Onili-Pașa.
Sa
(inut sfat; Marele Vizir a stat cu calevi, reis-efendi și ccauș-bașul cu selim, şi muhtaraga şi ceilalți membri ai divanului după rândul sangeal-beilor. După numărul oamenilor ce aveau i s'au dat câte unul sau două sau trei caftane.
|
In 26 ale lunii Maiu la Osek sau dat lefurile, s'au aşternut pungile sub saivan,
Marele Vizir a șezut cu selim :pe scaun, iar deftordarul, ruznamegiul, reis:efendi
ceauș-haşul cu seliniuri, cu feregile. A venit lul-Ichaias) cu mică cucă, ienicer-efendi
cu. selimm, baș-ceauşul, muhzur-aga, cu kisbelul lor. Au stat la dreapta şi la stânga; Sau
înșirat toţi ciorbagiii. Ruznamegiul a strigat suma de bani; se numărau sume mari
ținându-se odăile închise, apoi le luau repede din fiecare, odaie; alergând îi sărutau
poala şi ieşiau. Pe urmă au venit chehaialele celorlalte cote împreună cu chiatupii lor
şi au luat partea cât li se cuveniă, și în sfârșit -defterdarul, ruznamegiul și ccilalți
după. obiceiul divanului sau îmbrăcat cu caftane. Atâta numai că au venit agalele;
dar chehaialele dela ogiacuri și fai nu erau, ci numai o mare mulţime: de ieniceri.
Apoi sa dat simbrie spabhiilor-și celorlalţi pe rând. In 28 ale aceleiaș luni a fost chemat la Poartă internunţiul german Albert
Caprari. | sa dat răspuns la scrisoarea prezidentului [Hermann de Baden, Cancelarul
Cezarului şi apoi a fost expediat. Marele Vizir a înștiințat că Poarta împărătească e
deschisă. Deredente Kunitze a rămas la Poartă, s'a hotărit să meargă cu el Ali-Beizadt,
fiind îstolni-bei nu a pus caftane. Sa făcut divan, pe câtă vreme afară eră o grămadă

mare de delii şi agale. După accea 'Tătarul s'a dus şi a oprit pe ambasador la Mihalţ

și sa făcut tain Skenderie-Bei, iar Atli-Beizadă s'a întors înapoi.
In 31 Maiu, Miercuri, a venit craiul Ungariei la Ertut-skelesi, trecând Dunărea
la Sambor-(Zombor). Spro întâmpinarea lui a ieșit Deli-Paşa, Ghinuli-Agasi cu deliii și seibanii. paşii, silikat-agasi Osman-Aga şi în locul lui şaus-agasi-spahilar-aga, care eră cam

bolnav, sa dus spahilar-chehaiă, Eră și silictar-chehaiă și ceauș-bașul cu mulţi ceauși.!

|
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La

mijlocul

drumului

a fost întâlnirea

mea,

a dragomanului,

cu

el, căci

ieșit-am să-l

“ întâmpin; am stat împreună cu Craiul şi am vorbit
multe, mai ales cu privire la întâlnire. Apoi a sosit calul roib, pe care l-a trimis Marele
Vizir; el s'a dat jos-și l-a încălecat. Pe urmă întâlnirea și luarea rămasului bun s'a
făcut călare; cu am mers

înainte, iar Craiul cu alaiu a venit în urmă, la poartă împreună
cu oștirea lui. Erau ca

la cinci sute de oameni pedestrași şi călăreţi. In frunte
mergeau. oamenii lui, apoi
veniau boierii lui: fiecare între - doi ceauși, contele Manai,
Parcotz, contele Petui, Petrotzi și alţii mulţi; în urmă Craiul între doi capi de ceauși
și silictar-agasi. Ei au descălecat afară, în vreme ce se ziccă din trâmbiţi și se ţineau'
steagurile desfășurate.
Apoi au intrat ca la vreo șaptezeci. Craiul a şezut pe
scaun de catifeă, fiind maro
consiliu plenar. Apoi ieşind Marele Vizir cu. calevi și ceilalţi
membri ai Divanului cu

-

selimuri (silictar-agasi so coborise la chehaia), Craiul s'a sculat şi
i s'a închinat. Marele

Vizir a șezut la mijlocul mindirului, la acă-direcli (cortul
vizirial), Craiul a sărutat
poala lui; acesta i-a poruncit apoi să șadă, iar el i s'a închina
t a doua oară sărutându-i
poala, apoi a șezut Marele Vizir, i-a poftit bun sosit și a
întrebat despre starca lui; el
Sa sculat și i-a rostit cuvântul de salutare, apoi iar i-a
sărutat poala şi a șezut. In
convorbirea dintre dânşii eră vorba despre o supunere cu
dreptate. Apoi l-a îmbrăcat
cu un mintean de blană, a dat şi la oameni vreo șapteze
ci de caftane. Numele celor

şase boieri le-a strigat reis-efendi. lar Craiul sărutând iară poala
Vizirului s'a sculat

cu aceaș paradă și cu aceiași boicri, şi l-am dus aproape de oaste
la o grădină unde
erau întinse doui cergi lacoperiminte de corturi), una cu caumaşe
prea frumoase și alta

cu sosacuri (aşternuturi) şi alte corturi; şi acolo sa coborit el,
și au salutat boierii şi
au plecat, asemenea şi cu. | sa dat tain pe zi două sute de chile
de orz, cinci sute

de perechi de pâini,- șapte care de fân, doi viței, cinci miei,
douăzeci do ocale de unt,
gâște și o mie de Iei pentru cheltucli mărunte, pe cari i
le-am dus cu. Vizirul i-a
trimis în dar pâne curată, opt gavanoaso de șerbot, găini, gâște,
răţe, viței, miei, zahar
peşti, vişine, cireşe. Calul Vizirului ce fuse încălecat de el
i sa dăruit. M'am dus cu
și am discutat împreună cu el despre toate afacerile. Apoi în 2
IUNIE.

Craiul a venit singur la Vizir, și fiind de faţă chehaiaua şi reis-cfe
ndi, sau tratat

afacerile prin 'mijlocirea mea ca tâlmaciu. Vizirul i-a dăruit un hanger.
Apoi a plecat
şi a venit cu mine şi cu Ali-Asa, și iară sa suit cu noi.
În-£ ale

lunii

Iunie

a venit cu

boierii

lui şi a sărutat

'
mâna,

şi a îmbrăcat

mantă cu blană, iar oamenii lui patruzeci de caftane. Sa însărcinat
un îedlecli-mulefeveca să meargă cu el. I sau hotărit toate cele trebuitoare pentru
drum. Inainte do cea,
din urmă întâlnire cl a trimis Vizirului doi cai, unul murg,
celălalt roib, berghiri
peste măsură de mari, unul îmbrăcat celălalt gol, şi două ceasorn
ice (aveau diamante)
și două tipsii de argint și trei cupe și două puști, și pentru bei
câte un ccasornic și
câte două amnare pentru fiecare. Au imbriicat caftane cele două căpeteni
i şi cu oamenii
lui au primit bacșiș. După ce am trecut podul dela Oselk în 5 Iunie,
Luni, 19 Gemaziulahir, şi am poposit la Tarta, el a venit singur şi sa întâlnit
dimineaţa cu Vizirul.
La podul dela Osek a fost mare greutate la trecere, fiind podul
spart; acesta sa rupt
și Sau innecat câţiva oamenii. Și la Tarta a fost o şedere de
un ceas.
In 6 Iunie am sosit la Burnivar, patru ceasuri departe. Vechiul
pod eră putrezit, iar cel nou nu eră isprăvit (cine .va puteă povesti somotu
l, necazul și sbuciumul trecerii! Aşă ceva nu sa mai întâmplat la nici un pod), și
nau putut să treacă

oștirile, căci a fost mare strâmtoare. Ca nici odată, au pierit foarte mulți.

a.
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„In 8 ale lunii am sosit la Mohaci, șase ceasuri departe
, în toată tihna, căci
nam, mai avut do trecut nici un pod.
In 9 ale lunii am sosit la Datosek, la o distanţă
de patru ore. Am trecut cu
greu podurile.
In 10 am sosit la Siksar (Szegszărd), patru ceasuri
departe.
Am trecut foarte
cu greu podurile. Acolo a prins foc muniţia şi au ars
vreo patruzeci de care încărcate
cu pral de puşcă,
|

In 1 alo lunii am ajuns la Pacsa (Paks) cu îndemânare.

Acolo

a murit

ca

martir Stoios Gelepis, care omorise un celebiu şi na
vrut să se lepede de jurământ.
In 12 ale lunii am ajuns la Futvar, Am trecut cu puţină
greutate palanca, cinci
ceasuri departe. S'a dat tain pentru beii străjilor. Astăzi
au plecât Ungurii spre Constantinopole.
,
Die
13 alo lunii

am

sosit la Gean-Kurtaran,

cinci

ceasuri

departe;

am

mers în

nare. Orândueala cră următoarea : Afară întrun: loc deschis, de
amândouă părţile cor-

tului de căpetenie Sau aşezat câte trei rânduri de mâncări
cu fripturi de boi întregi
și de oi întregi și alto bucate do foarte multe feluri. Spre chemar
ea Hanului sa dus
din partea Vizirului împreună cu capichehaiaua anului AbitinAga, Caftangi Huscin-Aga
și Ali-Aga, capichehaiaua lui Abdi-Paşa. După aceea sa dus pașa-vi
zirul Silistrei Mustafa-Pașa şi beglerbeiul Anatoliei Osman-Pașoglu Ahmat-Paşa și
beglerbeiul Rumeliei
Hasan-Pașa, cari după ce l-au întâmpinat au venit având înaintea lor
pe beglerbei și
întovărășiţi fiind de Mustafa-Pașa. Dar apucând înainte un mare număr
de Tătari şi
pregătindu-se de amândouă părţile de răpire înainte să treacă Hanul,
sau repezit fără
rând și au răpit mâncările din fața lor cu mare licomie.
|
La venirea IHanului afară de ulițele corturilor, au ieşit să-l întâmpine la
o depărtare însemnată atât reis-efendi şi ceaușbaşul cu selimuri, cât și chehaia
ua, cu obişnuitul turban, și după ce l-au salutat, mergând ci înainte până la acele
uliţi și trecându-i înainte pe jos pașii în potriva orânduelii vechi, şi asta din pricina
neştiinţei
lui Mustafa-Pașa, care şi-a necinstit rangul și a mers pe jos înaintea
Hanului. lar
Hanul a venit și a descălecat înaintea cortului-de frunte, și şi-a scos cismele
şi pe
când se îndreptă spre uci-derekili, sa arătat Marele Vizir înaintând cu doi
pași dela
perdeaua cortului-de-frunte, şi după ce sau salutat amândoi, Vizirul mergân
d înainte
cu caleci şi având în faţa lui pe ceauşbaş și pe reis-efendi, iar Hanul ţinut fiind
de
lullul: (un fel de mantie) de către chehaiaua şi de kapigilar-chehaiasi, au
intrat la:
uci-derelili şi au şezut amândoi nu la colţuri, ci la mijlocul mindirului, Vizirul
la
stânga, iar Hanul la dreapta; Nuradin-Sultan cu trei hanzadile au stat de o parte
și de

alta. Au șezut câte doi pe așternuturi. După ce au stat puţin şi au vorbit de sănătate

şi de călătorie, s'a adus cafea cu rodozahar în cești osebite pentru fiecare. Apoi
s'au
dus slugile și î rămas Vizirul cu Hanul, și, șezând înipreună cu hanzadelele,
au stat

-

In

tihnă. A venit Serban Vodă la ordie.
!
|
„
|
In 14 ale lunii am sosit cu ușurință la Pacosta, la o
depărtare de patru ore;
A doua zi am sosit la Istolni-Belerad, şi sa făcut alaiu
mare, atât de minunat, încât
sta uimită mintea omenească; oștile pașilor se vedeau
în şiraguri nespus do multe şi
bine orânduite.
|
In 16 și 17 alo lunii s'a făcut popas la Stolni-Belgr
acesta
ad; e șapte ceasuri departe
de Gean-Nurtaran, dela Buda ceasuri patrusprezoce, dela
Ianilk patrusprezece, iar dela
Vernil ceasuri opt.[E o cetate tare,:împresurată cu apă,
cu lac şi cu șanțuri cu apă.
Aveă două poduri mișcătoare, In unele părţi e surpată,
e întărită din lire, dar e părăsită duță obiceiul împărăției.
In 17 ale lunii a venit Ilanul și Sa întâlnit cu Vizirul
, și s'a făcut mare adu-
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de vorbă mai multă vreme; Ilanul s'a prefăcut că nu cunoaş
te aceste locuri ale Germaniei şi a făgăduit supunere la porunci. Apoi au ieșit
hanzadelele, şi a. rămas numai
Nuradin. Vizirul a scos calemul (condeiul) și reis efendi
pecetia. Au adus o masă la
care au stat Vizirul, Hanul, Nuradin și reis-efendi. Apoi
au chemat și pe defterdar,
liind de faţă. După ce ei au stat la masă Și şi-au Dăut cafeaua
, Nuradin a luat cu sine
chehaiaua și sa dus la cortul care se aşezase lângă otacul
Marelui Vizir pentru Han;
Vizirul cu Ianul au rămas singuri și du vorbit iar împreu
nă vreme destulă, Apoi sa
retras Ianul la cortul ce-i fusese pregătit şi a rămas numai Vizirul;
şi-a făcut rugăciunea și închinarea de după ameazi. S'au dus pe urmă chehai
aua şi reis-efendi și au
adus pe Ian iară la Marele Vizir, care a făcut destul drum!
spre întâmpinarea lui. Au
venit și toţi acei ce erau polltiţi la adunare, Vizirul şi Hanul
au șezut ca în rândul
întâiu; la dreapta pe mindir a, stat Vanli-Efendi, în partea de
jos a mindirului Vizirul
Itara-Mehmet-Pașa și Diarbekir-Paşasi, aga ienicerilor M ustafa-Pașa,
ienicer-efendi Mahmud:
Etendi, Rul-Chehaiasi, șeful artileriei, sankol-alaibei şi alţi câţiva
alaibei din Anatolia.
lar din partea Hanului, mai jos de. mindir, au șezut Iluscin-Pașa
vizir și Sam-Paşasi,
Mustafa-Pașa al Silistrei, beglerbceiul Anatolici, Ahmet-Pașa din
Adina, defterdarul IlasanEfendi. Pe lângă sus numiții paşi au stat căpeteniile spahiil
or şi alţi pași, Și gembegiDbașul și sol-alaibei. Vanli-Efendi a luat cel dintâiu cuvântul şi
a vorbit despre trebuinţa
ținerii sfatului, şi sau sfătuit întrebându-se care cetate a Neamţ
ului.să lie împresurată? După ce sa, hotărit aceasta, a încheiat tot Vanli-Efendi şi sa
dat şerbel și buhur;
apoi am plecat cu toţii, afară de Ian. După ce a: vorbit cu
cl puţină vreme, Vizirul
a pus

kaleviul,

iar Ilanul a fost îmbrăcat cu

o blană .de

samur cu aur; silictavul pașei.

l-a încins cu sabia .băgată într'o teacă îmbrăcată cu postav.
Vizirul a șezut aproape
la stâlpul dela mijloc, iar Hanul la margine pe macat; în vremea
asta hanzadelele au
îmbrăcat caftane do aur, aclamaţi fiind de către reis-efendi. Apoi,
pe când secretarul
Hanului le cetiă numele din lista ce aveă, au venit unul câte
unul oamenii Ilanului

de au îmbrăcat caftane. Lipsiau

însă mulţi din cei ce erau

trecuţi în listă, şi cafta-

nele lor sau dat lui Belkir-Aga, fratele lui Abitin-Aga. Dar această
ncorânducală și lipsă
veniă dela Han, care n'a adus cu dânsul pe toţi cei trecuţi
în listă. După acestea

Vizirul şi Ianul s'au sculat în picioare: Silictar-Aga a îmbrăcat pe IIan
cu ferleşurile

pregătite; apoi Vizirul înaintând până la locul de întâmpinare
a condus pe Ian, iar
acesta la cortul de frunte a încălecat un cal pregătit ca dar
pentru dânsul şi inergându-i în faţă din nou reis-efendi și ceaușbașşul și chehaiaua până
la locul intâmpinării

dintâi, Hanul a icşit şi împreună cu pașii pomeniţi s'a dus la ordia
lui.
In 18 ale lui

patru ceasuri. Aveam

Iunie um

sosit

la un

sat năruit

numit

Mor, la o depărtare de

apă bună și din belșug. In dreptul lui eră Ciofea, o palancă tur-

cească, și la vreo patru ceasuri departe este Cenic, castelul lui Eszterh
izy, Palatinul

Ungariei.

In 19 ale lunii, am sosit la Kispir (IKisber), șase ceasuri departe. Am
trecut cu
puţină greutate muntele şi pădurea. Am găsit două băltoage. A plouat
tare şi sa ridicat
un Vânt foarte puternic şi sgomotos. Seiparii lui Mehmet-Pașa au adus
nouă capete, iir
căpitanul ungur Gheorghede San-Martin voind să fusă cu cei cincize
ci 'de ostaşi ai
lui cu cari se îndepărtase de întăritură, toţi cei ce erau cu dânsul
'au fost omoriţi,
căpitanul a fost adus viu rănit la picior; după cercetare el a fost
pus în. lanţuri. lar
Musulmanii au găsit cetatea pustie, deşi eră pregătită cu destule
provizii.
In 20 ale lunii am fost la Perdea, patru ceasuri departe, iar dela râul
Rava
numai trei oare. Au venit știri că Germanii ca la 50 de mii, pedeștr
i și călăreți, erau
tăbăriţi dincolo de râul Rava şi că voiau să impiedice trecerea Otomani
lor.
Hurmuzaki,

Documente,

XIV.

2
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La 2L am sosit la râul Rava. Am văzut în faţa noastră pe Germani, cari, ncfăcând nici o. ispravă, s'au îndreptat la Ovarin; când crau la Iaurin ei nici nu împuşcau măcar.
:
a
„În 22 Turcii au început să facă patru poduri; Tătarii au trecut la satul Mares
și gonind pe Germani. au prins 50 dintr'înșii, împreună cu căpitanul lor Claudiu Martie,
cari rămăseseră spre a păzi spatele taberei. Po mulţi din ci, Tătarii ducându“i la Marele

Vizir iau ucis tiindu-le capul,
oc.
|
i
In 23 ale lunii nu s'a întâmplat nimic de seamă decât numai că Turcii dădeau

zor la facerea podurilor, iar Tătarii au adus pradă mare şi robi de dincolo de Rava.
"In 24 sa vestit că Germanii au trecut la insula Comarin (Komărom); s'au trimis
scrisori la Ungurii din Iaurin. Pentru luarea Papei şi a Vosperinului (Veszprâm) s'a

hotărit să se ducă Hasan-Paşa al Dariascului, cu Ali-Pașa al Agriei. Mai întâiu a fost
cucerită Tata de către Hersek-Pașasi. Ungurii nu pulcau suferi aceasta și amenințau

că au să „strice învocala făcută cu ci..
|
Au venit 400 de ostaşi de ai Craiului Ungariei şi îmbrăcând caftane sau dus
la comisarii Craiului, iar. Mehmet-Pașa din Diarbekir şi Bekir-Paşa al Halepului și Ilamit-

Paşa Iasan au tăbărit în faţă.

.

In: 25 a ars întreg Strigoniul, întăritura şi cartierele de afară deplin.

In 26 Ibraim-Pașa a fost ficut serdar şi a rămas la Sanik

Turcişi 10 mii de Tiătari ca să păzească drumurile.
In 27 a pornit tuiul.
|

cu 23 de mii

de

|

In 28 noi cu oștirile am poposit dincolo de Rapeca (Râbeza), unde 'Tătarii au

adus vestitori, zicând că ci au bătut.o parte din oastea dușmană. Vestitorii crau ca
la
20 ostași rămași ca să stea de pază; iar oastea dușmană, cea mai mare parle din pedestrime, a plecat la insula Comarin; cealaltă. parte, temeiul călărimmii, sa dus la Viena.
|
In 29 a venit vestea, că Nemţii au lăsat deşert Ovarinul, care a fost impresurat și ars; au găsit în el multe provizii.
In 30 ale lunii am sosit la Taușan-ovasi-menzil, depărtare de cinci ceasuri, în
faţa Pojonului. La masă eram la largul nostru; sa adus mare provizie de făină,
secară; s'au adus mulți robi; Sau prădat multe 'sate. ara-Mehmet-Paşa a trimis pe Bekir-Pașa do a atacat Amburgul; în el nu cră oaste și au luptat locuitorii. L-au
luat
dând năvală din partea de sus; au tăiat mulţi, au găsit multe provianturi, au
ficut

mult jaf, au luat mulți robi.

IULIE.

La 1 Iulie am sosit la Gata. Am “poposit aproape de Ilaita (Laita ?), un râu mic,
Dini-Gheţiti. Iusein-Pașa a fost trimis să bată Purgul, care însă fiind întărit fu părăsit.
In 2 Iulie am ajuns la un sat de lângă Ilaita.
In 3 lulie în satul Hulesin. Am băut apă-din râul Vise (Fischa?), şi Pașa s'a dus
şi a văzut orașul Viena. Erau în cartierele din afară mulţi bărbaţi și femei din cari
mulţi
fură uciși şi mulţi robiţi. Au ars casele de acolo. Aga ienicerilor și kul-kehaiasi
sau

dus și au văzut locul meterezului. S'a hotărit împresurarea dela

poarta cea neagră. Fortăreaţa sa arătat puternică;
depărtare mare; pașa s'a întors Înapoi.
noapte

locul 'Tentor, adică

cei dinăuntru, slabi, n'au ieşit la o
o

In 4 Iulie, Miercuri, am sosit la Viena. Am tăbirit în latura ci despre mează-

dinspre poarta cea neagră şi a orașului de afară din această parte. Sa ficut mare

alaiu. Sara s'au luptat ca să intre în meterez; unii le-au ocupat, alţii nu. Sau împărțit în
3 tabere, una sub Marele Vizir împreună cu aga ienicerilor și cu lul-kehaiasi precum
și
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cu beglerbciul

Rumelici;

Ahmet-Pașa: al Timişoarei.

la mijloc, în aripa dreaptă eră paşa Kara-Mehmet

o

In acciaș -zi au venit cu scrisori oamenii din Poteani

scrisori de supunere.

și la stânga

şi Drascoviţi, și au adus

Dă

In 5 ale lunii sa dat poruncă să se ucidă toți bărbaţii
robi, și au fost uciși
vreo 200 înaintea cortului vizirial. In 6 ale lunii a fost
omorit de un tun, pe când
mergeă, pașa Ilasan beglerbeiul Rumelici. Nu intraseră încă
cu toţii în meterez. Sa :
dat poruncă să treacă în insulă. Sa însărcinat Ilusein, pașa
Samului; a trecut Emirul:
Pașa al Atanei, pașa Ilasan Hamid-Pașasi, şi alţii sau dus
la tabăra insulei mici. S'a
făcut răsboiu crâncen,
au fost mulţi răniţi.
A
In ? ale lunii au' fost ocupate cele două insule, a rămas a treia.
Pașa Ilidir a

stat în insulă, în faţa Vienei. Cetatea fu împresurată de pretutindeni.:

-.

In S, în 9 şi în 10 ale lunii meterezurile înaintau cu greu.
Svonurile spuncau
că intraseră în cetate 5 regimente proaspete ale lui Safenberg
şi Starhenberg, a lui
Mansfeld şi Susi şi unele companii de pedestrime conduse do
Haisler, de Visenber,
de Paropek. (erau și înainte), așă că ar fi fost în cetate douăsp
rezece mii de soldaţi
afară de cetăţeni. Ieșiau pe fiecare sară de omorau şi răniau pe
mulţi. A fost omorit
şeful artileriei, Sahidzilar-Chehaia, au fost răniţi ciorbagii, unii
au fost prinși de vii şi
puși în ţeapă. Dar și Turcii din afară luptau din răsputeri și se
căzniau să ajungă la
mori. De amândouă părţile saruncau bombe.
|
In 8 ale lunii a venit hazinetarul aga Ali Arapul, a adus hatișerif,
caftan cu
blană, hanger și sabie. L-a întâmpinat chehaiaua cu întreagă curtea,
alaiul cu muzică,
A venit la otac; crau de faţă aa, ienicerilor, Kul-Chehaia și ceilalţi
hogi. A icşit Marele
Vizir aproape de uliţi, a îmbrăcat caftan, a pus hangerul, a încins
sabia: și apoi Sa
întors la cortul vizirial. Acolo a stat în picioare ; reis-efendi a, cetit
cu glas tare hatişeriful şi l-a dat Marelui Vizir. Ali-Aga a îmbrăcat blana și l-a încăput
; vizirul a șezut,
- iar căpeteniile pe rând i-au sărutat poalele; oamenii lui Ali-Aga au îmbrăca
t şi ci caf.
tane, Apoi sa sculat Vizirul şi a stat înăuntru cu Ali-Aga, pentru care:
sa ridicat un
cort aproape de acela al Vizirului şi pentru însoțirea lui a fost ales
Fasli-Ifendi și
silictarul' Suleiman-Aga. Bombele celor impresuraţi făceau rău
multora.
In I1 și 12 ale lunii urmă răsboiul de asemenea cu aceeaș împotri
vire de o
parte și de alta, în vremo ce oștirile nemţești erau la palisade'și
generalul dincolo
de Dunăre.
Dela 11 până la sfârşitul lui Iulie abiă sau luat palisadele şi au
inaintat în
ele serdenghostii (oastea de rezervă). In vremea asta se dădeă luptă
strașnică noaptea
Și ziua cu hrube, cu buschiurmele, cu bombe mici și mari, cu tunuri
și puşti. Rar
cșiau Nemţii, și tot aruncând la bombe a fost rănit Kihaiaua AhmetAga şi a murit;
și în locu-ista numit ehehaia Ali. Au început cupurele și sangolalaibeiu
l făcând cupurul
prea departe de şanţ și încă și îngust, a fost destituit și bătut cu două
sute de vergi,

AUGUST.

In 2 August cele două cupure au ajuns până la șanț și s'au apropiat
de zidul
cetăţii; sau pregătit două hrube la colțul unei tăbii și au fost
aruncate în aer amândouă cu putere, căci aveau praf de puşcă mai mult decât eră nevoie,
şi căzând pietrile
dela ziduri pe meterezuri, au rănit vreo cinci sute de Turci.
Bombele Nemţilor făceau pagubă multă, dar și dintre Nemţi pieriau
mulţi de
tunuri şi bombe, Muri lovit cu săseata Genir, al doilea wencral al
cetăţii,
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TOkdly cu oștirile lui și cu Huscin-Paşa, care se află în partea cealaltă; sa dus
şi a ocupat toată partea de dincolo a Ungarici de pe lângă Nitra, Siredinul și Leopoldstadt, să dus'la Pojon și a luat ţara. Și auzind că Nemţii vin asupra lui, s'a
întors la râul -Vag; apoi au înaintat până la Tirvany, care a ars pe neașteptate.
De
âcolo a trimis pe 'căpitânul Arsani cu Unguri, care întâiu a luptat și a bătut pe unii
Leşi, dar mai pe urmă, atacat de Nemţi, fu învins și, după moartea, multor Unguri,
“prins de viu,
.
”
„Au venit “sub Lubimirski cinci mii de Polonezi în. ajutorul Nemţilor ;. toţi

erau călăreți.

In 4 August 'Turcii .serdenghestii s'au suit și au intrat în redăte. Partea dărăe
inată prin explodare Nemţii au întărit-o cu palănci și cu'saci de pământ; între aceste
au căzut și sau rănit mulţi "Turci. In ajutorul taberei nemţești au venit patru mii
de oameni:
In reduta care a fost aruncată în subterană și a deschis loc, sau pus numai
decât saci cu piimânt şi noaptea au pus lanţuri (?). Subteranele Nemţilor erau puţine
şi rele, încât în această

privinţă ei s'au arătat

fără

experienţă.

Sau

aruncat cu mânile

multe granatc, puţine din molar (?), tunuri din Potrivă multe. Intr'o lună au dat Nemţii
nouă: mii.

Au fost aduși din insulă 1.500 Egipteni și au fost trecuţi la tabere ca să îm-

puşie de subsuori ca unii co erau iscusiţi şi trăgeau bine la țintă. In preziua şi de
sărbătoarea sfintei Marii din 15 August n'a fost așă maro bătălie din partea Nemţilor.
Provizii au venit din Ianik de trei ori și de patru, au venit şi multe muniții. Sa dat
voie ca acei! câri nu au de ale mâncării să dea îndărăt pe cei robiţi, și au fost daţi
foarte. mulţi. O mio de Unguri s'au dus dincolo de Dunăre în ajutorul Craiului (lor).
„Au venit provizii dela Sipfon o sută de harabale, din Ghenţini patruzeci, din
Tataria cincizeci, din Drascoviţ o sută, din Potrian o sută, din Nadasteon zece, din
IIeretan-Ertud douăzeci, din Dobroţin o sută, din Pruca patruzeci.
S'a trimis

la Neustadt

scrisoare

îndemnătoare

spre

supunere,

asemenea

și la

Ebenfurt şi nu le-au primit; nici locuitorii din 'Trumensdorf nu s'au supus.
Beglerbeiul Rumelici rămase dar la meterezuri, pașa Hasan al Timișoarei

la

solol, cul-kehaiasi la tabăra dela mijloc, iar pâșa Iluseîn al Samului a ieșit şi el afară.
Pe

timp

de

patru

zile eră mare turburare și oștirile erau pornite când spre partea câm-

pici, când spre Dunăre, căci știrile nu se potriviau cu privire la atacul duşmanilor,
lucru care nu aduse puţină trudă, oștirilor. In sfârşit Sâmbătă mai spre scară sau
arătat armiile

protivnicilor

știut cu siguranţă

pe

dealurile

locul de unde

aveau

dinspre: mănăstirea

Kloster-) veuburg

și așă sa

să se coboare; eră la | Septemvrie.

SEPTEMVRIE.
In 2 Septemvrie, Duminecă,

în mare

orândueală și încetineală,

la răsăritul soarelui ei au început să se coboare

împărţiţi

fiind

în două

Nemţilor, care eră la rândul ei împărţită în multe cete,

partea stângă spre

se

taberi;

din cari

aceea a

coboră dela mănăstire

în

Dunăre; în partea dreaptă erau armatele poloneze. Capul Nemţilor

eră ducele de Lorraine, pe lângă care mai eră electorul Bavariei şi electorulSaxoniei;
în fruntea Leșilor eră însuş regele Lehiei, el singur conducându- -și armata. Mai eră de
faţă și hatmanul Lehici și alţi mulţi boieri. Oştirea: leşcască; după asigurările ce am

avut, eră ca la 20,000, dar foarte aleasă cât privește călărimea; cca nemţească eră ca

la 5.000, în care număr

toate pedestrime.

se cuprindcă

Intocmirea

pe lingă oastea Impăratului şi puterile auxiliare,

la luptă a 'Turcilor eră
*

următoarea:

La aripa dreaptă,
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care avcă în faţă aripa stângă a Nemţilor, eră serdarul
Ibraim, paşa Budei, Kara-Mehmet, pașa Diarbelirului și alţi paşi cu trupele provinciale.
La meterezuri mai crau
Igiptenii şi alţi pași cu pedestrime, dar la mijloc, spre aripa
stângă a Leșilor, eră însuş
Marele Vizir cu ienicerii, cu spahii şi cu oştirile sale. La
aripa stângă eră Ilusein,;
pașa Șamului, împreună cu Ilanul tătar și cu Tătarii, iar
în insulă a rămas haznatarul
Hasan, pașa Hamitului împreună cu Muntenii și Moldove
nii. Răsboiul a început la
amiazi, protivnicii păzind bună orânducală şi înaintând cu încetin
eală s'au coborit până la
vale. Intâiu şi întâiu răul a venit dela aripa dreaptă a Turcilo
r, unde eră Ib aim, pașa
Budei: acesta, având dușmănie şi ură către Marele Vizir,
a părăsit răsboiul, cu toate
că înainte susțincă că vrăjmașii nu vin şi siliă la împotrivire.
Dar pe .cât s'a arătat
viteaz înainte, pe atât şi-a dat pe faţă slăbiciunea și micimea
de suflet în vremea. răsboiului şi sa făcut pricina înfrângerii acelei aripi. Dosind-o
dela luptă, a venit la saivanul Vizirului, unde acesta, mâniindu-se, i-a spus vorbe de
ocară, dar. fiind lupta în
fierbere, lucrul sa trecut cu vederea. De asemenea și în aripa
stângă lanul 'Tătarilor numai decât a dat dosul. Numai Vizirul la mijloc, mai
ales cu ai lui, a ţinut
piept un ceas înainte de asfinţitul soarelui și a luptat ca leul
;. dar neputând să. înfrunte
văvala dușmanilor, deși cei din preajma lui uciseseră mulţi Leși,
dar find împresurat de mulţime, sa întors la otacul său, și atunci a trimis vorbă“l
a meterez să se întoarcă. Protivnicii Leşi şi. Nomţi au intiat de pretutindeni la
corturi. Si eră mare
larmă printre 'Turci cari fugiau și apucau tot ce aveau mai bun.
Deci Vizirul vizând

că na mai rămas nici o nădejde și siguranță dela arkapi (poartă

de ieșire), încăle-

când a plecat. Si pe când în toiul bătăliei sangeacul eră în primejd
ie în mânile îmamului, l-a luat Osman, aga spahiilor și la strâns și la pus la
sân. A căzut Meltupcifendi năvălind asupra dușmanilor și a fost rupt în bucăţi; au căzut
şi mulţi icioglani
(leciori) de ai Vizirului; mulţi din ci, fiind robi, au fugit la duşman
i. Sau risipit şi
toţi cei ce stăteau aproape de Vizir apucând care: încotro şi eră mare
și multă învălmășeală.
|
Când Nemţii au intrat în corturi, unii Turci au jifuit o parte din haznă,
iar
cealaltă parte a rămas în mâna vrăjmașilor, așișderea au rămas la metere
z tunurile și
muniţia cât a prisosit. Iar lucrurile și otacurile Marelui Vizir au pierit
toato din nechibzuinţa haznatarului; numai zece mii de galbeni au scăpat; aveă mai
cu seamă Vizirul multe şi scumpe giuvaeruri, din cari unele le-au adus mai târziu icioglan
ii, fiecare
câte una două, iar multe din ele lo-au luat şi au fugit robii Vizirului.
Atâta eră mulţimea Turcilor şi cu atâta frică fugiau, încât dacă i-ar fi urmărit vreo cinci,
șase mii
de dușmani, le-ar fi făcut mare nenorocire şi mulţi sarfi înnecat în
râul Sfel.
Hanul Murad Ghirei, fricos și laș, a fugit cu atâta repeziciune cu 'Tătarii
săi,

încât în 3 Septemvrie a ajuns la podurile din Raab, unde abiă a trecut poduril
e, căci

Ardelenii cari păziau acolo i s'au împotrivit şi i-au cerut să le spue pricina
pentru care
el sc întoarce. Noi în vremea asta am ajuns la Azan: și am trecut poduril
e și ne-am
oprit la tabăra Craiului Ardealului. Multe necazuri am avut pe drum. Slugile
noastre
voiau să so despartă
de noi şi nu aveam apă de băut şi am suferit mult de sote.
In 4 Septemvrie Vizirul şi-a făcut prânzul () dincolo de Raab; toată suita
lui
abiă eră de 500 de oameni și muzica lui eră ca a unui beiu de rând și se tânguiă
și el
şi cei de pe lângă el. Timp de patru zile oştirile treceau podurile şi plată
nu aveau,
încât se ruşinau între dânșii văzând mulţimea lor și nesocotita lor fugă.. Mulţi
în ciudă
învinuiau tare pe Vizir; iar acesta s'a coborit la otacul lui. Mustafa, pașa Silistrei
,. fost
Bostangi-Baș, fără uliţi împrejur, fără corturi de icioglani.
DI
oa
Aceiaşi bei şedeau sub un cort cu așternuturi proaste, lipsiţi de cele trebuincioase, pomenitul pașa Mustafa într'un cortişor, reis-efendi şi celelulte căpetenii așișderea,

.
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A venit şi Ibraim, pașa Budei, sangeac de frunte, despre care
lucru a auzit
Vizirul şi având ciudă pe el pentrucă părăsise cel dintâiu răsboiul,
a trimis după dânsul
şi mustrându-l scurt, a poruncit să puie mâna pe cl. Așă l-au dus
la cortul ceaușba:
“ şului, și acolo selam-agasi al Vizirului cu unul din capikehaiale
lau gâtuit cu o bucată de funie tăiată dela cort; atâta numai a zis: «Dece nu-l taie
cu sabia?» Apoi

i Sau confiscat averile de către autorităţi. Ceeace
sute de

pungi în numărătoare,

foarte multă.

-

,

galbeni

i

ca la vreo

s'a aflat în Buda erau numai trei
sută ucale şi alţi Iei şi argintărie

|

i

In 5 Septemvrie, înainte de ameazi, a fost maro sgomot în ordic,
așă încât a
început iar să încarce și să fugă cu mare iuțeală. Pricina erau unii
Ardeleni, cari se
întorceau de unde stătuseră de strajă. Turcii văzându-i pe ei şi ţinândui de vrăjmași,
sau speriat și s'au pus pe fugă, din care cu greu au lost opriţi și nu
s'au liniștit decât numai când au aflat că nu e nici o umbră de dușman. Vizirul
a trimis porunci
scrise la toţi paşii să încalece și să ucidă pe toţi fugarii. Mai ales Ghenţ
Hasan-Aga,
“ducându-se mai repede înainte, a ajuns po lanovas, Azap-Agasiul, care
fugiă cu stea.
gurile şi oastea lui, şi l-a întors înapoi; şi puși fiind atât el cât și stegardl
lui la mijlocul oștirii unde cră Vizirul, au fost tăiaţi după porunca acestuia.
Pa aga spahiilor
Osman şi pe aga silictarul Dai-Omer Vizirul i-a pus la închisoare,
căci pe vremea răsboiului'ei nu struniseră
cum se cuveniă p6 spahii cari erau pedepsiţi cu închisoare
pe mai multe zile. Pașă al Budci în locul lui Ibraim s'a făcut pașa Rara-Me
hmet; guvernator al Diarbekirului s'a făcut pașa Osman, fiind mazil din Egipet.
Tot odată sa
trimis împăratului Aga Ismail Talhisgiul cu raportul asupra întâmplăr
ilor şi pe când
mergeă Vizirul, pe drum a venit știrea că sa văsvrătiţ Papa şi Pespirinu
l; iar beilor
cari părăsiseră paza acelor cetăţi, Vizirul lo-a tăiat capul. Poposind
lângă Tata, a
surpat-o cu hrube.
|
In 11 Septemvrie am sosit la Buda, unde am aflat că dușmanii Leși şi
Nemţi
veniseră în fața oraşului Pojon și că pregătiau un pod ca să treacă în partea
Ujvărului dorind să-l împresoare pe acesta. Când eram în Buda, sosi aga silictarul
Impăratului şi aduse Vizirului o sabie(?) şi un caftan, cu care se îmbrăcă
după obiceiu,
după ce fu primit cu mare pompă Şi alaiu.
A doua zi Vizirul a îmbrăcat cu caftane pe toate căpeleniile paşi şi
agale, cari
erau în slujbă; el a chemat și pe Ilan prefăcându:se că vrea să-l ospăteze,
dar Ilanul
n'a venit de teamă.
|
|
În ziua urmitoare a poltit vizirul pe Ilagi Ghirai, nepotul Șeik-Ghiraiului,
şi
l-a îmbrăcat
cu blană de samur, dându-i și titlul de-an; găsind şi o tolbă și o teacă
de mătase dela unul din agale, l-a încins cu ele. Dar neavând blană
cu 'care să poată
îmbrăcă pe fiul lui, au luat conteșul marelui feskeragi şi l-au îmbrăcat
cu dânsul.
lar Hanul Murat Ghirai a fugit pe ascuns spre Gean-Curtaran cu ai
lui. Capilichaiaua
lui abiă l-a ajuns luându-se după el; la îndreptat să meargă la lambol
și l-a înștiințat
că nu e temere de moarte. In vremea asta din Belgrad și din alte părţi s'au
trimis
corturi și alte lucruri trebuincioase atât Vizirului cât şi celorlalţi fruntași
şi așă că
otacul și daireaua Vizirului au luat iară buna înfățișare de nainte. Intâmplâ
ndu-se ca
beii, fiii Vizirului, să se îmbolnăvească și să fiu silit astfel să mă ostenese și
să sufor
mult zi și noapte la întoarcerea noastră din Buda încoace, m'am îmbolnăvit
tare: rău
la 10 Septemvrie și am avut friguri strașnice până la 19 alo lunii. Am fost în
primejdie de moarte, așă încât mi-am făcut testamentul, mam spovedit şi mam
cuminecat. Dar cu voia lui Dumnezeu, iar m'am făcut sănătos. Craiul Ungariei 'Tokăly
a
cerut ajutor şi i sa trimis Ahmet-Pașa al Egherului. Și acestea la începutul zilei
de
27 Septemvrie.

=
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În 27 Septemvrie pasa Nara-Mehmet, care eră: seraske
r al Budei, şi cu cl
Hașan, pașa Rumeliei, cu oştirile Rumelici şi ale Budei,
precum și Șișman Mehmet,
pașa Caramaniei, şi Halil, pașa Sivasului și alte oștiri păziau
podul Strigoniului, fiind
dincolo la Percani.. Oştirile Nemţilor și Leşilor erau undeva
în apropiere. Din acestea
o oaste loşească aleasă din străjile craiului și ale taberei
au venit fără de tunuri în
potriva Turcilor, și luându-se la luptă, au fost bătuţi şi au
căzut mulţi, între cari
însuși voevodul Pomeranici și alţi mulţi boieri Leşi, şi au luat
Turcii multe steaguri
şi tobe de alamă și vreo':mie de capete, cari au fost trimise
la sultanul; această biruință a pricinuit mare bucurie în ordic, și în Buda sau slobozi
t multe tunuri. Dar
după două zile bucuria s'a prefăcut în mare jale și jalea într'o
înfrângere atot-pierzătoare, căci, deși în ajutorul 'Turcilor s'a dus pașa Iidir cu oștile
din Bosna și pașa
Mustafa cu oștile Silistrei, dar Nemţii și Leşii şi toate oștirile creştin
ilor venind asupra
Tureilor, sa dat o mare bătălie, după care 'Turcii au rupt-o
la fugi. Pașa IHidir şi
pașa Șişman Mehmet au fost uciși, iar pașa INalil şi pașa Mustaf
a au căzut robi, pe
câtă vreme pașa Iasan și Kara-Mehmeau
t fugit cu mare primejdie. Cea mai mare
parte din oastea 'Turcilor a pierit în Dunăre şi sau prăpădit
foarte mulţi. Unii au
trecut înnot Dunărea şi au scăpat, iar alţii fugind pe uscat
au scăpat la Novograd,
cetate așezată dincolo de Dunăre. lar oştirile au împresurat Pareani
i, adică 'Țigartileni
și au robit vreo trei sute de Turci. După aceasta au făcut un pod
peste fombazuri
și în zece zile au trecut ca să încunjoare și să ica Strigoniul.
Marele Vizir care eră
cu oștirile la Buda îngrijiă ncadormit de apărarea cetăţii, gi deşi
eră acolo pașa Aslan,
cl a trimisşi pe Bekir, pașa Halepului, și pe aga Mehmet
fagargibaş şi pe aga
lusuf Sabogibași și pe multe odale de ale ienicerilor şi serdenghesti
i de ai spahiilor;
şi din feudele muhluk (inferivare ?) și ziameluri se dedeau acelora
cari voiau si so
închidă în Strigoniu. Insă pașa Bekir nu vru cu nici un preţ să intre
în Strigoniu şi
tare se împotrivi; dar în sfârșit temându-se de mânia împărătească
, a gonit'pe ostașii
din jurul: lui şi a intrat singur în cetate. lar Nemţii împresurând cetatea
și luptând
de departe au trimis scrisori şi au cerut cu ameninţări predarea cetăţii
din partea

căpeteniilor dinăuntru, cari înfricoșându-se au și predat-o; ci nau fost în stare
să ţie

piept la împresurare decât abiă vreo şase zile şi ieșind pe corăbii au
venit la Buda
şi au rămas acolo până când, în urma poruncii trimise de Vizir, pașa Kara Mehmet a lăiat.
capetele pașilor Bekir, Aslan și a lui agargibaș, a lui Sampson-Paşa și
a lui Zerpereccibaș, şi le-a trimis la ordie.
o
In 6 Octomvrie a pornit Vizirul cu oștirile din Buda și după trei
conace a
sosit la Gean-Curtaran, unde a stat trei zile. Acolo fiind, a venit ştirea
că ostile Croaţilor şi unii Nemţi cu două tunuri mici au făcut pod peste râul Drava
şi au trecut
în partea de dincoace și că după câteva zile au luat Peresenţa și Papofe
ca și le-au
ars, iar pe Turcii de acolo i-au lăsat liberi şi au omorit numai pe copiii
lor. Vizirul
a trimis împotriva lor ca serasker pe paşă Hasan al Rumeliei şi pe pașa
Osman al
Bosnei, care moștenise pe pașa Iadir, şi încă pe alţii din paşi împreună cu
aialeturile
lor. Aceștia ajungând la Scitvar, au trimis vestea că dușmanii plecaseră. lar
noi neam dus la Osek şi am stat până la Sfântu Dumitru, Osman, pașa Egiptul
ui, a fost
numit paşă al Șamului, și ca pașă al Diarbekirului, Ibrahim, paşa Bagdatului,
și paşă
al Halepului Cerkez Ahmet, pașa de Muzul, iar pașa Mustafa Kiopriloglu a fost
numit
pașă al Silistrei în locul lui Mustafa, care căzuse în robie. În vremea asta eră
în 0ştire mare boală și lipsă de cele trebuincioase, și mulţi muriau de dizenterie și de
fricuri.
In 7 Noemvrie am sosit la Belgrad și am intrat în cazarmă, iar Vizirul a întrat cu mare alaiu. Dar boala şi moartea au sporit, așă încât pe drum muriau
mulți
şi rămâneau multe zile neîngropaţi, încât după multe măsuri şi cheltueli publice îi
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ridicau cu căruțele și-i cărau cu ele. Mai-cu seamă
să se adăpostească, au pierit de ger și de foame. Iar
Filipopole ca să petreacă acolo, neavând linişte. S'a
Noemwvrie şi sa dus la Adrianopol. Oştirile Nemţilor

ca să petreacă iarna acolo.

mulţi din Spahii neavând unde
Sultanul.
din Belgrad sa dus la
sculat iar și din Filipopol la 15
şi Leşilor au intrat în Ungaria

1685.
In anul 1685, 12 Aprilie, în ziua de Florii spre seară am îmbrăcat caftan din

partea celui mai mare vizir Paşa Ibrahim, fiind în slujba de dragoman al puternicului
Sultan, eu Alexandru.
„In IT? Aprilie au făcut alaiu pașa Ibrahim, care din agă al ienicerilor ajunsese
pașa de Ersrum și pașa de Bagdat și pașă al Sarnului. Avea cu dânsul vreo două
mii

de oameni. Dar

a doua

zi venind să se întâlnească

cu Vizirul, a auzit multe ocări

pentru lipsa de bani și sa suit în odaia kehaialei, și sa dus Vizivul la Sultanul și s'a
întors. A venit capul ceaușilor şi i-a spus că-l caută Sultanul.
In 10 Iunie pașa Ibrahim a plecat din Belgrad la Buda cu oştirile împărăteşti.
Sa oprit la Zemun cinci zile şi apoi a pornit. In acceaș zi a fost mazilit Vodă Dumitrașcu al Moldovei și în locul lui sa numit Cantemir Vodă.
In 14 ale lunii.a pornit olacul Ardealului.
|
In aceeaş zi Venețienii au împresurat cetatea Corone, care având o formă
triunghiulară şi fiind două părţi bătute de valuri,a fost înconjurată numai în a treia
parte. Pașa Halil, seraskerul Moreci, venind cu oştirile ce se găsiau acolo, sa repezit
ca să dea ajutor. Aflând trei întărituri, sau trei tăbii și sarabov și șanț, care apărau
bine şi cu putere spatele Vencţienilor, a început și cl să-i împresoare pe aceștia alacându-i cu meterezuri. Venețienii erau douăsprezece mii, Italieni şi Germani din
Braunschweig. Iar flota Veneţienilor eră patruzeci de corăbii de răsboiu, șlepuri şase,
galoane şaseși patruzeci de corăbii pentru purtarea proviziilor și a oştirilor. Amiral
eră Francisc Morosini. În vremea împresurării a murit pașa IMalil scraslerul, iar în

locul lui seraslor s'a făcut capul ceauşilor luând titlul de Vizir cu trei tuiuri. Pentru

îmmulţirea oştirilor turceşti s'a dat poruncă de înglotire obştească, așă numitul neferania.
La 1 Iulie, Germanii au început să impresoare Ujvăr, fiind cu toţii vreo treizeci de mii.
In 12 Iulie pașa Ibrahim a sosit la Buda.
.
In S ale aceleiaș luni, Turcii din Buda năvălind asupra Vişegradului lau luat;
au ucis vreo 500 de Nemţi, după cum se zice, căci Turcii totdeauna mărese lucrurile în Diruinţele lor.
In anul acesta cea mai mare parte din oștirile turcești au dat fuga spre hotarele nemţeşti ale împărăției, care a scos pentru luptă nenumărată pedestrime de scrdengheștii şi ieniceri sub conducerea paşii de acolo Ibrahim poreclit Dracul. Dar împotriva Leşilor s'a oștit IManul Selim Ghirai cu seraskerul pașa Suleiman.
In 30 Iulie, 1685, a venit din Buda Aga Sarkigi Mustafa; a adus vestea că Paşa
Ibrahim seraslerul în 13 Iulie a ajuns cu oștile sale la Buda. Acolo a stat sfătuindu-se
cinci zile, apoi în trei zile sa dus la Strigoniu. In scara din 20 ale lunii, a început

să-l împresoare, în vreme ce Nemţii împresuraseră Ujvăr.
La 3 August, venind unele oșştiri din partea Croaţiei, pașa Ahmet

Osman-

pașoglu şi pașa Ahmet Seihoroglu şi Aga Huscin Katoglu, fiind de pază la podul din
Osel;, sau dus cu oștile lor.ca să întâmpine pe duşmani, și încăicrându-se, au fost
bătuţi. și sau întors fugind: Osmanpașoglu cu unii cari erau cu dânsul, intrând în co-
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tatea din Osek, a rupt podul și a stat în așteptare. Croaţii

”

venind, au ars. partea

din
afară a orașului şi sau retras. lar. vestea despre
fuga 'Turcilor, împărtăşită. fiind Porții
prin scrisoare de către Bostangi-baş care sc allă
în Belgrad strângând provianturile,
a făcut mare svon. Deci Vizirul a chemat pe Muftiu
, pe aga enicerilor, pe pașa Zulfikar
și pe pașa Ahmet defterdarul și s'a slătuit cu dânșii.
.
Apoi la 9 August, în acecaş noapte, s'au : dus
la Sultan şi chibzuindu-se, au
hotărit să trimită în ajutor. pe, spahiiși pe ghedik
lii, pe muteferecale, pe ceauși și pe
kiatipi,şi au făcut serdar peste dânşii pe pașa Mehme
t. defterdarul. Aceștia au pornit
cu mare grabă, și când înaintaseră până la TatarPazargik, s'au întors în apoi din poruncă, deoarece lucrurile la Osek se liniştiscră: în urma
retragerii Croaților, dar. nu
și starea din Morea care mergeă tot mai rău, pe ntru
care lucru pomenitul pașă Mehmet

Io 7

din poruncă

înaltă a pornit spre Morea, iar spabhiii și ghedikliii au
venit la Andria-

nopole. Și pe când spahiii se pregătiau în Andrianopole
pentru expediţie, sau strâns
pe lângă silictarul și aga spahiilor cerând simbria
lor și sangeacul lor proorocese ca
păzitori ai lui și după obiceiul străvechiu: lar Vizirul
aflând despre răsvrătirea lor şi
mâniindu-se pe dânșii, a trimis în potriva lorpe aga
Ibraim,. kehaiaua lui, cu multe
agale și icioglanii curţii sale şi cu aga ienicerilor. Aceştia,
ducându-se acolo, n'au săsit
pe răsvrătiţi, dar prinzând şi legând vreo 16 spahii,
i-au adus la. Poartă. Pe patru din
ci, ducându-i înaintea Porții împărăteşti -vechilul ceaușbașului,
aga Omer cu Dubasul şi
Hasap-başul i-au pedepsit cu tăierea capetelor, iar pe
ceilalți cu întemnițarea. Spahiii
au pornit, dar cu multă mâhnire şi voie rea, care mai
târziu a fost pricina multor rele.
Venețienii primind în Morea ajutor din partea Papei,
a Marelui: Duce și a
Maltejilor, dar încă. și mai mult din partea celor din Mane şi întărindu
-Sc, au ieșit într'a
şasea zi a Ramazanului, adică, în curgerea lunii August,
şi au 'călcat întăriturile 'Turcilor, din cari pe unii i-au ucis, iar pe alţii i-au fug: ărit şi
după un atac înverșunat au
luat Corone; au omorit pe cei ce erau de p aza ei și întărind
zidurile, au pus strajă
so păzească. Pașa Ibrahim, care împresurase Strigoniul, aflând
că vin oştirile Nemţilor
în ajutorul Strigoniului,.
s'a lăsat de împresurare și a scos oştirile Ja luptă; dar acestea
nau vrut să se ţie de orânducală şi au părăsit şirurile; drept
care, fiind bătute, au luat
fuga lăsând corturile lor. Ba chiar călărimea ciocnindu-se cu
pedestrimea au năvălit
una în potriva alteia şi așă s'a vărsat mult sânge civil.
După aceea oastea turcească a venit -la Buda, și gloata ienicerilor,
fiind în neînţelegere, a rămas aproape de Buda, iar spahiii în altă parte.
Pașa Ibrahim seraskerul
cu ceilalţi ai lui a trecut la Pesta, având de gând.să ajute
pe cei dela Ujvâr, cari
erau încunjuraţi de Nemţi; dar nefiind în stare, zăhoviă acolo,
așă încât Nemţii au luat
prin putere Ujvir și au trecut prin sabie pe toţi “Turcii. Știrile
jalnice despre aceste
nenorociri, aduse fiind la cunoștința Porții, au umplut de amărăciune
pe stăpânitori,
cari nu mai știau ce să. facă în aceste împrejurări grele; de
accea se pârau şi se îuvinuiau unii pe alţii, căci nenorocirea scoate la iveală și mărește
păcatele fiecăruia.
lar hatmanii Leşilor au părăsit în (ara lui pe craiul lor cu oştirile
lui de mercenari,
și ieșind din Leopol și făcând drum de treizeci de ceasuri, şi-au pus
tabăra înlăuntrul
hotarelor lor, cu scop ca dacă vin dușmanii, să ţie piept în potrivă, iar
dacă aceştia nu
iar atacă, să stea liniștiți. Asemenea și Hanul Crâmului cu Tătarii
şi pașa Suleiman
cu oștirile lui turceşti, pe la sfârșitul lui August, sau întâlnit po la 'Țuţora
de pe lână
Prut, aproape de laşi; ci stăteau în corturile lor şi aveau de gând
să trimită provizii
spre Camenița.
,

Pașa Musaimusta, care se afli în Morea, a primit porunea de a luâ acolo co-

manda trupelor după moartea pașei Șaus, și anume ale celor din Corone.
Iar. pașa
Abdul-hatăr a primit “porunca vizirială ca în dreptul lui de amiral să aducă Hota
înapoi
Hurmuzaki,

Documente,
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la portul din Constantinopole. Astfel că în anul 1685 Turcii erau pretutindeni bătuţi
de noroc și în partea despre Răsărit nu mai puţin: în Halep, în Damasc și în Schrezul
au fost mari răsvrătiri, şi cetăţenii se băteau între dânșii pentru nimica toată. Au mai
ieşit pe Marea Neagră și nişte corăbii de pirați de ale Cazacilor dela Don, deși nu aveau
poruncă dela țarii Rusiei Ioan şi Petru.
In luna Decemvrie din acelaș an, din porunca Sultanului, şambelanul imperial
Sa dus la Belgrad înipreună cu șeful grădinar din Andri ianopole, unde petreceă supraveghind strângerea celor trebuitoare pentru hrană; și întâlnind pe generalul Ibrahim
i-a făcut cunoscută porunca Sultanului, în urma căreia el a fost gâtuit cu ștreangul;
şi capul lui jupoiat și rupt din trunchiu l-a trimis cu un grădinar la Andrianopole; iar
șambelanul luând cu sine toată averea lui Ibrahim s'a întors înapoi. Vinovat se făcuse

Ibrahim

mai

ales

cu nesăţioasa-i licomic și cu însuşirea banilor împărătești;

trupul

lui a fost îngropat lângă mormântul lui Mustafa. Pe când oștirea eră încă pe drum,
umblau unele vești despre pace, foarte puţin de crezut, fie că vreun fefler-hehaiasi

încercă să-și facă un câștiv
Ibrahim

prin

o asemene întreprindere şi mijlocire, ori că Însuș

plăzmuiă niște astfel de lucruri căutând

cu

bune

nădejdi

să-și

ascundă ru:

șinea înfrângerii.
In Andrianopole Ibrahim cel cu porecla de Negru, dar la suflet mai negru „sub
cuvi ânt de boală, se arătă nepăsător faţă de interesele împărăției. Iar Suleiman în Moldova a “luptat mult până ce a pus pe fugă oastea Leşilor comandată de amândoi hatmanii în lipsa craiului; după aceasta el s'a întors biruitor și, din poruncă împărătească
chemat fiind la Constantinopole, fu însărcinat cu cârma împărăției, și dintru întâiu sub
“cuvânt de a supraveghiă lucrurile, iar în 9 Decemvrie a primit numirea oficială de
“cârmuitor al împărăției ridicat fiind la rangul de Mare Vizir. Acesta. eră după neam
un Sârb din părinţi creştini; sub viziriatul pașei Ahmed ajunsese cap al ceauşilor, apoi administrator al curţii sau, cum se zice, hehaia.
La moartea. lui Ahmet, când viziriatul a fost moștenit de Mustafa, ela fust
orânduit ca mareșal împărătesc, și după decapitarea lui Mustafa în Belgrad, s'a făcut
caimacam și tot odată și general peste oștirile trimise în.potriva Loşilor, fiind om foarte
încercat, neobosit, pătrunzător, răbduriu și blând, şi după ce a pus pe fugă de două
ori oștirea Lihiei, sa învrednicit să ajungă dregătorul cel mai mare al împărăției. lar
“Ibrahim cu rușine scos din slujbă, venind la Constantinopole, nu după multe zile fu
despoiat de toată averea lui, care treceă peste suma de un :milion și cinci sute, afară
de scule și de restul averilor lui imobile, și după asta fu depus în apartamentul din
năuntru al Seraiului. Suleiman, luând viziriatul, pe tefterdarul, care eră cu el în oştire,
l-a făcut .vizir, iar pe pașa Ibrahim ce-i ziceă Misiroglu l-a făcut amiral al flotei împărătești și a început să îngrijească atât de tezaur cât şi de armată, căutând cu dina- dinsul pe cei cari puneau mâna pe banii împărăției. De care lucru învinuit fiind aga
ienicerilor, pașa Zulfikar, fu scos din capul ienicerilor și în locul lui fu numit aga Ciolac
Ilasan, ca om cunoscut lui Suleiman dela curtea Paşei Ahmet; iar slujba de reis-ul-hitap,
adică de logofăt împărătesc, după căderea spânului Mustafa-Efendi, a moştenit-o Mehmet:
Efendi, care eră cumnat după nevastă a lui Ibrahim. Pașa Ahmet seraskerul plecând
la Belgrad cu oști puţine și- găsite din întâmplare, a pornit în potriva Nemţilor cari
iernau pe la râul Timișului și cari, după co 'Tokoly fu închis, coborîndu-se cu. oştire
mare supuseri Caşovia, Ugarinul, Sarospatak şi 'Tokai și toate împrejurimile de acolo

supuse întâiu lui TOkoly, care acum cu unii boieri de ai lui eră închis cu toată puterea
' în cetatea Muncaciu. lar Ungurii 'Tokălyeni închinându-se Nemţilor, aceştia m'au supus
numai, cum am spus, ţerile lui TOkoly, ci înaintând și în alte ţinuturi ale puternicei

împărăţii, au cucerit Solnok şi l-au întărit şi au prădat rău Sorvas .și împrejurimile
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„acestuia. Părţile aceste nădăjduind

să le cucereiiscă din nou pașa Ahmet, cu mult

sgomot, dar cu puţină putere s'a dus la Timișoara închip
uindu-şi că Nemţii, temându-se de vestea sosirii lui, vor părăsi hotarele împărăției
Și se vor retrage în țara lor.
Dar” Nemţii, adunându-sc, au purces în potriva lui AhmotPaşa, după ce au allat puţinătatea oştirii acestuia. Deci Ahmet-Paşa, înfricoșat de
cei pe cari a vrut să-i sperie,
Sa întors la "Belgrad. Nemţii, împresurându-o, au luat
cetatea lov, numită:de mulțime Senliup.
pu
Ahmet-Pașa stând mai mult timp după întoarcerea sa în
Belgrad și aflând că
Nemţii se pregătiau să atace Timișoara, a năvălit iar într'aco
lo, iar Nemţii nefiind pregătiţi, sau lăsat de atacul plănuit.
o
In Adrianopole caimacam-paşa sau păzitor al vizirului
Suleiman
sa făcut
Regep-Paşa, care eră mare emrihor. Acesta, fiind dintâiu cîohod
a» al lui Suleiman: Paşa
şi mai pe urmă salâr, în doi ani înaintând fu ridicat
la această dregătorie.

1686.
In 1686, 11 Martie, sa scos la palatul vizirial fuiul, ca semn
că cea mai aprupiată expediţie avcă să se facă la hotarele Ungariei. Aşijderea
s'au arătat şi. tariuurile
împărăteşti, vestind că împăratul avea să plece la Constantinopole.
|
In 31 ale aceleiaş luni Ilaili-Efendi a fost orânduit ca întâiul
rusnamegi, iar

Mustafa-Efendi. ca mefcufatigi. Amândoi ftecau parte din
curtea răposatului Ahmet-Pașa.

In 1 Aprilie Marele Vizir şi ceilalţi domni mari au îmbrăcat
cu toţii veșminte
de răsboiu.
In 3 Aprilie s'au întins corturile, și eră pretutindeni lipsă
de hrană şi foamete
mare, așă încât cea mai mare parte din popor prin oraşe și
sate se hriniau cu pâne
de orz şi meiu, iar cei ce crau lipsiţi și de acestea mâncau
ierburi şi frunze de aluni.
Și fiind mare secetă, toți duceau grija unei foamete mai mari în viitor.
De pretutindeni
Veniau ştiri,
;

In 9 Aprilie Vizirul împărăției a ieșit cu mare pompă și alaiu; spahiii
şi ienicerii stăteau înşiruiţi dela seraiul împărătesc până la corturi. Au ieşit agulele
lor, fiecare

urmat de mulţi oameni. In frunte s'au grăbit să meargă aparii (purtăto
rii de apă) dela curtea Vizirului, după ei capul aparilor și măcelarilor. După aceştia
veniau deliii, pe
urmă ghionuliii purtând suliţi lungi şi împodobite cu flamuri
de mătasă, ci aveau
spetele acoperite cu piei de lcoparzi și purtau pe cap coifuri de postav;
după dânşii
urmau seibanii, vreo douăzeci de steaguri. După aceştia veniau mutefer
ecalele curţii
viziriale, vreo sută. Mergeau: călare în dosul lor tațiporaialele având
fiecare câte cinci
sau şase slujitori călăreţi după sine. In urma lor veniau capigibaşiii ca
la vreo optzeci,
mergând cu orânducală minunată, căci două agale îi însoţiau călare
şi pe' aceştia îi
urmau slugile lor, şi după ei veniau alţii până la capăt. Fiecare
aveă dela douăzeci
până la patruzeci de slugi.
După accea urmau hogii calemilor, adică secretarii împărătești; veniau apoi
cozile atârnate de suliţi. In urma lor mergeă călare fiul Vizirului cu kehaiau
a, urmaţi
de multe slugi; după aceştia veniau defterdarul și reis-efendi. Indărătul
lor erau duse
ghedenele Vizirului, nouă la număr; apoi veniau satârii Vizirului, şi
în urmă mergeă

Marele Vizir şi Muftiul urmaţi de mulţi peici și solaci împărăteşti. La spatele lor
veniau

silictarul și ciohadarul Marelui Vizir, îmbrăcaţi împărătește. După aceştia mergea
u ca
la vreo sută şi cinzeci do iciagale ale Vizirului.. Alaiul se -isprăviă cu muzici
și cu
multe slugi care-l însoțiau. Steagurile Vizirului erau duse cu -tuiurile. Iciagalele Vizirului şi călăreţii capizibașiilor purlau cu toţii, afară de puţini, cămăși de fier împleti
te
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i coifuri și mantale de mătase. Ieșirea eră foarte pompoasă. Plecând Vizirul cu muftiul
și i cu multe căpetenii, după rugăciunile obișnuite muzulmane, a luat steagul împărătesc
şi s'a dus la otacul său. La alaiu caimacamul Regep-Pașa mergea înaintea Vizirului.
Mulţi înaintau jălbi către Vizir cerând simbrie și hrană, dar n'auu căpătat decât
«
puţini.
Corturile au fost aşezate la Hidirlik.
|
o
“ In 8 Aprilie a sosit din Morea Kiuciub-celebi, vestind că Musai. Pașa îimpreuhă
cu Isrmail-Paşa și Mahmut-Pașa, ducând vreo zece mii de călăreţi și pedeștri, a trecut

pe la întăritura numită Calefa şi a început s'o împresoare; iar după opt zile, atacat
fiind de marinarii flotei venețiene, sa lăsat de împresurare și s'a întors ca în fugă părăsind două bombarde.
|
In 10 Maiu şi după accea au venit olaci din Ardeal, instiinjâna că
« unul din
generalii: Nemţi numit Safemberg
cu o oaste de douăzeci de mii de oameni şi generalul de curând ales al Ungurilor, Ladislav Csâky, cu șase: mii de Unguri au
intrat în Ardeal pornind din Satmar și că au ajuns la Cluj, pe care lau şi încunjurat.
Stirile spuneau că ci vroiau să supuie Ardealul şi. că, împreună cu Ardelenii, să bată
pe Otomani. Dar că Ardelenii s'au legat cu jurământ ca niciodată să nu se supuie Nemților de bună voie, şi această hotărire a lor au adus-o la cunoştinţa Vizirului puternicei
împărăţii prin solul lor, protonotarul Ioan Sarus.
|
Un svon care veniă din multe părţi a prevestit că Ioan, craiul. Lehiei, avea
de gând'să intre în Ungaria și acolo să iea comanda oștirii nemţeşti. Căci pornind cu
răsboiu ducele Bavariei și.al Saxoniei și al Palatinului, care domneşte pe la râul Bin,
şi nevrând să asculte de ducele de Lorena, Papa al Romei, văzând rivalitatea și
cearta lor în privinţa comandei, a vrut să puie capăt acestei neînţelegeri a lor, pentru
care scop i sa părut. lui de folos să facă apel la regele Poloniei, crezând că ducii au
să se supuie mai ușor unui om care, pe lângă că eră rege, mai eră și un general foarte
încercat. Dar acest svon nu sa adeverit niciodată;ba chiar unii presupuneau că acest
“svon eră născocit şi răspândit anume pentru ca Turcii, fiind mai lăsători faţă de Cameniţa, să fio nepregătiţi la atacul regelui Polonilor.
In 31 Maiu, sub comanda lui Suleiman şi a capului ienicerilor Hasan, oștirile puternicei împărăţii, cari apucaseră drumul spre Ungaria, au tăbărit la râul Mureș, pe
o câmpie de acolo numită Hemal-ceair. Dar cum au pornit oştirile, a şi. început să
fulgere, să tune și să plouă cumplit ca niciodată, încât mulţi vedeau în asta mânia
lui Dumnezeu ridicată în potriva lor— căci oamenii obişnuesc să tâlcucască după vrerea
lor întâmplările naturii. Si mulţi oșteni, mai ales dintre pedestrași, dezertau pe fiecare
zi, și nici amenințările, nici făgăduelile lui Hasan nu puteau să puie frâu pornirii de'a fugi.
Inainte de plecarea la răsboiu a cârmuitorului puternicei împărăţii Sulciman,

a venit ambasadorul Franţei Girardin și încheind legătură de prietenie între amândouă
statele, sa dus ca să petreacă la Constantinopole. Puțin a lipsit să se ivească o ncînțelegere, când ambasadorul în stăruințele lui s'a sculat și a îmbrăcat, după cum e

obiceiul la cele dintâi întruniri, portul împărătesc, şi când tot odată sa ridicat şi Vizirul.

Dar

ambasadorul

neizbutind

să dobândească

nimic

nou,

s'a liniștit

primind

lu-

cerurile așă cum au fost obişnuite de demult.
Asemenea şi Nichita Alexovici din partea Rusici și loan din partea lui Ioan
Samuilovici, hatmanul Cazacilor, venind au cerut ca supușii lor să poată merge liberi
Ja salinele de pe lângă Marea Neagră și să nu aibă a plăti nici o dare. Și fiind cererile
lor ascultate şi daruri primind, Nichita cinci sute de lei, iar loan trei sute, au plecat
bucuroși, fiind astfel întărită prietenia și dfagostea dintre ei şi împărăție.

|

In 1 lunie am sosit la podul lui Mustafa-Pașa. Am dat de mare belşug de orz

proaspăt; sfertul de chilă începuse a se vinde cu șase lriari.

2|

In 2 Iunie după şase ceasuri am ajuns în grabă la Harmanl
i, și acolo, fiind
ieftinitate și mai mare, eră bucurie în oştire; calea noastră
eră uscată și uşoară de umblat.
In 3 lunie am sosit la Ghioventli, la o depărtare do şase
ceasuri; şi aici orzul
se vindeă cu patru bani. A venit și din partea generalului
din Ungaria o scrisoare
prin care făccă cunoscută luarea Sarvarinului; Nemţii, arzând
această celato, au plecat
la Szolnol.
|
e
|
|
|
- In £ ale lunii am sosit la Kaial, undo femeile localnicilor, stând
libere înaintea
porţilor, vindeau tot ce: se găsiă de ale mâncării în casele
lor, lucru cu totul ciudat la
expedițiile Turcilor,
In 5 ale lunii am sosit la Papazli, cinci ceasuri departe, de:
unde sau trimis
scrisori, una la contele Bathyâny și alta la. marchizul Badonii,
cancelarul Cezarului.
„In 6 ale lunii am venit. la Filipopole, unde sa şi. trâmbiţat
o şedere de o zi.
In 8 am ajuns.lu Tatar-Pazargik,
şase ceasuri depărtare de Filipopole.
In 9 am poposit sub munţii Despot, două ceasuri departe de
Sarhan-begli. De
pretutindeni veniau știri cumcă Nemţii se strângeau la Parlan,
în faţa Striwoniului;
dar nu se ştiă gândul lor.
“In 10 trecând muntele Despot am poposit la Ihtiman.!
Ş
|
In ÎL am sosit la hanul Ahmet:Paşa. No-am oprit la. un loc indemâ
natec, aveam
toate cele trebuitoare.
In 12 am ajuns la Sofia. Am avut îndemânare la conăcitul nostru.
Au venit

ştiri

din toate părţile; cele din Ungaria vestiau că Nemţii începuseră în 6 Iunie
îm-

presurarea Budei din amândouă laturile, ducele Bavarez dinspre
Pesta, iar cel al Lorenei din partea de din faţă.
,
|
lar în Buda nu 'crau decât vreo unsprezece mii de soldaţi, în capul
cărora se
allă Abdi-Pașa, fostul agă al ienicerilor. Știrile din Morea spunca
u că Venețienii începuseră să împresoare Navarinul, oraș cu port larg. Ordia a stat numai
trei zile lu Sofia,
dar în urma pomenitelor vești a luat drumul.
In 16 am ajuns la Ilalkali-Bunar.
In 17? am sosit la menzilul numit Sari-Yurt,
Am avut şi într'o parte şi întralta toate cele trebuitoare. Din Constan
tinopole
a venit Musli-Aga, care aduse știrea că Sultanul mâniindu-se pe Fcizullah-Efen
di, seizadăhogiasi (căci sau allat doi cai ai lui în livada împărătească din apropie
rea palatului lui
Ibrahim-Pașa), l-a dat afară din slujbă și l-a înlocuit cu Ibrahim-Efendi, îmamul
său dintâiu.
Iu 18 am sosit la Șarkioi. Am poposit într'un loc plin de iarbă.. Vizirul
eră
tare mâhnit și turburat de împresurarea Budei; deasemenea şi în oştire
eră multă temere şi turburare.
.
:
.
,
In 19 am sosit la fortăreaţa Musa-Pașa, şase ceasuri departe. Am poposit aproape
de râu, dar locul eră foarte neîndemânatec. .
|
In 20 ale lunii am sositla Niș, după un drum de opt ceasuri; oraşul
acesta
eră acum cu mult mai pustiit decât înainte.
|
Au venit unii oameni din Bosnia de ne-au înștiințat despre năvălir
ea ce sa
făcut acolo.
In 21 am ajuns la Alexinaţ. Am poposit la un loc ingust şi păduros
. Corturile

“au căzut învălmășite,

In 22 am trecut moșia lui Kinaloglu şi am conăcit peste drum, căci
a doua zi
eră să ajungem la lagodina, Dar venind veste dela aga ieniceri
lor, că ienicerii erau
“obosiţi i şi că nu pot face drum lung, În 23 am poposit la Perakin
, un orășel, Eram la
larg și i aveam tot ce ne trebuiă pentru hrană. Din Morea a venit
știrea despre luarea
Navarinului, după ce întâiu fu pus pe fusă seneralul IsmailPaşa.
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“In 24 am

ajunsla lagodina, patru ceasuri

departe. Locul

încăpător (aveam cele trebuincioase); aici a fost odihnă
de o

unde

am

'stat

eră

zi.

In: 26 am sosit la Patiţin, șase ceasuri departe. Corturile au fost întinse cu
toată îndemânarea. Au .venit vești, că Buda cră împresurată de douăzeci şi patru maşini
cu focuri, cari se numesc bombarde, şi că o bătută din patru părţi; că Nemţii la începutul impresurării sau repezit pe drumul apeductelor și le-au curmat apa şi. că
Turcii, după -ce au ieşit mulţi şi au căzut mulți, au părăsit întreprinderea lor, .
In 27 am sosit la palanca lui Ilasan-Paşa, șapte ceasuri departe.
In 28 am ajuns la satul Colar, patru ceasuri departe.
In 29 am fost la Belgrad după cinci ceasuri. In aceste zile au căzut ploi înverșunate, încât din pricina noroiului au pierit multe dobitoace. Pe când înaintam spre
Belgrad, ne-a întâmpinat un vânt cumplit cu-ploaie multă şi deasă şi amestecată cu
zăpadă, aşă încât am fost udaţi până la piele și am rămas nedumeriţi în urma acestei
neobișnuite ticăloşii a vremii. Patru zile oştirile au stat liniștite, procurându-şi hrana
trebuitoare şi părăsind. toate. poverile de prisos. Când Marele Vizir a sosit la Belgrad,
ia făcut cunoscut Ahmet-Paşa, că cinci mii de călăreţi au năvălit la Pesta ca să ajute
pe cei împresuraţi în Buda, și dela mulţi oșteni, cari fuseseră prinşi din tabăra nomțească,

sa

aflat că Budanii

suferiau

grozav

din partea

Nemţilor, fiind neincetat de de-

parte bătuţi de tunuri și ghiulele, şi aceasta a umplut de mâhnire pe Vizir.
Aici 'TOkOly venind în cortul cel mare cu patru slujitori și însoţit fiind de dra„gomanul Alexandru, s'a închinat Vizirului îndeosebi.
După înștiințarea ce i s'a făcut, el a plecat fără veşmânt crăese, primind porunca de a sta la Belgrad până la întoarcerea înapoi a Vizirului; și fiind că ostașii Turci
şi creştini cari îl urmau erau. trimiși la oștirea Vizirului, el a rămas cu câţiva Unguri,
“oameni de ai lui, primind cele trebuitoare pentru hrană dela grădinarul șef din Belgrad.
"In 5 Iulie, trecând peste râul Sava, oștirea și-a așezat corturile pe câmpul de
lângă satul numit Zemun, care înainte eră locuit de foarte mulţi oameni, căci se adăpostiseră în el locuitorii localnici, cari își părăsiseră vetrele de teama Nemţilor. Au
venit știri din L.ugoș şi Sebeș, cari sunt învecinate cu hotarele ţerii Ardelenilor; ele
vestiau nivala Nemţilor în părţile mai din năuntrul Ardealului precum și îmmulţirea lor,
“şi făceau ase bănui nesiguranța și falşitatea lui Arapiu, care domniă pe acolo,
Iar știrile din Istolnik-Belgrad dădeau ca sigură împresurarea straşnică și anevoiasă a Budei, cu toate că cei din-năuntru răspundeau din răsputeri, ba chiar uncori
ieșiau și atacau șanțurile Nemţilor,
dar că aceștia înaintaseră până ce au și născocit un
car subpământesc pentru atacul zidurilor şi că de două ori pucioasa aprinsă a izbucnit
asupra acelor co au pus'o dedesubt și că chiar carul de sub pământ a fost odată găbuit și luat de către cetăţeni.
”
In 6 ale lunii oștirile s'au odihnit lângă Zemun.
In 7, după ce au bătut cale de opt ore, au stat lângă fântâni aproape de satul
"Parcaș pe câmpiile Sirmiului, unde din pricina frigului peste măsură de mare al iernii
precum și a arșiţei nesuferite a verii, locuiniţele sătenilor sunt făcute sub pământ, ceeace
arată sărăcie multă şi lipsă de bunuri proprii.
|
In 8 am ajuns după şapte ceasuri la Mitroviţa, aproape de râul Sava; ea eră
inainte scăzută, căci eră lipsită de cele trebuitoare pentru hrană. Aici au așteptat oştirile două zile, căci fiind Tătarii încă departe, nu eră nevoie ca ele să meargă repede.
S'a vostit că în urma deselor aşezări și treceri ale Nemţilor în Pesta, generalul Ahmet *
nu mai îndrăzniă de loc să vie în ajutor celor” impresuraţi, el care se dusese cu feudalii săi, De aici a fost trimis în. capitală Haseki-Aga.

In 20 Ahmet-Paşa a trecut podul făcând paradă
cu ostașii săi. Au venit trei
oameni din Buda aducând scrisori de ale lui Abdi-P
așa, care dădeă de ştire că Nemţii
sau apropiat de ziduri coborându se în şanţuri (şi
că o bombă căzând în pralul de
puşcă l-a ars, fiind în cantitate mare), și chemă pe
Vizir să-i dea cât mai grabnic ajutor.
In 21 au trecut podul multe oștiri şi în urmă și Vizirul
.
o
Hasnatarul Hasan, pașa Anatoliei, a făcut paradă cu
oastea lui. Chila de orz
se vindeă cu o sută patruzeci sau o sută cincizeci de
parale; tain nu eră de loc, oştirile murmurau și se jeluiau mult neavând nutreţ
pontru dobitoacele lor.
In 23 a fost zi do odihnă. A venit fiul Hanului și S'a
întâlnit cu :Vizirul. Ospăţul Tătarilor a fost friptură de boi și de oi. Oștirile au
șezutla Darta trei zile.
|
|
In 26 am sosit la Purnovar; podul l-am trecut ușor, Viziru
l a venit spre scară,
căci a dat răboaje spahiilor şi serdenghegiilor, cari crau
la Osel. Aici au sosit scrisori dela pașa Budei Abdi, vestind primejdia orașului și cerând
ajutorul cel mai grabnic,
ciici Nemţii încingând de jos turnul îngropat şi închizând
acolo prat de puşcă, lau
răsturnat, şi apoi suindu-se pe el, au pus tunurile lor, aşa
încât cei împresuraţi se
allau în ceasul din urmă; drept care Vizirul a poruncit Cailga
iului- 'Tătarilor şi generalului din fruntea oştirii să meargă.la fel în potriva Nemţil
or.
|
|
|
“In 27

însuş

Vizirul,

foarte

necăjit

de

primejdia

prin

caro

treceă

Buda,

şi-a

grăbit cu râvnă mersul și trecând la Mohaciu și prin câmpii
le lui, unde fostul Sultan
Suleiman zidise un chioșc în amintirea biruinţei ce a purtat
în luptă cu Ludovic, a
sosit la Patosel.
In 28 am ajuns la Sexarin, aflător lângă râul Sarviţ, aproape
de Dunăre, făcând
„un drum do 15 ceasuri în două zile.
i
|
|
In 29 am sosit la satul numit Buske trecând la Baxa, care
fusese o întăritură
și acum eră arsă de Nemţi. Au venit ştiri făcându-se cunoscu
t, că Nemţii atacă Buda
din răsputeri și că au ocupat atât turnul îngropat cât şi cel apusea
n şi că în 214 Iulie
cu multă silă și putere năvălindîn oraş până la palănci, au
fost respinși de cetățeni,
din cari au căzut mulți.
|
i,
In 30 am sosit la Panteli, care se alli două ceasuri departe de
cetatea Futvar
(pustiită de Nemţi). Aveam: loc destul, dar duceam lipsă de
cele trobuitoare.. Jumătatea de chilă de orz o cumpăram cu patruzeci şi șase de
triari.
,
Aici 'Purcii urau 'Tătarilor conduşi de Sultanul Cailgai şi oştiril
or împărăteşti
de sub porunca generalului Ahmot-Pașa biruinţa în potriva
Nemţilor, căci ei -aveau
să atace în șanțuri pe Nemţi. lar solul Ardealului mi-a adus mie
manuale astrologice
în formă de calendar, în cari eră prevestită biruinţa Nemţilor
(despre el se zicea că
are să bată pe protivnicii săi), pe când în anul curgător și în acecaş
săptimână se
prevestiă biruinţa 'Turcilor în potriva Nemţilor (căci un câne foarte
neruşinat păziă
porţile Nemţilor) şi că are să [ie cercetată Vieria și țara Ilirului,
adică Croaţia. M'am
mirat că acum oștirile turcești erau înaintea porţilor; dar dacă vor
birui, Dumnezeu ştie,
jici două sute de ostaşi Unguri pe neaşteptate au venit la lagărul
împărătesc
ca iscoado; văzând de pe un deal corturile 'Turcilor și prinzând, niște
'Curei, îi întrebau
ce fel de corturi sunt acestea? Când au allat că e de faţă Marelo
Vizir cu nenumărate
oştiri, ei de teamă au rupt-o la fugă. Când s'a răspândit știrea
despre venirea Unsurilor, s'a făcut mare sgoinot, căci ostașii alergau deavalma, unii
pregătindu-şi caii de
fugă, alţii fără steaguri și rând luând-o la picior, și alţii ridicân
d corturile şi încărcându-și lucrurile pe dobitoace, şi abiă sau oprit din această
a lor nestăpânită fugă,
deşi nici un dușman nu-i năpădiă sau nu le stăteă în potri
vă.:
Au venit scrisori
din partea Cailgaiului, vestind că el cu Tătariia lovit tabăra Nemţil
or şi a. robit pe
mulţi dintr'inșii şi că oştirile Nemţilor au început să-și întărească tabăra
cu șanțuri
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asigurându-se mai ales faţă de turnul îngropat și col apusean, și că Nemţii luptau cu
stăruinţă, grăbind luarea cotăţii cu tot felul de maşini și meşteşuguri și: petrecând în
linişte pe lângă Futvar.
In 31 am sosit la Aloni, care acum e numit Gean-Curtaran şi e şase ceasuri
departe. Pe drum sauziă vuetul ghiulelelor ce se aruncau cu tunurile de amândouă
părţile. Vizirul: s'a supărat mult pe generalul Ahmet, că de lene și de fricăiîşi pierdeă
vremea zăbovind în Iulia, adică în Stolnic-Belgrad, și că na ajutat niciodată, pe împresuraţi,

cu toate

că erau

în mare

primejdic.

Aici au venit ştiri, că Turcii nau putut să facă nimic în potriva Nemţilor,
cari din răsputeri se împotriviau și respingeau năvălirile acelora. Deci în urma-unui
sfat comun ce s'a făcut, sa hotărît ca cu toţi la olaltă luându-și corturile, să pornească
spre lagărul nemţesc și să dea ajutor Budei. _Aşă dar la 1 August de dimineaţă a luat-o înainte Saus, pașa Bosniei; urmă
Husein, pașa Mesopotaniei;-la dreapta mergea Hasan, pașa Anatoliei, în dosul lui veniă
Cerchez Ahmet din Adena. După dânşii păziă pe drumul drept Hasan, aga ienicerilor,
în urma -lor veniau. dobitoacele de povară şi cămilele şi carele, după care înaintă
Marele Vizir încunjurat la dreapta şi la stânga de spahii cari erau foarte mulţi. Sosind
la Ergin, sau oprit pe lângă Dunăre. Spre scară sa vestit că vreo șaizeci de mii de
călăreţi aveau să atace pe Turci, dar eră minciună, căci Nemţii n'aveau atâta călărime.
In 2 August, cu aceeaş orânducală am ajuns lu Turnul Câinelui (Kutyavâr) şi
“trecând pe acolo, am poposit la Karaburni, de unde Vizirul mergând înainte şi adunând
pe căpetenii s'au pus la stat, gândindu-se cum ar trebui să atace pe Nemţi.
Aici a ajuns știrea că cu o zi înainte fu omorit kehaiaua Ali, pașa Tirului,

iar Vizirul a pus la cale cu pașii ca a douazi să facă o demonstraţie cu oștirile în faţa,

Nemţilor și să le: insulle frică prin mulţimea lor. Deci în 3 August oștirile întocmite
Sau arătat duşmanilor, dar şi ci au făcut acelaș lucru și până în scară au stat afară
de șanțurile ce încunjurau tabăra lor. Tabăra Nemţilor eră minunat întărită cu şanţuri
şi turnuri, do unde cu turiurile lor puteau cu toată siguranţa să-și apere tabăra.
lar în £ August, Miercuri de dimineaţă, Turcii au ieşit la răsboiu, generalul.
AhmetPașa cu pedestrimea sa de llirieni, cu Saus-Paşa şi cu Zeilel-Pașa şi cu oștile
acestora apucând culeu către munte au început să: se sue spre Nemţi; iar Marele Vizir
trimițând înainte pe ieniceri şi pe Hasan, pașa Anatoliei, urmă şi el coborându-se spre
câmpie. Lângă Dunăre se afla, Husein-Paşa cu aştirile Mesopotamiţilor. Nemţii sau pus
în șir de bătaie, spre munte călărimea ungurească, iar prin tufișuri au așezat înainte
destulă pedestrime, pe când pe câmpie stăteau pedestraşii şi călăreţii nemți întocmiţi

“foarte bine în cete şi având în faţa lor ca
Lupta au început-o cei -din prejurul
'de acolo, cari fugiau dinainte cu voie sau
ascunși prin tufișuri își îndreptau gloanţele
aceştia fiind la spate răniţi, au început cu
-destrimea,

călcau pe cine

nimeriau;

după

învălmăşeală. In vremea asta întorcându-se
“fugiau,

au

ucis mulţi

cătăreţi, au

înaintași pe călăreţii Croaţi.
lui Ahmet-Pașa şi au nimicit pe Ungurii
fără voie. În vremea asta „pedeştrii Nemţi
asupra Turcilor ce dau goană, şi mulţi din
toţii să dezerteze şi amestecându-se cu peaceștia

au

Ungurii

tăiat aproape

fugit

și Tătarii

şi au adus

mare

și cu înverșunare gonind pe cei ce

pe cei

mai

mulţi pedestrași, -cari erau

în număr de șapte mii. Turcii au fugit până ce sau coborit pe câmpie; aici adunân“du-se au început iară să ţie piept şi să răspundă la atacul dușmanilor. Marele Vizir,
“auzind de înfrângerea aripei stângi, dându-se înapoi s'a suit pe dealul unde a fost
“înainte,- pe câtă vreme Nemţii veniau cu pas încet. Pe deal Vizirul a stat vârtos cu
spahiii, înaintaşii
nemţească,

care

lui; aceştia
se cam

au

clătină

risipit de multe
şi eră să apuce

ori călărimea "croată până Ja oastea
fuga, dacă atunci călăreţii 'Turci par
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fi părăsit bătălia, neliind ajutaţi de cetele ce le stau la spate, cari cu toată rugămintea
şi indemnurile spre luptă din partea Marelui Vizir, nu numai că n'au vrut să-l asculte,
ci şi începură să dea dosul. Dar Marele Vizir cu o parte din ai lui a ţinut piept din
răsputeri, aşă încât Nemţii sau întors la tabără şi-aşă a încetat lupta, pe când Iuseinașa cu oastea lui a stat până seara neiînfricoșat și cu toată orânducala. Dar învălmăşcala dela corturi cine o va putcă povesti? Unii stricau corturile, alţii încărcau poverile
lor, aşă: încât nu s'au liniştit decât târziu când sa răspândit “ştirea. despre încetarea

răsboiului.

E

a

e

In 5 August, pe când oştirile stau sub porunca kehaialei Mehmet-Aga la luptă
cu duşmanii, corturile fură aduse și împlântate aproape de Puerţin lângă Dunăre. Scara
sa dus acolo şi: Marele Vizir cu toate oştirile; 'Purcii susțineau că schimbarea locului
au făcut-o din lipsa de iarbă, pe când Nemţii răspândiau svonul că ei au fugit de frică.

In

6 August, întorcându-se înapoi Hasan, pașa Anatoliei, în locul lui fu trimis

la acelaș deal weneralul Ahmet cu multă oaste. In vremea asta Nemţii. vârtos 'împresurau Buda. Marele Vizir cu lcală de douăzeci aspri înscriă ostaşi numiţi serdenghegii.
In 8 ale lunii, ţinându-se sfat, s'a găsit cu cale din partea tuturor, ca pe de o
parte Marele Vizir să rămâie la corturi cu spabhii şi ienicerii, iar pe de alta ca toţi
paşii să meargă cu pştile și aialetele lor sau trupele provinciale, să introducă în Buda
pe: ostașii anume aleși, și după această hotărire încheindu-se sfatul, s'a dus liecaro
spre a se pregăti.”
Dar. Marele Vizir, având a plăti câte treizeci de monede fiecăruia
din ostaşii aleşi, părându-i rău de mulţimea banilor și liind nemulţumit cu șederea lui
la corturi, sa căit şi alegând dintre serdenghegii numai pe lerakili, adică po cei ce se
-înscriseseră cu adaosul de leafă, a părăsit pe toţi cei ce şi-au lăsat de curând pe stă“pânii lor, din care pricină mulţi îl blestemau şi erau supăraţi că-și pierduseră pe stă'pânii lor și fură lipsiţi de simbric, şi-l ocărau pe Marele Vizir pentru nestatornicia lui.
In 9 ale lunii, adunându-se iar lu sfat, sa schimbat horărirea, și însuş Marele
"Vizir cu steagul sfânt și cu spahiii şi cu ienicerii şi cu ghedikliii şi cu toate oștile
celelalte a pornit spre tabăra Nemţilor. Dar cei mai mulţi ostaşi erau fără nădejde, şi
anume acci ce ştiau că tabăra nemţească nu puteă [i atacată cu călărimea și înfrântă
pe calea aceasta; deci ci mergeau mai mult ca niște oameni desnădăjduiţi decât cu
nădejde; au luat cu dânşii şi tunurile. Numai unii dintre căpetenii au dus cu sine mici
"corturi; ceilalţi au urmat uşor pregătiţi. Au apucat drumul po la ceasurile nouă (turcește)
spre a petrece o parte din noapte undeva pe aproape în locuri joaso, -căci a doua zi
“de dimineaţă aveau să atace pe Nemţi.
In 13 ale lunii, schimbându-se locul corturilor, ne-am. aşezat la Iamzabeili
aproape de Turnul Cânilor (Kutyavăr); oştirile petreceau în linişte mare, ca şi când
Buda nu eră bătută de dușmani. “Toţi învinuiau pe Marele Vizir, căci nu făceă nimic
bun pentru mântuirea acestei cetăţi. Dar Nemţii nu se odihniau, ci cu tot felul de
"maşini şi meşteşuguri de răsboiu atacau pe Budani.
|
In 18 ale lunii, înscriindu-se jarăș ostaşi aleși, se gândiau să atuce pe Nemţi,
şi spre scară Saus-Pașa și Ilasan-Pașa și Cerchez Ahmet-Pașa şi: Deli Omer-Paşa cu
- ostașii aleși au fost trimişi spre Buda-Veche, ca de acolo lovind tabăra nemţească să
introducă în cetate pe 'acești ostași.
'
In 19, Saus-Paşa a trimis pe ostaşi împotriva Nemţilor; dintre dânșii cei ce au
răsbit dincolo de șanț, fiind încunjuraţi de Nemţi, au pierit, iar ceilalţi s'au întors fără
ispravă. Dacă unii dintre ei în mersul lor spre Buda au -izbutit să intre, nu se ştie.
Marele. Vizir cu nenumărate oştiri ieșind des de dimineaţă inainte și ajungând la Kaiaborni, şedea acolo fără de nici un folos, cu toată supărarea oștirii pentru nepăsarea lui;
căci nu sa făcut nici o întreprindere vrednică de general, doar numai acei cari voiau
Hurmuzaki,
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din amândouă părţile so încăierau și iară se întorceau fiecare la ai lui, până'ce către
scară. ai. .noştri s'au înapoiat cu rușine la corturi. În vremea asta cei din Buda se băteau.-tare și vitejeşte cu Nemţii, impotrivindu-se la loviturile mașinelor lor împresurătoare.

In 20, ţinându-se sfat, stau în nedumerire, neștiind cum să ajute pe cei împresuraţi şi căutau un mijloc pentru aceasta; la fel chibzuiau şi în 21 şi în 22. In tabără
eră lipsă de cele trebuitoare: chila de orz se vindeă cu 5 monede şi pâne de. inciu
xare ori. se găsiă..O pâne de' 80. de dramuri 1) se vindeă cu 6 aspri; din care pricină
oştirile erau foarte înciudate. lar Nemţii împresurau Buda ca şi înainte, rămâind în
șanțurile lor. Se ziceă că erau de faţă în tabăra nemţească mai multe femei, nu numai
nevestele ostașilor, ci şi ale ofiţerilor, căci aşă e obiceiul Nemţilor. Aceştia aveau din
belşug cele trebuitoare, dar se îmbolnăviau mulţi, fiind obosiţi din pricina îndelungatei
împresurări, şi mai mult decât călăreţii, pedestraşii ne mai având nădejde să cucerească
Buda, se: îngtrijiau de plecare, deși generalii îi îndemnau să aibă nădojdi bune şi-i po„văţuiau să rabde, căci nu după mulţ timp vor birui şi cuceri orașul. Cu cea mai mare
grijă: şi râvnă au făcut canaluri sub pământ, cu gând ca să năvălească iîn cetate; deci
ca niciodată sloboziau tunuri. Au mai venit și oștile nemţeşti şi ungurești din Ardeal
ca-la vreo 6000. de oameni, cei mai-mulţi în zale de fier şi deprinși la trebile răs|
boiului; dânșii s'au. și 'apucat de împresurare.
Iar în 23, Luni peste noapte. şi până la amiazi, ?Nemţii băteau cu învergunare
„zidurile Budei, și parte cu fierul, parte cu focul de sub pământ cu mare năvalăa
răsturnat şi dărâmat zidurile pe neașteptate.
- De pretutindinea intrând în “mare mulţime, înaintau. în cetate; cei din năuntru
țincau piept cât ce puteau, pe unii respingânduii, pe alţii prăpăstuindu-i și alungându:i
-cu tot felul: de: mijloace. Dar Nemţii, îndemnați de generalii lor şi aprinşi de polta jaului, 'unii după alţii mergeau cu săbiile goale rănind pe: cei mai curajoşi cetăţeni.
Si. după .ce. de multe:ori de amândouă părțile au făcut aceasta, căzând capii cetăţenilor,
"doborit fiind Abdi-Pașa și uciși fiind Ismail-Paşa şi conducătorul ienicerilor, a slăbit pu“terea celorlalţi, :şi oraşul întreg: eră ca şi: mort şi cei cel apărau puţini.,De multe
„părţi oraşul se aprinsese și eră mistuit de foc,. iar oamenii din el pieriau de sabie,
căci Nemţii,. cu totul înverșunaţi şi cuprinși de. furia răsboinică, nu mai cruţau nici
"femei, nici copii. Şi eră foarte de plâns şi-de tânguit soarta Budei. Părţile de lemn
ale caselor erau înghiţite. de foc şi sloboziau flăcări, iar ulițele şi pieţele erau poto:pite de.sânge. Sauziau de departe vaietele mamelor şi-plânsetele pruncilor și copiilor,
unii despărțiți de moarte, alţii de robie. Mai mare pradă făceă focul decât mâna ome:nească.. Astfel eră până în seară când Nemţii se mişcau prin cetate, iar după ce a
„trecut seara,
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ardeă. și nimenea
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stingcă

focul;
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cari: erau

puşi

să păzească oraşul, s'au întors la tabără bucurându-se. de luarea lui, dar supăraţii fiind
de pierderea, prăzilor, de cari au fost lipsiţi, căci nădajduiseră şi-şi închipuiseră că eră
să fie cu

mult

mai

i

:

multe.

„So desfătau foarte mult cei mai de frunte din tabăra nemţească, că stăpâniau
“Baga, mai ales că'o aveau în ochii Marelui Vizir, care -dela mulţi aflând căderea ce„tăţii, grozav

sa

întristat.

Si întreagă oștirea țurcească se

plângeă

şi

petrecând

toată
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noaptea cu jalea în sultet, a luat des de dimineaţă calea înapoi. In 24 am poposit la Gean-Curtarau, unde sau luat măsuri pentru păzirea ora:
o
:
:
_sului Istolnil-Belgrad.
Curtaran,
GoanIn 25 am sosit la Panteli, | a 0 depărtare de trei: ceasuri dela

unde ridicând la rangul de vizir pe Ahmot-Pașa Seihogiu și încrodințându-i i stăpânirea
HR - In lo de patos. (dramuri)

s'a cotit greşit azer trai)

2?
sutelor supuse Budei, i-au lăsat Istolnik-Belgrad în pază, dându-i din belşug toate cele
trebuitoare pentru hrană și apărare. Și fiind 'Tosonoglu numit ca kehaiaal ienicerilor,
Osmian-Aga, care i-a luat locul, împreună cu Ahmet-Pașa şi mulţi ieniceri. și cu alţi
mulţi ostaşi au fost orânduiţi pentru apărarea orașului pomenit, deşi ci naveau nici
o nădejde și prevedeau pentru sino acolaş lucru ca şi căderea Budei și măcelărirea
oamenilor din cetate.
In 27 am ajuns la Futvar, şi trecându-l am stat undeva pe aproape, lipsiţi-liind
de cele trebuitoare.
!
|
In 28 am sosit la Baxa și în ziua următoare lu Sexar.
In 30 trecând râul Sarviţ, am stat pe aproape de palunca Sexarului.
In 31- Șaus-Pașa

fu însărcinat

ca împreună

cu

Ibrahim,

pașa

Damascului,

şi

Zeinel, paşa Rumeliei, şi Ilasan, paşa Anatoliei, şi cu alţi paşi, să ducă pe Ahmet-Paşa
Seihoglu şi cu Osman, pașa de Maras, şi prov ianturilo la Istolnik-Belgrad. Se vestiă
că Nemţii sosiseră la Gean-Curtaran.
La 1 Septemvrie am trecut la Batosek și am stat la Saslik, în care fa scufundat Ludovic, fiind învins şi pus în fugă de către Sultanul Suleiman. - -.
7
In 2 am trecut la Mohaciu și ne-am așezat în jurul chioșcului tăcut de Sultanul
- Suleiman.

-
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Eram lipsiţi de apă.
Ne
i
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In 3 Septemvrie am trecut la Purnovar” cele două poduri, şi am poposit În
trun loc îngust. [a poduri eră mare strâmtoare din pricina mulţimii carelor, mai
cu scamă ale raialelor bejenărite, cari își părăsiseră palăncile lor, pe cari le ardeau
Turcii înainte de a li deșertate,
“Deci mult: se jăluiau raialele şi locuitorii: dela hotare de pierderea patriei Şi.a
avutului lor.
.
IU
In 4 am sosit la Darda. Am poposit departe de râul Drava; nu aveă, nimenca
voie să treacă podul şi să se ducă la Osek.
Ia
A
-

In 5, schimbând locul,'am poposit aproape de Drava, unde am stat multe zile.
Nemţii părăsirid Buda și lăsând acolo destulă călărime, veniau după noi și. se ziccă că
ajunseseră la Sezard. De aici sa trimis kehaiaua Marelui Vizir cu mulţi călăreţi Tătari
și Turci ca să aducă la Soizvar cele trebuitoare pentru hrană, şi liind. chemat din
Posega Funduk Mustafa-Pașa fu trimis la Caniza, fiind rechemat Mustafa-Pașa de acolo.
Aici au venit din Istolnik-Belerad toţi cei ce luseseră trimiși acolo. Pe lângă
această sa dat zor spre întărirea Osekului, iar Ahmet: Pașa, lost lkehaia şi serasker, lu
trimis la Seghedin.
In 24 Septemvrie, trecând peste Drava, am poposit aproape do Osek, căci
«
so
înştiinţase că: sosiseră

Nemţii.

”

E

“In zilele următoare, pe când noi ne allam lângă Osek, se sfătuiă și se munciă
generalul nostru, înscriind pe ostași în liste, şi uncori se gândiau să se ducă asupra
Nemţilor veniţi până la Zovna, iar alteori asupra Ilirienilor (Croaților) şi Nemţilor tăbăriţi la Vorocilisa ; până când, vestindu-se că Nemţii trecuseră lunărea
și că ci aveau
de sând să păşească spre Seghedinul allător lângă râul Tisa, Marele Vizir sa lăsat
de 'năvălire.

|
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In 20 Septemvrie s'a' vestit, că zece mii de Nemţi și de Croaţi duşi în Illyrium
în treacăt au luat
oaste la Canizia
-și destui oameni
Au mâi
(Nauplion) și că

Samotora şi au dărâmat-o. Sa trimis Ahmet, pașa Sevastici, cu. multă
şi la Istolnik- Bolgrad, ca să ducă acolo cele trebuitoare pentru hrană
de strajă.
"
venit ştiri că Venețienii ar fi fost respinşi diri Neapolul peloponesului
şi Leșii s'au întors fără ispravă, după ce mulţi dinci fură, ucişi
de

28
către

Tătarii

cari: i-au năpădit;

sa mai făcut cunoscut că Venețienii impresuraseră Sina

în Dalmația. Deci, Șaus, pașa din Bosnia, fu. trimis în Bosnia cu oștirea lui, iar Hasan,

pașa Anatoliei, ridicat la rangul de vizir și îmbrăcat cu blană de samur, fu însărtinat
a
să apere Osek.
“In 22 a venit vestea că Nemţii încunjurasoră Kapusvarinul şi că unii “din ci,
cari năvăliseră la Peţovo, sau înturnat fără ispravă, după ce au piorit mulţi. In ajutorul
color încunjuraţi a fost.trimis Deli-Omer-Pașa.
In 25 a ajuns ştirea că Nemţii ar li mers împotriva Seghedinului.
In această lună, întâmplându-se să fie echinocțiul, a bătut un vânt puternic
dinspre meazănoapte şi a căzut ploaie puţină, iar.în celelalte zilo a fost o arşiţă nespusă,
mai cu scamă la miezul zilei. La Osek eră ieftinătate de cele trebuitoare pentru hrană.
In 28 sa: trimis kehaiaua Marelui Vizir Mehmet-Aga cu kapigibaşii şi vaţipuraialele şi cu 'unii seimeni ai Vizirului spre Seghedin..
In 29 s'au întors înapoi dela Istolnik-Belgrad Ahmet, pașa Sovastiei Osmanoglu,
după ce a lăsat acolo provizia adusă de el. Vizirul a poruncit ostașilor să răstoarne
pe rând tabia, nomai trebuind oraşului. Intre acestea se vestiă luarea Sinei din Bosnia
de către Veneţieni.
.
La 1 Octomvrie a venit din Constantinopole Zalhanagiul Mahmut-Aga aducând hatişerifuri din partea Sultanului, atât pentru Marele Vizir cât și pentru toţi co'mandanţii de oștiri; ele amintiau căderea Budei prin voința lui Dumnezeu şi îndemnau
pe cei în drept să apere hotarele; tot odată aduceau la cunoștință schimbarea muftiului
Ali-Efendi şi alegerea lui Eghiuri Mustafa-Efendi în locul'lui, întâmplată pe la mijlocul lui
Septemvrie. Pomenitul Mehmet-Aga a povestit şi luarea oraşului Nauplion din Pelopones
din partea Veneţienitor. Hatişeriful Sultanului fu cetit în faţa tuturor și sa trimis tuiul.
In 2 am sosit aproape de Diel după umblet de patru ceasuri.
“Am băut din apa Dunărei. A venit scrisoare din partea lui. Cailgai, care
înştiință despre o luptă ce a avut loc între Nemi și Tătari aproape de Seghedin, dar
din vorba oamenilor se vădiă că Tătarii s'au întors bătuţi.
"In 3 am sosit la satul Sotin după şase ceasuri de drum; podul dela Palcovarin

l-am. trecut cu. mare greutate.

o

In. 4 am sosit la Varadin, întăritură puternică altă dată, dar acum pustie și în
multe părţi căzută; drumul a fost de zece ceasuri şi am trecut pe la satul Panostra
şi oraşul. Cereviţa. Aici, deşi eră pe la mijlocul toamnei, de mirare eră verdeaţa şi
frumusețea locului; dar din pricina drumului lung obosiseră călăroţii şi caii şi dobitoacele de povară, și toţi erau supăraţi pe generalul, care îndată a început să facă podul
întreg, având de si:nd să treacă Dunărea şi să ducă oștirea asupra Nemţilor la Segotin.
In Sale lunii, Marele Vizir în dreptul Varadinului apucând calea s'a îndreptat
spre râul “Timiş cu steagul Mahomedan; el. nu aveă decât puţini paznici cu dânsul.
1l'urmă mare mulțime do purtători 'de povară și de puţină oaste. Şi cu având poruncă
“să-l urmez, am pornit; dar văzând neorânducala şi amestecul oștirii, care .în mersul ci
semănă mai mult a gloată de rând decât a oştire, mam lăsat de gândul acesta și mam
ca să se
întors Ja tabără; și mulți din călăreţi căindu-se, sau rugat să li se dea voie.
întoarne

înapoi.

In 10 ale lunii a venit fostul serasler Mustafa-Pașa la Varadin, unde părăsise
-ordia. Pe lângă aceasta se .vostiă că Nemţii împresurascră Peţovo şi Venețienii Clinul

în Iilyriul Bosniei.
In acecaş zi, Duminecă, Nemţii din prejurul Seghedinului, călăreţi şi pede-strime, fiind foarte mulţi, au. început de dimineaţă să atace oastea lkehaialei MehmetAga și pe Cailgai.
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Dela Soborniu 'Tătarii şi agalele şi Cerlez Ahmet-Pașa venind la Sentin lângă
Timiș, opt ceasuri departe de Seghedin, și acolo fără grijă dormind, sau trezit de
ncașteptata năvală a dușmanilor şi nu erau în stare de loc să răspundă cu armele;
deci părăsind multă hrană și veșmintele au fugit, fărăa se puteă opri, spre Varadin,
iar alţii spre Piţei lângă Timiș, unde au întâlnit pe Marele Vizir care veniă dela Piţei.
Speriată de această fugă, oștirea Vizirului nu mai puţin decât înainte
— afară de unii
cari se pregătiau de luptă—
au început să iasă din rând şi să fugă; mai întâiu s'au
abătut cei ce erau sub porunca lui Osman-Paşogiu Ahmet, pașa Sivasului; apoi cei ce

erau împrejurul Marelui Vizir dându-se în lături năzuiau mai mult la fugă decât la luptă.
Pedestrimea stând la tunuri, loviă cu ele în Nomţi, dar fiind apucaţi de călirime
cădeau cu grămada și nu puteau nici să fugă, nici să se bată, căci Nemţii i-au atacat
cu putere şi. le-au luat tunurile precum şi o mulţime de lucruri de ale mâncării
— cari
toate părăsindu-le Turcii fugiau cu toţii spre Varadin; umblând cu totul neopriţi drum
de douăzeci de ceasuri, abiă au sosit în: miezul nopţii la podul de lângă Varadin. La
sosirea lor. întâiu Ismail-Paşa nu le dădea voie să: treacă, deşi se văctau și se rugau
cu stăruință; dar când au sosit mai mulţi şi au vestit venirea Marelui Vizir, abiă s'a
învoit să-i lase. Fiecaro trecând podul căută cortul său, încât se auziau pretutindeni strigăte multe, căci chemau pe ai: lor şi erau chemaţi de dânșii..
Acest fel a fost expediţia făcută la Seghedin în vreme de trei zile şi împreunată
cu' multă mâhnire, deoarece și Nemţii sau. semeţit mai tare după aceca și starea
noastră sa înrăutățit. Dumnezeu, ziditorul şi cârmuitorul tuturor, puie capăt relelor şi :
sfârșit nenorocirii de faţă! Generalul Nemţilor la Seghedin
eră Veteran, :iar ci erau
ca la vreo patrusprezece mii, cei mai mulţi călări. Apărat eră Seghedinul de Movravoglu' Mehmet-Paşa, de fel Georgian, unul din nobilii din. Tiflis, bărbat vestit prin vitejiile lui. In vremea asta mulţi îl învinuiau pe Ahmet-Paşa, că nu -a luorat cu râvnă
acolo şi că a părăsit Seghedinul fără de ajutor...
|
„In 11 și 12 ale lunii au venit mulţi dela bătălie călări şi pedeștri, mergând
încet ca:mai slabi..
Sa întâmplat și .ceva ciudat, că, pe când. fugiau 'Tureii, oile şi cămilele ce aveau cu dânșii au fugit mai repede decat oamenii spre Varadin; mai ales
cămilele în repeziciunea fugii, aruncând poverile, alergau slobode în mulţime. mare, şi
nu sau oprit până când n'au trecut Dunărea în not și nau ajuns în partea cealaltă,
fie că făceau aceasta după pilda oamenilor, fie, că, simțind răul și căutând mântuire,
adică temându-se de începerea luptei și apucând fuga adevărată, au întrecut chiar po
călăreţi, căci alergau mai repede decât ei. In vremea bătăliei puţini Turci şi-au părăsit
rândul, cei mai mulţi erau 'Tătari, cari dormiau mai cu nepăs şi au fost mai întâiu
năpădiţi, încât mulţi dintrinşii urcându-se -cu totul goi pe cai au ajuns în stare de
plâns la pod. Marele Vizir s'a împotrivit cu 'tărie po lângă steagul mahomedan; multă

vreme a îndemnat pe toţi și i-a îmbărbătat la luptă fără să fie ascultat, După aceea
Marele Vizir, îngrijind de trebile împărăției, pe Osman-Paşoglu l-a numit la Mitroviţa,
pe haraman-Pașasi Osman-Paşa la Varadin, iar pe Cerkez Ahmet-Pașa la Eiulakin, pe
Deli-Omer-Paşa la Nemiţa cu unii dela Diarbekir, pe Ibraim, pașa Damascului, la Timişoara, având sarcina fiecare să apere peste iarnă pomenitele locuri. Iar Mehinst, pașa
Seghedinului, predând Nemţilor Seghedinul, a ieșit din oraş cu oamenii ce aveă cu
el și cu localnicii şi a scăpat. Nemţii au pus mâna şi pe Peţov, robind pe toţi vame=
nii de acolo.

Se mai ziceă că Venețienii aveau de gând să împresoare Nova, care-i așezată
aproape de marea golfului Veneţian, între Cattaro și Raguza. Asemenea Nemţii ameninţau Oselul. Deci sa dat poruncă lui Osman-Paşoglu Ahmet-Paşa, lui Cerkez AhmetPaşa și lui Deli-Omer-Pașa să se ducă acolo ca să ajute pe Iasan-Pașa,

30

"În 19 Octomvrie sa trimis fiul întrun sat în dreptul Ishankei, care se ailă
lângă Dunăre, unde după ce am petrecut o zi, am venit la Zemlin în faţa Belgradutui;
aici Marele Vizir a împărțit călăreţilor simbriile lor, dar nu întregi, ci numai câte o
parteca să nu se împrăștie. Vânturi puternice au suflat necontenit vreme de mai
multe zile, așă încât sa stricat şi podul. Sa închinat Marelui Vizir “trimisul orașului
Raguza aducându-i daruri; cele particulare erau mobile, iar cele publice postavuri şi

atlazuri și zaharicale.

|

”

“In 4 Noemvrie am ajuns cu toţii împreună la Belgrad; Marele Vizir și- a dus
în el steagul mohamedan cu alaiu și cu oaste de pază, dar smerită și puţină, căci eră
mare ger -de au murit mulţi degerând. lar în Bolgrad eră lipsă de provizii; lucrurile
de -mâncare se vindeau cu un preţ de cinci ori şi de şase ori mai mare. De asemenea
şi Nemţii după cucerire, dincolo de Dunire, a Seghedinului, iar dincoace a Peţovului,
a Simontornei și a Sicloviţului, s'au întors la locurile ce hotăriseră să atace.
|
Cei ce veniau din capitală povestiau că sofiştii 'Turcilor (căci aşă e mai bine
să-i: numim decât înţelepţi ca pe unii ce sunt întradevăr lipsiţi de înţelepciune) sar fi
răsculat împotriva stăpânitorului pentru multe cuvinte, învinuindu-l de nepăsare. faţă
de împărăție; apoi mai spuneau că flota, turcească, dând o bătălie cu cea venețiană,
sau sculundat două corăbii venețiene, iar celelalte au fugit.
In 10 Noomvrie sau în 5 Muharem a căzut puţină zăpadă însoțită de vânt puternic și a început iarna după ce întâiu căzuse multă brumă și oarecare zăpadă și au
" fost zile multe cu soare.
„*In 20 agă a ienicerilor sa făcut fostul agă al ienicerilor.și apoi serasler
Mustafa-Pașa; pe lângă asta şi aga spahiilor s'a făcut pașa 'Tripolei din părţile Da-mascului;.în locul lui s'a ales fostul lehaia Iusuf-Aga, care se află în Adrianopole, i s'a
încredințat comanda ienicerilor și i s'a poruncit să vie la Belgrad. lar pentru ca să se
adune o mai mare mulţime de oameni decât în oșteniile dinainte, ienicerii au trimis

porunci împărătești serdarilor ienicerilor din toate părţile din răsărit şi apus vestindu-le
-oştenia ce se pregăteşte.în potriva Nemţilor şiș îndemnându-i să ica parte. De asemenea
și cei din Turcia Mare și din toată Mesopotamia și din Kurdistan au primit poruncă
să vie cu ci şi:să ica parte la răsboiul cu: Nemţii.
a.

1687.
In-anul

1687, Aprilie 4,4 sau

pus în vază cozile, așă
a
numite

tuiuri, la curţile

“stăpânirii.

In 7: fostul mentufagi calfa şi mai pe urmă daşbahikul, apoi ruzuamegi și
„pașă al Kidonici, după accea al Cretei întregi, vizirul Mustafa-Pașa a ajuns mare def:
:terdar, iar Ali-Efendi, fost în locul lui, sa făcut vizir cu hasiii răposatului Husein-Pașa.

In'4 Aprilie a ajuns vizir şi domn al Egiptului întreg Hasan-Efendi, fostul
secretar al arhieunuhului, apoi haremein-muhasepelzisi, în urmă haselisi-hehaiasi.
Incetul cu încetul atât pedestrașşii cât şi călăreţii oștirilor împărătești -au în-ceput să se adune la Belgrad, și după preînnoirea podului de peste râul Sava a început
“a se zidi podul din Petrovaradin
subt privegherea lui Giafer, pașa Mesopotamiei. Se
„svoniă că Franţuzii se oștiseră în potriva Nemţilor şi a Spaniolilor.
In 14 corturile sau întins lângă Belgrad.
-.
“Iar în 15 aga ienicerilor a ieșit cu mare pompă, și în 18, fiind înşiraţi de o parte:
şi alta călăreţii şi pedestrașii, Marele Vizir şi ceilalți stăpânitori cu steagul mohumedan
“trecând pe'la mijloc au ieşit la corturile lor,și au petrecut multe zile în acel loc, unde
a venit

pedestrimea

și călărimea
din

răsărit şi apus.

51.
In 5 ale lunii: Iunie aga ienicerilor Mustafa-Pașa cu kehaiaua şi alţi ciorbagii
fiind urmaţi de toată pedestrimea ienicerilor, au trecut podul de peste râul Sava și
Sau coborit la corturile lor lângă Zemlin.
In 9, Vineri, Marele Vizir și ceilalţi Viziri cu alaiul obişnuit au ieșit trecând
peste Sava și au tăbărit undeva pe aproape de 7 emlin.
Mergeă svonul că Nemţii se adunau, unii în jurul Budci, iar alțiii în jurul [lonodinului, undeva aproape de Agria; cei dintâi aveau în capul lor pe Karăfa și pe
Haiter şi crau ca la' douăzeci de mii, pe când ceilalţi — vreo treizeci de mii— orau

conduşi de Ducele de Lorena. Despre Electorul bavarez, niciodată nu

sa ştiut nimic

cu siguranţi. Oare ce chibzuiau ei să facă în vremea atâtor svonuri. nesigure ce sau
răspândit? Se păreă că e mai de crezut că Nemţii din Buda, coborîndu-se undeva în
dreptul Vaiei, ar fi avut de gând a zidi un pod, lie ca să dea ajutor Nemţilor, cari porniseră

din Ionodin spre Agria, fie ca să îndepărteze pe "Turci şi să cuteze a merge în potriva lor,
lar din

Muncaciu

ieşind

vreo

două

mii

de Unsuri călăreţi și pedeștri, au mers

la Varadin punându-se sub steagul lui Tokăly; cel ce a fost trimis cu scrisori împărătești ca să cheme pe Ardeleni la răsboiul cu Nemţii a fost Mehmet-Aga, care mai
fusese trimis înainte la Iarafa pentru a încheiă pace şi se întorsese fără ispravă. Nefiind încă adunate toate oștirile călări, tabăra stăteă așteptând încă la Zemlin.
In 14 sau întors pe la podul din Petrovaradin fiii Hanului împreună cu Tătarii ce-i întovărășiau; dânşii Sau dus la Agria, iar sultanii lor sau pus la pânâă
undeva aproape de Agria, li o depărtare de patru ceasuri. Vreo opt sute de Tătari
mergând înainte cu Osman-Aga şi cu unii Agrieni cari duceau banii, au fost întâmpinaţi de Jlaislerieni; aceştia încăierându-se la luptă cu ci au nimicit pe mulţi; unii
au. intrat în Agria, pe când svonurile nu erau sigure despre soarta lui Osman-Aga.
In luptă au căzut'și mulţi dintre Nemţi. După unele scrisori prinse de ale lui Karafa,
sa învederat că Karafienii împreună cu Bavarezii încunjuraseră Agria, fiindcă aceasta
eră acum în mare lipsă de provizii.
In 15 ale lunii cercetaşii, trimiși la tabără din partea lui Masan-Pașa, au adus
ştirea că duşmanii tăbăriseră lângă râul Drava, dincolo 'de Osck, şi un Neamţ prins
spuneă aceleaşi lucruri; adăugă numai ceva cu privire la planul lor. Deci înirunindu-se stăpânitorii, au hotărit să păzească un drum dela mijloc, aşă încât să se îndrepte lesne ori unde va f trebuinţă, fie spre Petrovaradin, fie spre Esek.
- Intre acestea pe lângă râul Drava a început tabăra Nemţilor să atace Oselul
„din faţă cu tunuri şi cu celelalte mașini. Pe de altă parte, se vestiă că Nemţii pre:
gătiau un pod peste Drava spre a trece dincolo. In 23 Iunie oștirea Musulmanilor în
două zile a ajuns la satul numit Islankamen, în fața căruia e Titel, unde râul Timiş
curga în Dunăre. Și acolo odihnindu-se o zi a primit pe emrihorul trimis de Sultan.
Acesta venind a încins pe Marele Vizir cu o sabie scumpă și la îmbrăcat cu mantie
împărătească. Scrisorile împărăteşti cari îndemnau la luptă sau cetit înaintea tuturor.
După aceea, în urma sfatului ce s'a făcut, sa hotărit să ica calea drept spre Osek, fiind
nevoie de a apără înainte corăbiile cu provizii, cari veniau pe Dunăre. Fiind cu ne:
putință să meargă căruțele pe acelaș drum, sa hotărit ca ele să fie trimise pe câmpie
spre Dimitrioviţa, iar Marele Vizir să apuce calea spre Petrovaradin. Intre acestea s'a
vestit că unii, ba chiar foarte mulţi Nemţi ar fi sosit la Seghedin, după cum a scris

Giafer-Paşa, căpetenia oraşului Petrovaradin, pe când Saus-Paşa şi Ilasan-Paşa
"teau

trimi-

vești că duşmanii sporesc şi chemau acolo pe Marele Vizir.
|
Aici venind din Agria Osman-Aga, sspuncă că hatarele cereau cel mai grabnic ajutor.
In 26 am sosit la Varadin după șapte ceasuri de drum; acolo ne-am odihnit
vreme de două zile după porunca Marelui Vizir. După curierii veniţi din Moldova se

32
zicea că Domnul
spre Dunăre. .

de acolo,

la călearea

Iaşului

de'către

Leşi,plecând'a

fost

In 28 sculându-ne din Varadin ne-am dus la satul Kerevet și am pus

gonit

tabără

i
|
_
|
a
lângă Dunăre. .
In 30 ale aceleia luni am sosit la Alageahisar la .o depărtare de opt ceasuri,
unde am văzut Ilok, o întăritură foarte minunată, însă părăsită, pustie.
La 1 Iulie am ajunsla Sotin, trei ceasuri departe, unde am avut o odihnă de o zi.
In 3 lulie am sosit la Vulcovar, care se află pe râul Valpu lângă Dunăre.
Valpu e un râu mic, caro își are obârşia nu departe de locul unde -se găsește şi de
întăritura Valpova, cam tot atât de. departe încoace de râul Drava pe cât e Sicloviţ
dincolo de Drava. Intre Sicloviţ şi Valpova s'a zidit podul Nemţilor, cari părăsind "Larva,
tăbărîseră la cele două capete ale podului. Din svon se ştiă că Nemiii, cari erau de
față, nu erau mai mulţi de. douăzeci de mii, dar că aveau de primit în curând vreo
cincisprezece mii de călăreţi și pedeștri cu electorul bavarez, cari treceau „Dunărea
E
Na
spre Vaia.
fost. prinşi au
au
ce
vestitorii
unde
In 4 ale aceleiaş luni am sosit la Dal,
vestit că Bavarezul cu oștirea lui sosise la Sicloviţ.
In 5 am ajuns la Osek, pe când oştirile stăteau înșirate de o parte și alta ca
pentru alaiu.. Mersul ne eră. prin o pădure nu tocmai îndemânatecă.:La sfatul ce sa
ţinut eră nedumerire, neştiindu-se dacă trebuiă să pornească spre Nemţi sau să-i aştepte
o
|
pe ci: în faţa locului.
In 6 Nemţii au venit:la Valpova. Deci la o depărtare de un ceas deschizând
şanţuri undevă înainte de Osek şi aşezând bombarde lungi se pregătiau pentru bătălie.
A venit știrea că. și Bavarezii trecând Drava se oștiseră împreună cu Lotringenii. În
potriva lor a fost trimis peglerbeiul. Sofiei Osmanoglu Ahmet-Paşa împreună cu Iomeogenii lui (oştire turcească de ncam grecesc) și Hasan-Pașa cu oastea dinspre răsărit; ci aveau porunca de a se luptă de departe şi respingând pe dușmani să urmărească

mersul

lor..

:

coborit până la podul de lemn, şi acolo rămâind a doua zi
sau.ii
In 7? Nemţ
Vineri; au venit în faţa taberei oştirilor: turcești; numai cei îndrăzneţi se mai încăicrau

și încercau a se bate.:

.

In 9 ale lunii, pe când Elcctorul bavarez ocupă aripa dreaptă şi se împotriviă
vizirienilor şi ienicerilor şi pe când din amândouă părţile se aruncau gloanţe, ducele
de Lorena, care duceă aripa stângă, Sa repezit asupra lui Iasan, pașa Anatoliei, şi
“asupra lui. Saus, pașa Halepului. Unii Turci, răspunzând la atacul lor, au ajuns pedestrimea. croată şi au tăiat ca la patru sute de capete. Dându-le ajutor Nemţii, Croaţii
fură feriţi de a, fi sfâșiaţi mai departe. Nemţii încercau, dacă puteau, să atace șanţurile. Dar ncizbutind, poate au pierdut pe cei mai cutezători și sau întors fară ispravă.
In 10 ale lunii, Duminecă, Bavarezul având aripa dreaptă, iar Ducele de Lovena pe cea stângă, lângă Drava, au început iară să se bată cu Otomanii; dar Nemţii
în
neputând să facă nimic de seamă și fiind mulţi călăreţi și cai răniţi de gloanţe,

sfârşit s'au dat înapoi, lăsând la. spatele lor mulţi păzitori, și apucând aceeaş cale, au

mai.
trecut acelaş pod. Mulţi 'Tătari și 'Turci îi urmăriau, robind pe cei ce rămâneau
|
în urmăşi mergeau mai încet.
In 12 Hasan, pașa Anatoliei, oștindu-se cu ai lui precum şi.cu oșteni din Sirpromium și din Semendria în potriva Nemţilor din Mohaciu, cari păziau corăbiile şi
capetele
Vizir
la
alaiu
cu
viziile de acolo, pe mulţi din aceştia i-au nimicit și aducând
apărau
lor, au fost îmbrăcaţi cu haine de cinste. Asemenea şi în potriva Nemţilor, cari
Seimani,
ura râului Drava lângă Dunăre, ieşind din porunca Marelui Vizir pedeştrii

ge
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iau gonit pe ci şi au adus multe capete de ale lor deschizând Dunărea, așă încâi cc:
răbiile cu provizii puteau pluti şi ajunge la Osek pe râul. Drava.
Au venit la tabăra împărătească cu oştirile lor Halil-Pașa -al Damascului, AliPaşa al Caramaniei, Dilaver-Paşa al Sarhanului precum şi vreo cinci sute. de 'Turcomani. lar împotriva. Nemţilor s'au trimis Katârgiogli şi „Altâparmacogli., împreună cu
călărimea' lor, cari s'au dus la tabăra Nemţilor, dar ncizbutind să facă nimic, s'au întors
fără ispravă.
In 16 Nemţii din Sicloviţ şi Mohaciu Sau -dus | şi au făcut îîn trei zile drumul
lor acolo. Asemenea şi oştirea turcească a început să treacă râul Drava. In urma scrisorilor ce s'au prins, sa făcut cunoscută frica ce au avut de curând Nemţii la Sicloviţ;
unii se temeau ca nu cumva Turcii să le prade corăbiile încărcate cu proviz
— cecace
ii
sa şi întâmplat: Husein-Bei al Cernicului a pus mâna pe cele mai multe şi-a ucis mai
mulţi Nemi; el. a mai luat patru tunuri mici dela întăritura Nemţilor de lângă Drava.
„In 21 am trecut podul pe râul Drava şi am tăbărit într'un loc băltos; deci în
23 am plecat şi am făcut tabăra mai departe. Cu noi erau duși o “mulţime de robi;
apoi din tabăra Nemţilor veniau mulţi fugari. Se svoniă că: Nemţii ar fi pus tabăra
la «chioșcul lui Suleiman» şi nu se știă ce aveau de gând să facă.
“In 25 am ajuns la Pornovarin, patru ceasuri departe de Tarta; am poposit pe
lângă podul- îndoit, așă numit Ciatal-kiipru.
„In 26 spre cercetarea taberei nemţeşti, Halil, pașa Damascului, precum și Mavroglu cu multă călărime au pornit asupra lor; dar găsindu-i pregătiţi de luptă și nefiind
în stare să facă nimic deosebit la năvala Nemţilor, sau înturnat fâră ispravă,
„In 830 Nemţii luând calea spre Sicloviţ au pus tabăra. la. locul ce se nunaeşte
«la Făntâni», au dat foc Mohaciului și s'au prefăcut că fug; aceasta nu eră decât un
mijloc de ademenire, pentru a atrage la luptă afară de șanțuri oştirea împărătească,
La 1 August Nemţii mergeau pe drumul către Sicloviţ și fiindcă oamcnii robiţi
spuneau că ei voiau să pusticască Sicloviţul. și Peţovinul și apoi să plece, au fost
trimişi în potrivă mulţi călăreţi, şi acolo s'a dat bătălia. In vreme ce Nemţii se prefăceau că se întorc și se dăduseră puţin înapoi,: Marele Vizir, îndemnat de unii mai
naivi, prea de grabă. şi fără pregătire a trimis peste noapte răsleţită pedestrimea și
călărimea către satul numit Harsan, şi el insuș sculându se desdedimineaţă a trimis
înainte

pe

generalul

ienicerilor

şi

apoi

a

urmat și

el

cu

restul

oștirii;

totodată a.

poruncit: ca să fie aduse corturile și celelalte lucruri, ceeace a şi fost pricina înfrăîngerii
ce a suferit. Fiindcă erau foarte 'multe greutăţile şi prov iziile, cea mai mare parte din
călărime se îndeletniciă cu aducerea lor, așă încât abiă a treia parte din oaste a putut
să se repeadă la luptă, fără ca întâiu să facă la vreme un şanţ și. fără ca să așeze la
„locul lor. tanurile; numai așă .deavalma şi rupţi între dânșii au năvălit neorânduiţi ca
şi când mergeau asupra unor fugari. Dar au găsit pe Nemţi stând cu rândueală.
„Neaşteptata puternică întâmpinare la luptă din partea Nemţilor i-a slăbit, aşă încât nici.
„să înainteze puteau, nici să se retragă cu chibzueală. Parte din ei voios pășind împotriva
Nemţilor sau cădeau de bună voie sau se întorceau prost, iar cei mai.mulţi stăteau
nemișcaţi mai departe.. Asupra acestora dar şi-au îndreptat Nemţii tunurile și micile

lor bombarde, încât cădeau mulţi ostași pedestri și mai mulţi călări, "neputând nici să
răspundă la lovitura dușmanilor, nici să se ajute între sine. După ce a trecut ziua către
seară Turcii, doboriţi de truda zilei acesteia şi a celei trecute ca și de sete și de foame,
au început a se da înapoi şi a părăsi steagurile. Nemţii, văzând întoarcerea lor, au trimis
prin pădure dela aripa dreaptă şi stângă o mulţime de cete spre a lovi dela spate pe
'Turci. lar greimea lor, care ţineă partea: dela mijloc, întinzându-se cu pas încet veniă
din

faţă

slobozind—

mai

ales

Hurmuzaki, Documente, XIV.

bombardele — fară greș.

Deci călărimea
,

cu

din frunte
5
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i şi cembegiii
pașii şi celelalte căpetenii au fost înduplecaţi la fugă, şi la început ieniceri
sluji de unele bombardt,
făcând niște şanţuri: cu totul neînsemnateşi încercând a se

ă la luptă şi să
au aruncat -o- mulţime: de gloanţe asupra călărimii lor, ca să se întoarc

vreme a-rupt-o îar la fugă
nu-i părăsească, dar călărimea venind înapoi pentru câtăva
ce a fost mai rău, e că la
şi sărind șanțurile a călcat o mulţime de pedestrași. Dar

r, Turcii 'au început a
ieșirea Nemţilor în dosul.lor pe de o parte și de alta a pădurilo

fugi cu toţii pe faţă, împreună

călări și pedestri, şi apropiindu-se

de corturi

nu mai

a se opri. Şi eră mare învăl“căutau de loc de lucrurile lor, ci treceau pe lângă ele fără

aveau altă grijă decât să scape,
„mășeală în vremea asta, când cei cu dare de mână nu
prindeau pe călăreţii mai slabi şi
iar cei săraci răpiau, lucrurile străine; pedestraşii

la spatele călăi
pe caii lor; mulţi dinei cu mai multă pricepere punându-se
încălecau
și fugiau cu repeziciune.
reţilorşi fiind drumul foarte îngust se împingeau între dânșii
păşiau pe încetul, Turcii
Deşi puţini erau Nemţii, cari îi urmăriau, căci cei mai mulţi
au părăsit cea mai mare

erau ”
parte din lucruri şi toate corturile şi bombardele, cari

și au fost prinși. La asfinvreo sută, și muniţiilede răsboiu, după ce puţini au căzut
porţile închise, necăjiţi și
“țitul soarelui au ajuns la podul de lângă Osek; dar aflând

dimineaţa au început a trece.
cuprinși de frică, au aşteptat acolo peste noapte. Dar
șeala, strâmtorarea, strigătele?);
"podul cu mare înghesueală (cine va puteă povesti învălmă

atât de mare
— e
“abiă au putut să treacă în două zil

eră inulţimea. “Venind înapoi și

își plângeau nenorocirea, învişezând fără corturi, fără cele trebuitoare pentru hrană,

iar generalii pe ostași.
nuindu-se unii pe alţii și ocărîndu-se, ostașiipe generalii lor,

să pue strajă în Osek. Când a
După ce au trecut câteva zile, Marele Vizir a vrut
ci sau strâns grămadă şi sau
poruncit Anatoliţilor ca să stea în cetate ca mai înainte,

fiind luaţi de scurt, nau
împotrivit, dar au fost alungaţi cu ruşine, şi alabeii Anatolilor
|
|
avut ce zice. rii, l-a scos
Marele Vizir, bănuind că IHasan-Paşa al Anatoliei e capul răsvrăti
din 'slujbă pe acesta şi în locul lui a numit pe Mavrumoglu

Ghiorgi Mehmet-Paşa

şi

s'a îndreptat spre Pulco:
i-a încredinţat paza cetăţii. După acestea oștirea sculându-se

Nemţii, trecând spre Vaia, aveau
"varia, Şi acolo 'a zăbovit câteva zile. Venise ştirea că
lăsându-și pedestrimea şi ordia,
de gând să se coboare la Varadin. Deci Marele Vizir,

toți Sa dus la .
“sub porunca: lui Şaus-Pașa al “Halepului, el cu călărimeași cu ceilalţi
Varadin.

|

Şi eră mare murmurul

ostașilor împotriva lui şi toţi îl despreţuiau pe dânsul.

Ertutinului
In 25 ale lunii se vestiă că Nemţii veniseră și tăbăriseră în faţa

“lângă Dunăre; încât stăteau în nedumerire

Otomanii

neștiind ce să facă, dacă Nemţii

nu eră în stare să stea împo“Sar cobori la Varadin sau ar trece iară Dunărea, căci el
tabăra Nemţilor au înşti“triva, lor. Dar unii oameni de ai lui 'TOkoly întorcându-se din
sa gândit să, trimită îmințat că aceştia apucară iar calea spre Vaia; deci Marele Vizir

potriva lor toată, călărimea.

a

“

ea în cete ;
In 95 din porunca Marelui Vizir a început a trece toată călărim
adică al Diarbelkirului. lar
general al acesteia fu numit Giaver, pașa Mesopotamiei,
pe spahii răstindu-se la
Marele Vizir, șezând întrun cerdac pe lângă Dunăre, înseriă
corturi
fără rost; dânșii trecând podul dela Petrovaradin şedeau fără
ci şi ocărîndu-i
hrană
da
se
li
a
hotărit
şi fiindcă plouă începură a se udă şi erau mâhniţi. Intâiu s'a

că au de apucat
pentiu patru zile, apoi li s'a sporit pentru zece şi dându-li-se de ştire
şi a da piept
drum
atâta
drumul spre Agria, au prins a se răsvrăti nesuferind a bate
"
|
|
cu duşmanii,

având în frunte
In 26 seibanii împreună cu spahiii au conspirat, cei dintâi
Dă
care Giafer-Pașa şi
pe Gheghen-Paşa, iar spahiii pe Kiuciul “Mehmet-Paşa, drept
răsvrătirea eră înaintată şi .
"kehaiaua Vizirului Mehmet-Aga au fugit peste noapte, căci!
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nu se măi putea potoli. Dimineaţa, Vineri, spahiii cei dintâi s'au suit repezindu
-s&
pe pod, apoi au urmat seibanii şi ceilalţi cu toţii; dar nu sau împrăștiat, ci adunându
-se
în faţa corturilor stăteau răsvrătiţi și purtând steagurile căutau pe Vizir şi pe! unii
dintre cei ce erau pe lângă el, imputându-i neprimirea. lefilor ce li se cuvine și
învinuindu-l pentru multe alte lucruri.
lar Marele Vizir a început a făgădui unora să dea bani şi hrană, dar nu putea !
face nimic, căci răsvrătiţii sporiau la număr și răsvrătirea luase avânt. Vizirul cu
cei
ce-l încunjurau, cuprinși fiind de teamă, întâiu au pornit spre cetate; dur acolo nefiind
nici apă, nici cele trebuitoare pentru hrană şi nici păzitori credincioși, s'au întors înapoi
din cetate spre pod şi trecându-l— Marele Vizir, aga ienicerilor Mustafa-Pașa, defterdarul Seid Mustafa-Pașa, Halil-Paşa al Damascului, mule ordiei, Reis-Efendi şi
unii
din suita lui— întâiu au rămas în faţă şi au poruncit la vreo cinci sute de scibani
să tragă în acei cari sar fi încercat să lovească într'inșii; dar temându-se, au' intrat
în unele corăbii dinadins pregătite pentru asta şi vâslind în cea mai.mare grabă au
fugit la Belgrad, în vreme ce ostaşii au aruncat asupra lor o ploaie de gloanţe. Și aşă
ci sau dus, dar oamenii lor cari au încercat să meargă spre pod, parte au fost despoiaţi.şi pălmuiţi de către .oșteni, parte chiar răniţi, ca bunăoară Kara-llasan, omul
de aproape al Vizirului, şi parte în sfârşit au luat-o încotro au putut şi s'au dus, ca
bunăoară chehaiaua Tosun Mehmet-Aga. lar la pod au suferit multe rele Nisangi
dulficar-Efendi și capul. ceaușilor Mustafa-Aga; abiă au putut să se strecoare -cu
toții,
Cei ce erau prigoniţi cu Vizirul au stat până seara înarmaţi, fără să atingă pe cincvă,
deoarece Sergesime Ghegenbei colindă în tot locul şi îngriji de mântuirea tuturor!
și-i apără pe toţi,
In 27, adunându-se laolaltă vizirii și paşii şi cetașii călărimii și pedestrimii şi
sfătuindu-se asupra stării lucrurilor, au ales într'un singur gând ca general și cârmuitor
pe Șaus, pașa Halepului, om serios, iubitor de adevăr, încercat la răsboaic. Și mergând
l-au găsit mai departe de tabără și l-au poftit pe cl; dar acesta nu voi nici de cum.să
“le facă po plac, fără ca înainte să facă unele învoeli, din cari una eră ca ci să nu se
dea la omoruri, nici să umble după cinevă împotriva legii, iar alta să se' supue şi să
nu stea împotrivă, dacă cinevă din ostaşi ar fi judecat ; și a treia, dacă dușmanii
ar
veni să-i, lovească, să răspundă și ci voios.
.
Aaa
DR
După ce aceste învoeli s'au întărit, Șaus-Paşa a primit să iea apărarea, lor, şi

venind a stat în cortul cel mare și a luat comanda. Nu mai eră în oştire nici turburare

nici sgomot, ci liniște şi siguranţă, nici ameninţă

pe noul ocrotitor, :

|

cinevă, nici se temeă, ci toţi lăudau

ia

lar în 28 toţi vizirii şi pașii și capii înglotirilor sau adunat în cortul cel mare,
şi lau făcut răspunzător pe Suleimian-Paşa pentru multe rele, şi: în înțelegere deplină
între dânșii au scris către puternicul Sultan și au ales câte doi soli de fiecare înglotire,
iar în capul acestora au pus pe Ilagi-IMusein-Aga, fostul cap al muteferecalelor,
fiind
om cu carte şi cunoscător de lucruri. Iar învinuirile aduse lui Suleiman-Pașa pe scurt
crau: că toată iarna n'a avut altă grijă decât să înscrie pe spahii, să întrebe de
felul
ochilor şi a bărbii, de mărimea timpului și de faţă şi de vârstă şi cu asta să-i necăjească făcând lucruri neobișnuite și nedând lefile obișnuite
'nici lor şi nici pedestrimii;
şi că sa priceput prost în trebile răsboiului şi fără nici un cuvânt a stricat. biruința
asupra duşmanilor; că a dus oștirea peste râul Drava împotriva sfatului tuturor,
că a

mânat-o asupra Nemţilor fără pregătire și a băgat-o în locuri înguste și astfel a
despicat-o, aşă încât prin nerăbdarea lui la căratul corturilor şi la luptă în vreme de
răs-

„boiu şi prin lipsă de orândueală, n'a făcut alta decât să încuree lucrurile; că lui
întâiu
nu i-a păsat de soarta Agriei și apoi a început a duce la luptă oștirea, deşi eră goală
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şi că în sfârșit el e omul cel mai mincinos, mai sgârcit, mai de rând și mai nechib-

zuit. După.ce au deseris toate aceste lucruri şi le-au întărit cu peceţi şi au lăudat
pe Şaus-Pașa şi au lăsat Sultanului dreptul să-l ridice la: rangul de Vizir, au trimis pe

solii lor în 29. Aceştia au intrat înarmaţi în două corăbii şi au plecat spre capitală.
lar Suleiman-Paşa

stăteă cu frică la Belgrad, căci eră nesuferit și de localnici. De acolo

a însărcinat prin scrisori pe Șaus-Paşa cu comanda oștirii:şi el sta în nedumerire
"
”
neștiind ce să facă.
Intre acestea au sosit la Belgrad unii slujitori aducând scrisori de chemare la
tabără către

stăpânii

lor,

erâu

mai

mulţi

de

cincizeci.

Păzitorii

lui

Suleiman Pașa

văzându-i au adus la: cunoştinţă sosirea lor, şi totodată au arătat și pricina, după cum
au socotit

ei dela

sine, că adică venirea lor nu eră spre bine; drept care Suleiman-Pașa

înfricoşat şi temându-şi vieațaa luat iar steagul mohamedan

şi intrând în corabiea

Mehmet-Bei
fugit în capitală, urmat fiind de defterdarul Seid Mustafa-Pașa şi de reis-efendi

şi de Husein-Paşa al Belgradului

şi de

unii din ceilalţi oameni ai lui.

In 30 s'au întors la oştire Geafer-Paşa al Mesopotamiei, Salih-Paşa al Damascu-

lui, căpetenia, silictarilor Sulciman-Pașa, apoi Pașa ienicerilor Mustafa-Pașa, Muzur-Aga,
la ai lui.. După
judecătorul taberei; aceştia, părăsind pe Suleiman-Pașa, s'a întors fiecare

obștea
părere toţi cei din tabără erau liniştii, dar fiecare flecăriă ce voiă, neliniştind

răi căpătau curaj
şi tulburând lucrurile, încât oamenii cinstiţi erau tare mâhniţi, iar cei
|
și îndrăzneală.
ViroIn 2 Septemvrie a venit vestea că Nemţii sar fi oştit din Croaţia spre
ca general a fost
"„vitiţa şi ţinându-se sfatîn cortul cel: mare şi întrunindu-se fruntașii,

ales Ali-Pașa al Caramanici, Ali-Bei al Turcomanilor,
|
mulţi, şi au fost trimişi la Rahoviţa..

Mehmet-Aga cu beştiii şi alţi.
a

Sa mai făcut cunoscut că Venețienii cu mare flotă sar fi apropiat de cetatea
împărătești” erau
“numiti Nova, aflătoare la marea Adriatică, drept care prin porunci
Să
îndemnați cei ce erau mai aproape să ajute cetatea.
“Peloponesului şi
paza
Căci fiind Mehmet-Pașa, fostul defterdar, însărcinat cu
se împărţise,
a părţilor învecinate de lângă mare, o mare parte din oastea împărătească
a cu
Mehmet-Paş
lar
uscat.
pe
căci flota venețiană ameninţă de pretutindenea să iasă,
unui
urma
În
oștirea ce aveă cu el, nefiind multă, stăteă la Castellia în Pelopones.
și Castellia
vânt puternic, corăbiile venețiene peste noapte au mers între Naupactos
părţile, așă
amândouă
şi, luând în stăpânire golful, au rupt pe Turcii cari se aflau pe
o
Sa
încât aceștia nu mai puteau să se ajute.
şi călărimea au lovit
pedestrimea
Şi ieșind pe uscat din restul flotei toată
bătălie crâncenăşi intrând Peloponesiacii în corturi,
oștirea, Vareească şi dânduo -se

Veche şi Castellia,
Turcii obosiţi au luat-o la fugă. In vremea asta fiind cucerite Patra

straja şi locuitorii din "Naupaltos,

când au văzut înfrângerea şi fuga celor de un neam

înainte de a
“cu dânșii, stau temut și, ne mai având nădejde, au părăsit Naupactos
vărsare de sânge o
începe lupta şi au fugit ruşinos, așă încât Venețienii au luat fără
a
cetate vestită şi trebuincioasă pentru ei.
împărăției şi eră
cârmuitorii
la
întristare
multă
Primirea acestor veşti a adus

după cum
mai să-şi piardă orice nădejde, dacă stăpânitorul Hersonesului (Crâmului?),

o biruinţă asupra
arătau serisorile foarte îmbucurătoare venite de acolo, n'ar fi dobândit
|
Hersonesului.
Ruşilor, cari erau foarte mulţi şi porniseră cu mândrie împotriva

capii oștelar în 3 Septemvrie, iscându-se iat răsvrătire în oștirea împărăției,

îngrijind de
nilor, fie că s'au temut de năvala dușmanilor sau de mânia stăpânului,
feluritele-i
de
lăsat
s'a
miităirea lor, sau hotărit să se întoarcă, așă încât Şaus-Pașa
cu oastea lui în
r.
planuri. Deci neputând Șaus-Pașa să se împotrivească, aga. ienicerilo
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4 ale lunii și locţiitorul Vizirului cu restul oștirii au plecat drept spre Belgrad, cuprins
fiind de mare mâhnire, căci se temeă şi de Sultan și de cei răsvrătiţi și stăteă în nedumerire, neștiind ce cale s'apuce.
lar în Varadin a rămas Geaver, paşa Mesopotamiei, șşi Salih, pașa Damascului,
şi 'TOkOly, cu care şi cu am rămas cu gând ca să mă.mai liniştese puţin departe de
sgomot şi primejdii, luându-mi voie dela Viziri, cari mă ocrotiau și mă ajutau cu

bunăvoință.

|

|

"In 7 ale lunii Şaus- “Paşa a tăbărit pe lângă satul numit Islancamen, patru ceasuri departe de Varadin, unde Geafer-Pașa, desfăcând podul şi trimițând bombardele
la. Belgrad, şedeă așteptând
.să vadă ce are. să fie cu oastea, în vreme ce Șaus-Paşa
căută să rămâie dincoace de râul Sava, pe când gloata răsvrătită aveă de gând să
treacă dincolo. Pe de.o parte Şaus-Pașa aşteptă răspunsul din capitală, iar cei răsvrătiţi
voiau să ajungă în locuri mai sigure înainte de a-i apucă iarna.
Inţre acestea se vestiă că Nemţii tăbăriseră la Seghedin, pe lângă Timiş, şi că
ar fi făcut peste dânsul un pod, dar nu se știă încotro voiau să pornească, deşi vremea
le da mai puţin răgaz Nemţilor decât răsvrătirea Turcilor. |
In zilele următoare, fie c'au fost siliţi de oştire, fie din îndemnul lor, pornind
cu toții s'au dus la: mori şi acolo rămâind în ziua cealaltă și în cea următoare au
mers la Zemlin lângă Sava. Şi pe.când mulţimea de pedestrași și călăreţi voiă să
treacă podul, Haseki-Muharem-Aga, capul străjii din Belgrad, umplând o bombardă cu
pulbere şi cu. pleavă, a slobozit-o asupra trecătorilor. Dar neizbutind la nimic, căci ei
se îmbulziau tot mai mult, a umplut iaro bombardă, nu ca mai înainte cu pleavă,
ci cu fier şi cu plumb, şi o aruncă asupra lor: pe patru i-a omorit pe loc, pe mulţi a
rănit. În urma acestui lucru ei sau depărtat, dar nu s'au liniştit, ci intrând în corăbii,
Sau grăbit să se apere. Deci speriindu-se Muharem-Aga a fugit de acolo și, ieșind din
Belgrad, sa dus în altă parte pe ascuns. lar oștirea a rămas o zi la Zemlin şi răsvrătindu-se din nou şi amenințând foarte mult pe SȘaus-Paşa, l-a silit să treacă dincolo
steagurile.
|
In il ale lunii, trecând pesto Sava, au tăbărit pe câmpia ce-i zico Vaţar; aici
plănuiau ci să meargă în capitală şi multe puneau la cale împotriva Sultanului și

gândiau chiar să-l răstoarne de po tron.
In 14 ale lunii cu muzică au ieșit Saban-Aga, ehehaiaua lui Şaus-Pașa, şi agalele
micului Imbrihor-Aga, căci erau cu dânsul. Eră Osman-Aga, fostul kapigilar-chehaia
al fostului Mare Vizir Ibraim-Paşa, care venind la cortul lui Saus-Paşa, faţă fiind Vizirii
şi căpeteniile și agalele și mulţi ostaşi, a îmbrăcat pe Saus-Paşa cu haină aurie

şi l-a încins cu' sabie bogată, bătută pe din afară cu pietre scumpe. Și sa cetit hârtia
împărătească, prin care acesta eră făcut serdar, iar pedestrimea și călărimea ce a rămas
în expediţie cră îndomnată să dea ajutor Agrici şi Belgradului-Istolnic şi Kanisei şi

Seitvarinului. Acestea auzind și mai mult încă supărându-se și nesocotind aceste măsuri,
ca fiind oarecum uneltirile lui Suleiman-Paşa, ei nu s'au abătut dela hotăririle lor. Deci
au împărţit tuturor pâne şi orz, şi pentru pregătirea celor co eră de trebuinţă pentru
hrană de drum a fost trimis Ahmet-Efendi al Nifrului. A venit ştirea că Suleiman-Pașa
sosise în capitală și că trimişii oştirii ar fi fost prinşi în Sofia, pentru cari lucruri
oțerindu-se și mai tare oştirile și înciudându-se, au ajuns să puie mâna ca răsbunare
pe Imbrihor-Aga, darîn urma chezăşiei date de Viziri, l-au lăsat să petreacă lângă
Şaus-Pașa. De acum Hasan-Pașa s'a făcut serasler sau general și i sa încredinţat Beleradul și împrejurimile; îi sau adăogat cincisprezece tovarăși ieniceri
cu ZemberegiPaşa. La aceştia sa mai adăogat pe lângă IHasan-Pașa Ilalil-Paşa al Damascului și
Catârgioglu.
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“In vremea asta a venit ştirea că Nemţii părăsiseră Prikinul şi că Venețienii
împresuraseră Nova, Salih, pașa Damascului, rugându-se de Marele Vizir, a fost chemat.
înapoi şi astfel a venit împreună cu cealaltă oştire.
a
In 17 apucând calea spre Constantinopole, am ajuns la Isargik, și de acolo
mutându-ne din loc în loc, în 24 am sosit la Niș, unde am găsit pe silictar care venise
din Constantinopole cu steagul mohamedan și cu: pecetia vizirială, căci trimişii oștirii
nu fuseseră prinși nici do cum, ci urmând pe cel ce eră în fruntea lor, pe HagiHusein-Aga, sosiseră la Constantinopole și, întâiu întâlnindu-se cu Caimacam-Pașa și pe
urmă cu Sultanul, au dat plângerile oștirii, -pe cari cetindu-le Sultanul, a osândit pe
Suleiman-Pașa care se ascunsese şi fugise și a dăruit lui Șaus-Paşa pecetia vizirială,
pe care a şi trimis-o la oştire prin silictar., Cu aceasta împreună a venit și Defterdarc Suleiman- Pașa. Dor i în „oştire eră mare
Pașa şi Reis-Efendi, cari fugiseră altă dată, cu
turburare împotriva lor.
Iar în 25 s'au 'adunat înarmaţi spahiii și ienicerii şi seimenii de subt porunca
lui Ghegan-Osman-Pașa şi au împresurat cortul întâiului Vizir Șaus-Paşa, şi cu mare
strigăt şi sgomot au cerut să li se predea unii, între cari defterdarul Enir-Mustafa-Paşa,
şi Mehmet-Bei reis-efendi. Dar acesta s'a strecurat pe ascuns; iar celălalt, cu toată
zădarnica rugăminte și mijlocire pentru scăiparea lui din partea Marelui Vizir, la urmă
fiind predat, a fost sfâşiat de mulţime. După aceasta Agemzade Husein-Efendi și al
doilea teskeregi Lutfi-Efendi fură uciși cu ștreangul; asemenea și întâiul tesleregi
Muhtari-Ahmet-Efendi; pe lângă aceștia au fost t tăiaţi În bucăţi Abdulah, chehaiagherul
ienicerilor, şi Kiuciuli-Ceauș.
Şi în locul lui Mustafa-Pașa, aga ienicerilor, a fost numit Kehaia-Bei lusuf-Aga.
„A scăpat fugind şi Veli- lfendi, scriitor al ienicerilor, care a fost căutat ca să fie omorit;
|
Mulţi din ai curţii, înfricoșaţi, au fugit pe ascuns la Constantinopole.
ce fel au
știu
nu
Cele ce sau întâmplat în oştire între Niş și “Constantinopole
fost; nefiind de faţă și nici martur ocular; dar cum am auzit dela mulţi, nicăiri na
“lipsit turburarea şi neorândueala, din pricină că unii erau stăpâniţi de teamă, iar alţii
se dedau la silnicii şi hrăpiri, și: mai ales în Adrianopole oştirile, în urma neînţele-

gerilor ce erau între ele, eră cât pe aci să se încaiere.
lar în Constantinopole, svonul mărind peste măsură lucrurile, domniă mare
temere și mai cu seamă la palat. Schimbarea domniei fiind vestită și dorită din partea
tuturor, Sultanul, căindu-se de cele ce făcuse Înainte, a început a se îngriji, deşi eră
târziu. Şi dintru întâiu, chemând înapoi pe fostul Mare Vizir Suleiman-Pașa, l-a închis
în Orta-Kapi, și după cercetarea averii lui, l-a gâtuit cu ştreangul; apoi a poruncit să
fie aruncăt în acecaș temniţă caimacamul Regep-Paşa, câre fugind dela palat fără a-i
prinde 'de veste bostangi-bașiul, s'a ascuns singur în părţile Vizyei; aici trădat fiind
de un spion, a fost luat şi pus în temniţă. Pe lângă aceasta au mai fost puși în lanţuri
unii oameni vestiți prin bogăţie; dintre aceştia făceă parte și îumbruk-emin Saban-Aga.
Sultanul, silindu-se a împăcă oștirea, făceă toate 'cele după vrerea ei, pe unii mari dregători dela curte schimbându:i, iar pe alţii trimiţându-i legaţi la oştire. Astfel a fost

înlocuit Kăâslar-Aga lusuf-Aga prin hasnatarul Ali-Aga, şi bostangi-başul şi seimen- -başșul.
Locul

de Caimacam-Paşa îl avcă Kiupruloglu

Mustafa-Pașa,

caro

orânduiă

şi puncă

totul la cale, pentru ca domnia să se schimbe fără neliniște și sguduire și să treacă la

Sultanul Suleiman, care de patruzeci de ani stăteă închis în temniţă. Deci ca mijloace
de întărire împărtășiă Sultanului mijloacele căderii lui, pe de o parte înlăturând pe
oamenii de aproape ai Sultanului, sub cuvânt că prin depărtarea lor se puteă împăcă
oștirea, iar pe de alta .apropiind de palat pe acei ce aveau acelaş gând cu dânsul şi cu

oștirea. Invoindu-se dar toţi cu privire! Ja schimbarea domniei, în anul 1687 Oetomvrie 29,

oi
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turcește, 1098, pela sfârşitul lunii Sefer, dimineaţa caimacamul Mustafa-Pașa, TabakzadeEfendi, urmașul. multiului răposat Eghiuri-Mustafa-Efendi, cajaskerii, capul seimenilor,

căpeteniile şi sfetnicii ienicerilor și ceilalţi fruntași cari se aflau în Bizanţ, intrând în
palat şi chemând pe câslar-agasi și pe capul bostangiilor, le-au poruncit să meargă
la Sultanul Suleiman și luându-l afară din temniţă să-l aducă în faţa lor. Aceştia apropiindu-se de Sultan, i-au rostit vestea bună şi l-au chemat, dar cl de teamă nu aveâ
încredere și se împotriviă, şi abiă încredinţându-se i-a urmat. Luându-l pe acesta cu

sine, l-au îmbrăcat

în veştminte împărătești

şi împodobit l-au scos afară. Suleiman,

“plecând, capul, a salutat pe cei ce erau de faţă, iar aceştia i s'au închinat şi l-au pus
pe tronul împărătesc proclamându-l ca împărat și domn al lor. Si aşă Suleiman în
coa mai mare linișto a -fost proclamat împărat atât. în palat cât şi în „oraș, iar Sultanul
Mehmet, auzind pe neaşteptate strigătul proclamării, sa înspăimântat cu totul și eră
foarte mâhnit;

dar mâhnirea

nu

i-a folosit la nimic,

căci el însuş

şi fiul său cel mare,

care eră de douăzeci de ani, Sultanul Mustafa, ca şi Sultanul mai tânăr Ahmet au fost
închiși în aceeaş temniţă, în care fusese Sultanul Suleiman. După aceasta a sosit şi
oștirea

în

Constantinopole,

și eră mare

sgomot

şi turburare,

căci ostașii

despoiau

pe

oamenii de pe uliţi și se răsvrătiau tot mai mult. Fiind mare lipsă de bani, vizirii și
cârmuitorii împărăției erau înciudaţi Şi necăjiţi negăsind chip de potolire a oștirii; ei
trebuiau să găsească bani nu numai pentru simbrii, dar şi pentru alcătuirea darului
obişnuit la ridicarea noului împărat. De teama oștilor ce curgeau şi amenințau cu moarte,
mulţi oameni de frunte erau legaţi și despoiaţi de avere pentru. pregătirea, . sumelor
trebuitoare. Si nu siorceau mai mult din cât puteau să dea; unul dădeă cinci mii de
monede, altul zece, altul una sau două mii şi astfel i se dădeă drumul. Parte din ele

se adunau

ca dări împărăteşti, iar parte le șterpeliau sirbulucii ca ocrotitori ai lor.

Dar cine va puteă povesti cele ce pe alocuri se întâmplau în fiecare zi, când. mulţi
oameni erau prădaţi pe uliţi şi în pieţe, unii căutaţi și puşi în lanţuri și alții bătuţi?
Pentru
un cuvânt cât de mic se răsculau ienicerii și spahiii acum la Hipodrom, acum
în Piaţa cărnii, şi se înciudau și amenințau, de stăteau cu toţii înfricoşaţi
şi: plini de
necaz şi mâhnire. Și nu atacau numai pe cei ce nu erau de un neam cu dânșii, ci
și chiar pe căpitanii lor, căci au omorit pe Kiuciulk-Mehmet. Și dat fiind afară din partea
lor capul ienicerilor lusuf-Aga, sa numit în locul lui silictarul 'Țarah- -Mustafa-Aga, iar

întâiul Zorba al spahiilor Ahmet-Aga.

E

„+.
In vremea asta Nova fu cucerită de Veneţieni și Osck de Nemţi. Iar GheghenOsman-Paşa, după ce a zăbovit multe zile afară de Constantinopole, la urmă numit
fiind ca .guvernator la Sofia, sa dus în provincia lui.
lar Nemţii, după ce au iernat în Dacia, s'au coborit şi.au luat mai multe cetăţi
spre mântuirea lor și au băgat în Sibiiu ostaşi de ai lor, asemenea și în Alba Iulia, la
Cluj,. la Cuivar şi în restul cetăților, afară. de Braşov şi: de Făgăraş, fiindcă în acesta
stăteă craiul Ardealului, iar celălalt eră păzit de Saşi.
a
In urma împărţirii banilor obișnuiți la ostaşi, sa părut că “linişte se face po
câtăva vreme în Constantinopole, nu însă și pe multă vreme, nici pe. totdeauna, căci
ci urmau a aduce încurcături cârmuirii. Capii răsvrătiţilor erau între ieniceri feluagi
Husein-Aga, care eră în fruntea ceaușilor, și Ilagi-Ali-Aga, care era un ostaș ușor
înarmat al biringiilor; iar între spahii sa făcut cap al silictarilor Ahmet-Aga; cap al
spahiilor după felul lor sa numit Delibiri-Aga.
Această foarte ticăloasă tovărășie de patru bărbaţi se făcuse stăpână pe lucruri
şi puneă la cale totul.
a
Deci Mustafa-Pașa Kiupruloglu, care eră caimacam, și Marele Vizir Saus- Paşa
și şehul-islamul 'Tabalzade, voind si facă numai o incercare ca să vadă dacă nu sar
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putea să 'se schimbe lucrurile spre mai bin6, pe 'Ţerah-Mustafa-Pașa l-au ales pașă de
Tunis, iar în locul lui au făcut cap al ienicerilor po Harmutli-Ali-Aga; care
e
înainte eră

capul seimenilor.
GATALOGUL
Vizirilor şi Paşilor cari au pierit pe vremea răsboiului cau “Nemţii,
cu Venețienii şi cu Leşii.

"A Rumaeliei fost baş- -balikul Kiuciul-Hasan- Paşa, rănit de un glonte la Viena —
beglerbei, |
|
Nemţi

AL Agriei fost kchaia a lui Sari-Husein-Pașa Kior-Husein- -Paşa, urmărit de către
în lupta ce s'a dat în faţa Vienii, a căzut în Dunăre şi s'a înnecat — beglerbei.
Fostul mare defterdar Ahmet, pașa al Timișoarei, mort de diaree sub zidurile
Vienei — Vizir.
“
Abdul- Mumin- Paşa,

beglerbei,

a murit

sub

zidurile

Vienei.

- Fostul haseli- kehaiasi Hidir-Paşa al Bosniei, căzut la bătălia din Barcan— Vizir.
Fostul cap al ceauşilor şi rekiptar Sișman-Mehmet- Paşa, căzut îÎn aceeaș luptă —
: beglcrbei.

Fostul bostangi-baș Mustafa- Paşa al Silistrei, robit în aceeaş bătălie și acum
ţinut în temniţă la Leşi— Vizir.
„Halil-Paşa al Sivei, şi ol în robie la, Leşi — beglerbei,
"Belkir- Paşa al Halepului, pentru predarea Strigoniului, înnecat da Buda din po|
|
|
runca lui Mustafa-Pașa — beglerbei.

Aslan-Pașa al iustondilului, din aceeaş
iciagale — beglerbei..

pricină înnecat Piproună «cu trei

e

-

Marele Vizir Mustafa: Paşa, din porunca Sultanului înnecat la Belgrad.
- Fostul defterdar Hasan-Paşa a murit fiind gâtuit din porunca Sultanului-—beglerbei.

Ferhat-Paşoglu
' Ahmot-Pașa în Andrianopole s'a sfârșit prin gâtuire — beglerbei.
Mahmut-Pașa al Cameniţei, Vizir, a murit de boală.
Scitoglu Mehmet-Pașa, al 'Timișoarei, căzut în lupta dela Vaţin
— beglerbei.
- Fostul pașă al Diarbekirului Kara-Mehmet-Pașa, mort do rană în Buda.
Sehoglu Ali-Paşa în Ujvâr, mort de boală— beglerbei.
Fostul ceaușbaș vekil Ahmet-Paşa al Hersekinului, sfârșit de boală— beglerbei.
Mustafa-Pașa al Sivasului căzut în lupta dela Strigoniu
— beglerbei.
Ibraim-Pașa Albanezul, pașa Budei, din porunca lui Mustafa-Pașa, omorit prin
ştreang lângă Ianik — Vizir.

- Fostul eap al seimenilor Burunsiz-Ahmet-Pașa, înnecat în Creta dinîă poruncă
"Fostul

baș-bakikul

şi serasker în ; Morea Şaus- Pașa, sfârșit în urma

primite în Corone— Vizir.

Vizir.

unei râni

|
omorit prin + ştreang la Bolgrad din porunca Sul-

tanului

Seraskerul Seitan- Ibraim Paşa
— Vizir.

!

Osman-Pașa, care părăsise Solnok, ucis din porunca lui Ibrahim-Paşa — beglerbei.

” Ali-Paşa al Tirelui, fost kehaia beglerbei, căzut lângă Buda.:
“Kehaiaua lui Abdi-Paşa Seit-Mehmet-Pașa, căzut lângă Buda — beglerbei.
Hoţoglu Hasan-Paşa, mort de rană în Ujvăr— Vizir.
Osman-Paşa al Agrici, fost bostangi- baș, călcat și omorit de catanele Ungu-.
rilor — Vizir.
Baba-Hasan-Paşa al Chiprosului — beglerbei.
“
A lui Kara-Mehmet-Pașa Gheghen beglerbei, ucis lângă Seeghedin,
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Sari-Iusein Paşa al Damascului, Vizir, a murit în Neocastro al Anatoliei. Acesta
eră mulţi ani musaip, şi după răsboiul Ilotimic, po când Sultanul iernă la Hagioglu,
eră de: faţă fiind caimacam, și pe vremea răsboiului cu Nemţii, după moartea lui
Mustafa-Paşa, s'a făcut admiral, apoi general în Pelopones. -

A: murit Fasli-Pașa, mohasil-beglerbeiul Peloponesului.
A mai murit în strâmtoarea din Anatolia Vizirul numit Husein-Paşa, fostul
silictar al Sultanului; el a trecut prin multe slujbe, i iar la căderea Budei eră stăpânitor

al Mesopotamiei.
“In anul 1687 a murit numitul

torul împărătesei și mai „pe urmă
golful . „persan,

1682

Iusein- “Paşa, fostul cap al vameșilor, apoi cura-

ajuns pașă Vizir

Martie

18 în

al. Vasistrei,

care

se allă lângă

Constantinopole. -

.

Rândueala primirii prietenești a marelui sol al Moscoviei Procopie Vozniţin.
La grădina lui Eiup, după ce sa dus Marele Vizir, sau trimis conacele și
corăbiile cu șapte perechi ale Marelui Vizir şi dragomanul și bubaşirul (căpitan de corabie) Bekir-Aga, şi l-au adus cu un ceas: înainte de amiazi. L-au preîntâmpinat doi
cabițibaşi; l-au dus în chioşeul.cel mic, unde a șezut pe scaun. Apoi a venit Marele

„Vizir, sa suit sus şi după el solul. Marele Vizir a stat în colț, solul jos pe o perină
"aşezată pe un mindir. In dreptul lui a şezut munegibaşul, reis-efendi, Isak-Efendi. Au
început vorba despre flori, despre clima Rusiei. S'a adus cafeă, sa adus și șerbet de
gutuie. Au venit sazendele şi hanzadăle şi au şezut jos și au jucat; apoi au jucat
călare deasăgeata şi pe urmă mizral-paslik, după aceea geritul; şi în urmă au mâncat,
așezați fiind tot în acelaş chip; apoi au băut cafeă. Sa ridicat solul și s'a plimbat în
grădină “şi a şezut în odaie, până când Marele Vizir şi-a făcut rugăciunea. Apoi iară

s'au așezat în acelaş loc, au adus ghiuleştii (jucători cu mingea) și au jucat malrak-oin.
Pe urmă au vorbit despre afaceri ei între ci singuri, după aceea au băut cafea și șerbet,
sa dat şi buhur şi a plecat solul rus.cu aceleași corăbii, şi a trimis totodată şi Marele
Vizir flori şi fructe la locuinţa solului. Şi așă sa fiicut petrecerea.
Solului moscovit sau dăruit treizeci de caftanc, când a venit la Marele Vizir
și patruzeci la Sultan.
Cheltucala eră întâiu de opt mii de aspri, apoi i s'au mai dat alte două mii și
s'au făcut zece mii pe zi.
|
Marele Vizir, când solul a venit, i-a trimis fructe cu Bekir-Aga şi alte lucruri.
Le-a dus masruful Sultanului. Iar când sa îmbolnăvit, i sau trimis opt gavanoase de

șerbet cu Bekir-Aga Seihoglu.
Numitul sol s'a întâlnit cu Marele Vizir, și fiindu-i rău şi neputând să încalece,
a venit în caic la Ghemiş-skelesi şi a- intrat în trăsura ce i-a trimis Marele Vizir, iar
oamenii lui au încălecat caii ce s'au trimis din partea Porții, și împreună cu Mehmet:
Efendi şi cu câţiva: ceauşi au venit la Poartă, unde eră divan deplin după obiceiul
solilor: Marele Vizir purtă halevi și ceilalți sefimuri şi mucevecile, şi sa dat cafeă
deopotrivă Marelui Vizir şi solului, asemenea şerbet și tutun. Și sa sculat în picioare
Marele Vizir şi a dat întâiu tratatul împreună cu scrisoarea sa şi i-a îmbrăcat cu vreo
treizeci de caftane.
..
In 1682, Duminecă S Maiu, Sultanul sa dus la Saraiburna. „Sa suit la chioş-

cul lui Kara-Mustafa,
Jurmuzaki,

care este înlăuntrul porţii dela

Documențe, XIV.

-

grădină

(el eră aşternut împă.

6
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rătește), în vremece de o parte și alta 'eră înșiruită cu alaiu împărătesc o mare mulţime
de peici, de solaci și de capigii. Mai erau treizeci de cai împărăteşti, douăzeci și unul
stăteau pe rând înăuntru spre 'partea grădinii, iar nouă afară spre partea zidului; zece
din ci împodobiţi cu pietre scumpe, iar zece cu mai puţin bogată podoabă și alți zece
iară mai de rând la împodobire. Găteala celor mai mulţi cai după rândul împărătesc
eră cu hotazuri şi ganciluri. Iar solul a venit cu Mehmet-Efendi şi cu' bubașirii lui
în caice, şi a, ieșit pe poartă afară la Kaikahkhane şi a încălecat singur pe cal împărătesc
şi a venit călare până la poarta grădinii. Acolo a şezut și a îmbrăcat treizeci şi șapte
caftane, şi pe jos sa dus de sa închinat Sultanului, nefiind de faţă dintre Viziri decât
Marele Vizir; pe sol îl sprijiniau capigibaşii. Sultanul a zis, că dacă învoelile. convenției
vor fi păzite din partea lor (a Ruşilor) și din partea împărăției lui, va fi cuminte, şi
așă au ieşit. Sau dat solului din visteria Statului patru mii de lei și pentru oamenii
lui o mic; un rădvan cu patru cai, treizeci de cai întâiu pentru oameni, și apoi alţi
treisprezece, toate în dar; douăzeci felurite esamele, zece sclavi, trei dela temniţa selavilor și șapte luaţi din mânile: îasirgilor, iar din partea Marelui Vizir doi cai nobili.
lar pentru cheltucala drumului, socotind treizeci de conace până: la Dunăre, potrivit
listei de mâncări ce sau hotărit, s'au dat o sută treisprezece mii: de aspri, pe cari i-u
primit Osman-Aga, haznatarul ferariului, capigibaș şi bubașir al lui, ca să-i cheltuească,
- Prin cererea lui (a solului) s'a dat hatişerif ca 'să se zidească biserica Slintei
.
Marii Nădejdea, la IKontoskali.
In sfârşit, la 14 Maiu, Sa, întâlnit cu Marele Vizir și şi-a luat rămas bun, şi a
îmbrăcat și atunci cincisprezece caftane fără alaiul divanului, numai din greșeală trimise
chehaiaua cai, nefiind lucru obișnuit la. încheierea convenției. Solul a șezut pe sofă, po
perina de pe mindir, fiindu-i rău. Iar înfăţişarea la divan, când el a predat scrisoarea

împărătească, s'a făcut după rânducala salilor fără. abatere,

„Inţelogeri ile şii îmvoelile

cuprinse în tratatul împărătese : și tălmăcite
din cuvânt în cuvânt.

La 3 Ianuarie din anul 1901, dela trecerea în vicaţa cealaltă a povăţuitorului și
mijlocitorului prooroc al nostru Mohamet Mustafa, care ca un soare străluceşte în amândouă lumile, s'a încheiat tratatul de pace pe douăzeci de ani cu următoarele condițiuni: hotarele dintre amândouă împărăţiile noastre să fie răul Nipru, iar ţara, care este
în partea de dincoace a râului Nipru, să rămâie numai sub stăpânirea mea împărătească.
Kievul orașul şi palăncile Vasilcov şi: Tripolia şi Staic, cari din vechime ascultă de
oraşul

Kiev,

iar acum

sunt

dărâmate,

şi toate

ţinuturile

supuse

Kievului

cu

vechile

hotare ale oraşului Kiev să fie sub stăpânirea vestitului Țar. Și până la hotarele orașului
Kiev şi până la Potcalii, în amândouă părţile râului Nipru să nu fie zidite întărituri,
nici dintro parte, nici din alta. Și supușii Rusiei, cari locuese în partea de dincolo de
Nipru, ori de câte ori vor voi pentru îndestularea trebuințelor lor să iea lemne din
partea de dincoace, împotriva păcii şi a iubirii să nu fie atinși, nici supăraţi. Și supușii
împăratului Rusiei, cari locuesc peste râul Nipru, ori de câte ori se vor apropiă să
facă stupi și să ica sare și să prindă pești și să cosească iarbă în partea de dincoace
a răului Nipru, de îndată ce vor fi plătit ceeace e drept a plăti după lege, să nu fie
opriţi

împotriva păcii și-a iubirii, și să nu fie atinşi, nici supăraţi.
Si cât va ţincă vremea hotărită pentru pace, din partea capilor. şi cârmuitorilor,

cari își.au reședința la hotarele prea înaltei mele

împărăţii, şi în deobşte

din partea

„43

„corpurilor militare procum şi din partea Ilanului din Krâm și a oştirilor tătărești şi a
neamurilor de 'Tătari cari sunt supuse lor, să nu se facă dușmănii şi năvăliri cu prădăciuni;

şi nici într'un

chip

să nu

se înceapă

împotriva

păcii

fapte

păgubitoare

faţă

de supușii și ţerile ce se află sub stăpânirea împăratului Rusiei. Şi articolele ce se
"scriu în acest neprihănit înscris al învoelii, dăruit din partea neprihănitei și prea luminatei mele împărăţii şi păstrat și ţinut fără uitare și lipsă până la împlinirea sorocului de pace, să fie cu luare aminte păzite și învoelile și legăturile și articolele, oricari
ar (i, cari sau încheiat cu vestitul “Țar în înscrisul învoelilor, cari s'au dat din partea
Hanului din Krâm cu voinţa mea împărătească, dătătoare de fericire după nevoie, să
fie păzite cu grijă și chibzuinţă între dânşii, şi cel ce se va întâmplă mai pe urmă să
ajungă Han al Crâmului, să nu le calce; și dacă în vremea sorocită pentru pace sar
întâmplă la mijloc, pentru un cuvânt oarecare, să fie sfadă şi neînțelegere, făcându-se
cercetare prin un sol şi cunoscându-se astfel adevărul, să fie împiedecată și înlăturată,
şi să nu se turbure pacea de cearta iscată la hotare, nici să se facă început de vrăjmășie şi luptă. Și dacă cu unul sau doi ani înainte de împlinirea vremii sorocite pentru
pace ar fi să se facă cerere și rugare din partea Impăratului Rusiei spre încetarea
păcii în așă chip, încât să [io folositoare amândouă părţilor, să fie primită din partea
prea înaltei mele împărăţii, Și fără silnicie faţă de supușii amânduror părţilor, acei ce
vor vrea de bună voie să treacă și să locucască în laturea de dincoace a Niprului și
acei ce vor vrea de dincoace să treacă în partea de dincolo, să nu-i oprească nimenea.
Și cei ce în vremea răsboiului au fost robiţi din amândouă părţile după obiceiul străvechiu, să fie schimbaţi unii cu alţii. Și toţi clericii sau mirenii locuitori ai Rusiei,
cari ar voi să meargă la Ierusalim să se închine și să-l cerceteze după rândueala lor,
când vor sosi la hotare, să se bucure de legea hotărită pentru “siguranța drumului, și
nimenea să nu-i supere sau să-i atingă ori să-i prigonească împotriva obiceiului. Așă
dar de acum și în tot timpul binecuvântatei mele împărăţii și ncîncetatei mele cârmairi, potrivit învoelilor și înțelegerilor şi încheierilor, cari se scriu și se limuresc și
se spun și se tălmăcesc mai sus, să se facă tot ce-i de trebuinţă și nevoie pentru pace
și să se păzească cum se cuvine, îndeplinindu-se şi săvârşindu-se tot ceeace înte|
meiază prietenia.
Aşă încât din partea vestitului împărat și a hatmanilor lui și a prefecţilor lui
şi a celorlalţi să nu se arate purtare şi faptă protivnică păcii și prieteniei, din care
lucru apoi să se nască, de nevoie, turburarea legăturilor și învoelilor, şi călearea înţelegerilor și jurămintelor, și astfel să fie păstrate drepturile prietenici și a păcii, precum
se cuvine. Si din partea Domniei mele, care este centrul statorniciei, fac jurământ cu
jurăminte tari și înfricoșate, în numele ființei şi adevărului celui dătător de hrană,
ziditorul pământului și cerului, care covârșeşte totul prin înălţime, și în numele adevărului nenumăratelor minuni făcute de Mohamet Mustafa (pe care Domnul din cer
să-l binecuvânteze!), că nu va fi din partea mea nici o abatere și schimbare, nici
multă, nici puţină, la nici una din învoelile ce am încheiat între noi. Pe vremea îndelungatei mele împărăţii şi a nesfârșitei mele cârmuiri să lie asigurate şi întemeiate
înțelegerile și legăturile acestei păci şi prietenii dătătoare de libertate, și să fi6 statornic
şi întărit schimbul şi legătura dragostei, şi raialele și supușii din acele locuri subt
umbra fericitoarei mele iubiri și bunăvoinţe şi subt umbra foarte largă a ocrotirii mele
să fie liniștiți și neturburaţi și plini de veselie.

II.
ISTORIA

PARŢIALA

E
DAR

INSEMNATA

cuprinzând pe scurt cele întâmplate regelui Suediei Carol, după încheierea
păcii dela Prut dintre Turci şi Ruși, pe când el se află încă în Bender şi nu voiă să
plece în ţara lui prin Polonia cu ajutorul şi puterea Statului turcesc.

Mai cuprinde

și scrisorile trimise în acest

timp de Sultanul Turcilor către

- regele Suediei, către seraskerul de acolo Ismail Pașa şi către:hanul Dovlet Gherai,
precum și răspunsurile lor către împăratul 'Turcilor şi ştirile însemnate, şi câte altele
Sau mai întâmplat vrednice de amintit, adică sosirea armatei rusești la Prut, lupta
care sa dat, numărul celor două armate, Turceşti şi Ruseşti, înfrângerea Rușilor, și
în sfârşit pacea cu Turcii şi tractatele lor, după cum so văd în cartea de faţă.
Scrisă cu toată grija unui martor și părtaş al faptelor şi orânduită cu gândire,
de către AFENDULI CLUCERUL, DIN ÎNATASTENOY, sat al Țarigradului numit Therapia,
pe când eră la Bender capuchehaiă al iubitorului de Hristos domnului Ungrovlahiei

domnul domn IOAX CONSTANTIN BASARAB VOEVOD
serasler Ismail Pașa.

BRÂNCOVEANU, pe lângă numitul
a

In anul 1712, Maiu 21.
Traducere de Constaniin Lilzica.

PREFAȚA
Cronica clucerului Afenduli nu poale fi comparală, ca importanță, cu aceea
a lui Amira, publicatăde d-l [I. lorga în „Studii şi documente“, vol. IX, pp. 41—111.
Prin bogăţia amănuntelor şi preciziunea informaţiei, aceasta din urmă e mult superioară. Pe de altă parle, pentru Afenduli, evenimentele se succed, dar pare că nu se
leagă şi nu se condiționeaz ză unul pe allul: în orice caz, nu se vede la el dorința de
„a pătrunde mai adânc în priceperea faptelor, lucru pe care l-ar fi putut face, căci
reprezentă la Bender pe Brâncoveanu, şi ateă pulința să afle şi să ghicească mulle.
Toluş scrierea. lui este destul de interesantă, alât prin unele lucruri nouă pe cari ni
le spune, cât şi prin confirmarea mullora din spusele lui Amira, încât publicarea și
traducerea ei vor fi, cred, binecenile.
In privința traducerii, trebue să dau 0 mică “ exsplicare. Preocuparea mea de
căpelenie a fost să redau cât mai exact sensul. Nu nam ferit prin urmare de neologisme, acolo unde telul mă siliă la aceasta. Numai în al doilea rând nam silit
să păstrez—pe căt eră posibil — frazeologia slângace a originalului. In fine, pe alocurea, mi-am permis să corectez, în traducere, unele mici scăpări sau greşeli din tezctul
grec: toate uceste îndreplări se găsesc semnalale în nole.
C. iizica.

PRECUVÂNTARE

E vădit pentru toţi oamenii cu minte că, deși omul ajunge la dobândirea ştiinţei şi prin alte învățături și îndeletniciri, totuș ştie toată lumea că omul politic prin
„nimic altcevă nu se împodobește mai mult, decât prin studiul continuu şi prin cetirea cu băgare de seamă, în fiecare zi, a diferitelor istorii. De aceea toţi înţelepţii, atât
cei păgâni, cât şi coi cari se ţin de credința noastră ortodoxă, cunoscând marele folos'care iese din istorie, o laudă, şi o preamăresc, cu diferite numiri, drept lucrul cel
mai frumos: unul o numește îndreptarul minţii şi desvelitoarea celor trecute; cu drept
cuvânt de altfel, căci prin cotirea ei învăţăm cele trecute și prevedem cele viitoare;
altul îi zice moștenire veșnică, deoarece mereu produce minunate roade de ştiinţă
pentru oameni; iar ceilalţi înţelepţi şi învăţaţi au numit-o deopotrivă icoană vie, ca
una

care

înfăţişează

însufleţite şi vădite

întâmplările

trecute.

Căci în aceste

istorii gă-

sim, fără muncă, toate cele ce alţii au adunat cu muncă și învăţăm virtuțile celor buni,
nelegiuirile celor răi, diferitele schimbări ale' tuturor lucrurilor, nestatornicia oricării
domnii şi puteri, şi sfârșitul faptelor bune și rele.
Deoarece, aşă dar, istoria e preamărită şi slăvită cu atâtea laude de bărbaţi
înţelepţi

și sfinţi, am

fost și eu

îndemnat

să compun

o mică istorie a celor întâmplate,

pe când eram la Bender capuchehaiă, trimis de prea înaltul și de Hristos iubitorul
meu stăpân domnul domn loan Constantin Basarab Voevod, pe timpul cârmuirii prea
vestitului serasker Ismail-Paşa, dela anul 1712 luna Maiu până la 1713, în caro timp
s'a întâmplat să fiu martor la cele întâmplate aici regelui Suediei, numit Carol, care
şedeă la Bender.
|
De

aceea

n'am

găsit cu cale

săs "tree

În tăcere

câte

am

văzut

cu
«
ochii și câte

“am auzit cu urechile, ci m'am silit să compun fără părtinire istoria de faţă mică, și
scurtă ca cuprins, dar foarte mare în calitate, sau mai bine zis, această povestire simplă
pentru iubitorii de cetire, fiindcă conţine scrisorile sultanului Turcilor trimise atât regelui Suediei cât şi serascherului Ismail-Paşa şi hanului 'Tătarilor Dovlet Gherai, pre"cum

și răspunsurile

tâmplări

lor către

sultanul

Turcilor

şi ştirile importante

vrednice de însemnat.
Primiţi dar, cetitorilor, cu dragoste această mică lucrare,

nelor mele

gânduri,

și sunt

sigur că nu vi se

va

păreă

nici

și alte câtevă

în-

ca. un semn al bu-

neplăcută

toare; căci tot ce e rar, e de preţ; ijar eu zic că e şi foarte plăcut..
Fiţi sănătoși întru Domnul.
>

nici "supără=

Scrisoare

trimisă

de Petru,

țarul Rusiei,

împăratului

Turcilor,

,

cu să împiedice răsboiul pe care Turcii îl hotăriseră coulra lui; Suedezii
punând mâna pe ea au adus-o la Bender. 1711 Fevruanie 6.
După obişnuitele titluri şi salutări:
Se face cunoscut că, în cele două scrisori ale noastre pe cari Vi le trimisesem

în anul trecut, 1710, una scrisă la 7 Iulie și cealaltă la 18 Octomvrie, V'am făcut cunoscută părerea noastră, cu privire la regele Suediei și la Cazacii cari-l însoțesc,
și la Voevodul Kievului şi la ceilalţi răsvrătiţiai aliatului nostru, regelui August,
cari se găsesc în ţara D-voaslre, că anume, dacă voiţi, apoi să iasă regele Sucdiei: din ţara D-voastre și, fără să se strice prietenia noastră, să treacă pe. unde va
voi şi să meargă în (ara lui; iar dacă voiţi să-l faceţi să treacă prin țara Leșcască,
gândul nostru este şi acum acelaş, adică să treacă cu 3.000 .de oameni, fie chiar şi
prin

mijlocul

armatei

noastre; de asemenea am mai scris trimisului nostru, care se află

„la Inalta Poartă, şi i-am poruncit să arăte împărăției turcești, că „regele Suediei poate
să treacă chiar și cu o armată de 5.000 de oameni prin Polonia, iar noi vom mijloci.
Ja aristocrația leșească şi la August, regele de azi al Poloniei, ca să-i dea, voie să treacă,
lar dacă
aceasta

D-voastră
este semn,

veţi trimite
și pentru

pe. numitul

noi

și pentru

rege
aliatul

cu

mai
nostru

multă

armată decât am spus,

August,

că stricaţi prietenia

pe care.o aveţi cu noi; din această pricină, după tractatul pe care-l avem cu August,
nu putem face altfel decât să-i dim armată întru ajutor. Noi suntem nevinovaţi, căci .
nu voim cu nici un chip să stricăm prietenia pe care am legat-o cu D-voastră, ci o
păzim cu credință. Şi dacă cumvă această faptă va pricinui vărsare de sânge, să găsească răsplata dela Dumnezeu cei cari sunt de vină. Că doar este și un alt drum ca
să. treacă regele Suediei spre ţara lui,- dar ceeace caulă el numai decât, anume să
treacă prin Polonia, este numai ca să dea naștere la ceartă.
Dar răspuns la cele două scrisori ale noastre nu ne-a sosit şi nici trimisul
„nostru nu ne-a făcut cunoscut de le-a primit și Vi le-a dat. De aiurea însă auzim că
„numitul trimis al nostru ar fi la închisoare, că sau dat porunci să se adune la hotare
armatele D-voastre, că sa poruncit 'Tătarilor să se pregătească de răsboiu, că voiţi să
trimiteţi pe regele Suediei în ţara lui prin Polonia cu armată multă, și că, în sfârșit,
„ne-chemaţi la răsboiu. De aceea ni sa părut de nevoie să scriem și să trimitem și de
-rândul ăsta această carte a noastră și voim să ne răspundeţi atât la cele două dintâi,
„cât şi la aceasta: aveţi gândul să ţineţi prietenia pe care aţi întărit-o cu jurământ anul
trecut, sau o stricaţi făr'de pricină? ca să ştim şi noi. lar dacă nu.ne veţi răspunde
"şi dacă vom auzi că tot adunaţi armate și lucruri pentru risboiu şi că voiţi să treceţi
pe regele Suediei cu ori ce preţ prin Polonia, înţelegem şi noi că aţi stricat prietenia;
la rândul nostru, siliţi, ca să nu ne pomenim nepregătiţi, și chemând mila lui Dum=
- nezeu, ne vom îngriji în tot chipul de liniştea noastră. Am şi poruncit armatelor noastre,
- cari sunt aproape de hotarele D-voastre, să se apropie de hotare: de sc va face acolo
vărsare de sânge, vom găsi iertare în faţa lui Dumnezeu și a lumii întregi, căci de
nevoie lucrăm astfel și Dumnezeu știe că nu aveam gând să stricăm prietenia, mai

"ales

după

Dumnezeu,

tractatele noastre, ci şi acum și pe viitor le vom păzi. Dar nădăjduim în
că cei ce nu păzesc tractatele, nu vor vedeă bine.
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Așă dar, și de rândul acesta așteptăm răspuns; dar de va întârziă mult,

cu:

hoaştem lămurit că aţi stricat prietenia. lar dacă ne veţi răspunde cum cer tractatele
noastre şi dacă veţi trimite cu chip frumos pe regele Suediei în ţara lui și veţi ridică
bănueala noastră, atunci armata noastră strânsă la hotare nu se va purtă dușmănos;
căci pricina pentru care stă armata, noastră la hotare este că ne temeam de cele ce
„Vam spus. Dar dacă ne veţi da chezăşii, retragem și noi armata și vom țincă prietenia

“multă vreme.

|

Anul dela Hristos 171

:

Tanuarie 6, şi al: domniei

Petersburg.

noastre. al 29-ea, Scrisă la

”

Lupta care sa făcul la Prut, pentru câte sau întâmplat
între Petru împăratul Rusiei și Vizirul Baliagi Mehmed-Pașa, până
ce au făcu pace la anul 1711 dela Hristos,
Maiu 30. Felămareşalul general Seremet (Seremetev) a trecut Nistrul 1) la un
târguleţ numit Rascov şi trecând a trimis la lași pe brigadierul Kropotov, pentru primirea

lui Dumitraşcu, Voevodul Moldovei.
“Iunie 3. Numitul

Voevod

-

al Moldovei

a fost dat armatei țarului.

Iunie 6. A venit Voovodul cu toţi boierii şi a întâlnit pe. felămareşalul ge
neral Seremet.
”
lunie 18. A sosit pedestrimea țarului la Nistru, sub Soroca, Şi la 19 a trecut
Nistrul, afară de generalul Maioresew, care a rămas dincolo de Nistru, pentru îngrijirea ”

proviantului, adică a zaherelei.
_
Tunie 23, A venit pedestrimea spre laşi și s'a apropiat de cavalerie ca la 6 mile,
“acolo unde eră și: -felamareşalul general Seremet și alți generali cu trupele. lor.
|
Iunie 25. Au venit domnitorul Moldovei şi Gheorghe Castriotis, fost mare comis,
“trimis: de Munteni. Dânşii, între alte vorbe, au spus și aceasta, că Vizirul ar fi poruncit
patriarhului din Ierusalim să înştiinţeze pe domnitorul Ungro-Vlahiei să trimită Rușilor
vorbe de împicare; dar Ruşii, nedând cr6zământ, nu le-au primit, ca să nu prindă
inimă dușmanul. După aceasta, sa făcut sfat de răsboiu, în ce chip să înainteze asupra
duşmanilor

şi mai

ales cum

să capete

proviziuni;

căci

şi Jocurile acelea erau pustiite,

încât nu găsiau proviziuni de ajuns. De aceea armatele au fost puse la Iaşi să facă șanțuri.

“In zilele acestea a venit veste dela domnitorul Moldovei

şi: dela, alţi boieri

localnici, că Turcii n'au trecut încă Dunărea și că vor întârziă până s'o' treacă, încât
armatele Rușilor să se grăbească, până a nu trece duşmanul, și să pună mâna şi pe
proviziunile strânse la Dunăre din Valahia și de prin alte părţi; îndemnându-i la aceasta
şi Toma Cantacuzin, care venise din Valahia, s'au hotărit toți să facă aşă; dar: după
asta le-a venit altă veste, că Turcii au trecut Dunărea; atunci ei S'au sfătuit și au
notărit ca armata lor să fie așezată pe malul drept al Prutului, prin părţile Fălciului,
unde e loc tare, plin de bălți, iar apa Prutului să rămâie între cele două armate, ruscască

şi turcească,

încât

cu

mare

greutate

să poată

dușmanul

să se apropie,

de nu-i

va fi chiar cu neputinţă. De acolo, prin luncă și prin 'vaduri ascunse, s'a orânduit jumătate din cavalerie, cu generalul Ren, să strângă proviziuni la Galaţi şi săi facă şanţuri
pentru alungarea dușmanilor. Şi astfel a și plecat.
:
1) In acest pasagiu, ca şi câteva rânduri mai jos, textul grec are «bu “lsrgov, Este însă evident că armata

ţarului, spre a intră în țerile turceşti, trebuiă
'să treacă Nistrul, nu Dunărea. De sigur

“că în textul grec trebue să corectăm sîy Nizzzov în loc de sv "Tzepou,

:
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Tot depirtându-se mereu, le-a venit în ziua de 7 lulie, spre scară, veste neaşteptată dela generalul Ianoș, care se dusese cu cavaleria cam două mile înaintea pe- destrimii, că 'Tureii
au făcut pod peste Prut și-l trec; ba chiar că s'a luptat cu Turcii
și i-a gonit puţin; dar Turcii venind tot mai mulţi, iar el — lanoș — fiind numai! cu
8.000 de 'călăreţi, a început a se trage îndirăt puţin câte puţin şi s'a apropiat de pedestrime. La 3 lulie su dat o luptă mare cu Turcii, şi măcar că această luptă sa făcut
cu mare strâmtoare, cu toate astea Turcii erau loviți din toate părţile, şi de nu eră
împărţită armata Ruşilor, i-ar fi biruit pe Turci. Aceştia văzând că nu folosesc nimic
cu armele lor, şi-au împărţit în aceeaș noapte pedestrimea şi, făcând şanţuri, au pornit-o
spre intăriturile Ruşilor, pricinuindu-le. mari încurcături.
.
La 10 Iulie sa făcut o 'luptă mare, cu focuri de tun de amândouă părţile. După
luptă s'a ţinut alt sfat de răsboiu, în care sau pomenit iarăş cele spuse de Castriotis,
adică despre pacea cu Turcii. Sa dat poruncă armatei rusești ca, din câte bagaje grele
au cu dânșii, unele să le arunce, altele să le îngroape, ca să se ușureze puţin, încât
dacă Turcii n'ar primi pacea, ei să fie uşori spre a se trage îndărăt, căci caii Rușilor
fiind slabi şi puterea 'Turcilor mare, nu le eră cu putință să înainteze.
In aceeaș zi,'pe la amiază, a trimis.-Vizirul scrisoare către feldmareșalul gerieral Seremet, scriind că doreşte pace și că să trimită Rușii un om al lor ca să se
înţeleagă. Indată ţarul a trimis pe cancelarul baron Şafirow, care s'a înţeles cu Vizirul
pentru pace, anume că Ruşii să golească cetăţile pe cari le luaseră dela 'Turci, timp
do 32 de zile, prin părţile Azakului, iar cele nouă, câte le-au zidit pe acolo Rușii, să
le dărâme de tot; pe de altă parte, nici Turcii să nu se amestece în trebile Rușilor,
cât priveşte pe regele Sucdici, și în acelaș ceas să-l alunge din armata 'Turcilor, unde
se găsiă, și din ţara'lor.
Iulie 25. A venit veste dela generalul Ren, că a luat cetatea Brăilei, lucru care
a fost socotit ca o veste rea în starea aceea. Țarul a scris generalului Ren să oprească
armatele împărătești şi să părăsească cetatea.
”

Scrisoare

trimisă

țarului

de generalul

Ren.

Prea milostive stăpâne. Am primit porunca Inălţimii 'Tale în Brăila și am văzut |
despre pacea cu Turcii făcută la Prut în 12 Iulie; îndată, după porunca Inălţimii Tale,
am oprit armatele împărăteşti. Inainte de sosirea poruncii, venind eu la Brăila, la 12 Iulie,
şi înconjurând la 13 Iulie cetatea, am vestit pe cei dinăuntru să o predea fără luptă,
iar ci să fie liberi să treacă Dunărea, dar fără arme, afară de Daut Paşa; ei au primit,
dar el şi-a luat în urmă seama și nu și-a ţinut cuvântul, Văzând cu schimbarea lui,
am cucerit la 14 cetatea prin luptă şi am prins și pe Daut Pașa; în acecaş zi sosindu-mi
porunca Măriei Tale, i-am dat drumul și mi-am luat calea spre grosul armatei.

Mărturia

Vizirului Baltagi Mehmed Pașa, pe care a dat-o Rușilor
la Prut, când au făcut pace.

Cu voia lui Dumnezeu armata cea grozavă a Turcilor a împresurat biruitoare
pe ţarul Rusiei cu toată armata lui pe marginea Prutului şi a strâmtorat-o și i-a făcut,
din mila Domnului, mari pagube: numitul lar a cerut pace; care sa și statornicit în
următoarele nouă câpete.
Inlâiu. Cetatea Azal;, după cum a fost cucerită înainte de Ruși, cu pământul
dimprejur şi cu alte locuri cari se ţin de ea, să fie înapoiată împărăției Otomane.
Hurmuzaki,

Documente,

XIV.
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Al doilea. Cele trei cetăţi, Taigan, Camenca şi Samara, să fie stricate din temelii, și de acum înainte să nu se mai zidească castele în aceste locuri, nici de Ruși,
nici de Turci; iar la Camenca câte tunuri şi alte maşini de răsboiu se vor găsi, să [ie

ale 'Turcilor.

|

De

At treilea. Numitul ţar să nu mai aibă a face cu Polonii şi cu Cazacii supuşi
Polonilor, adică cei din mica Ukraina, nici cu ceilalți Cazaci Zaporoveni, cari au venit

de s'au închinat

prea înaltului han al Crâmului Dovlet Gherai, ci după cum eră înainte,

când nu aveă ţarul amestec în locurile acelea, așă să fie şi de acum.
Al patrulea. La "Țarigrad să nu șadă elciu al Rușilor,.ci numai neguţătorii să

“meargă în ţerile turceşti și să se întoarcă pe uscat.
|
„AL cincilea. Turcii, câţi i-au prins acum şi câţi mai înainte, să-i dea îndărăt
împărăției.
a
|
având

Al şeaselea. Fiindcă regele Suediei a alergat 'sub ocrotirea marei împărăţii»
a se întoarce în ţara lui nesupărat şi neatins, să nu-l împiedice Ruşii de fel,

iar pe urmă, dacă din îndemnul lui Dumnezeu vor voi şi se vor înțelege, să facă pace.
Al şeaplelea. De acum înainte marea împărăție să nu supere pe supușii Rușilor,
de asemenea nici Ruşii să nu supere pe supușii marei împărăţii. Iar eu voiu rugă (zico
Vizirul) pe prea blândul meu stăpân şi. împărat să treacă cu vederea, în nemărginita-i
milă împărătească, încercările ţarului, cari nau fost cuminţi și cuviincioase. Pentru
aceasta, prin mijlocirea oamenilor noştri, le-am dat mărturia aceasta, până când, cu
voia Domnului, să ajungem la "Țarigrad, să se scrie tractatul și să se dea copie fiecăreia.
,
:
din cele două părţi.
Al oplulea. Ca să:se aducă la îndeplinire acestea, sau dat şi din partea lor
ostateci și mărturie. In urmă ţarul să se ducă deadreptul în ţara lui, cu toată armata,.
şi pe drum să nu-i supere nimeni, nici din armata turcească, nici din cea tătărească.
„Al nouălea. După ce se vor împlini cererile de mai sus şi se vor scrie tractatele de amândouă părţile, cei cari au venit din partea ţarului ca ostateci la armata
biruitoare a împăratului, și anume Cancelarul ţarului, cel mai însemnat dintre boierii
creștini, baronul Petru Şafirow, şi generalul Mihail, fiul lui Petru Seremet, sfârşindu-și
slujba, să capete voie dela împărăție ca să se reîntoarcă în ţara lor fără zăbavă.
S'a scris şi sa dat mărturia de faţă la Vadul Hușilor, la 5 Cemazil-Ahir, anul

"turcesc 1193,
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INCEPUTUL ISTORIEI SUEDEZULUI.
După ce Vizirul Baltagi Mehmed “Paşa a încheiat pacea dela Prut cu Rușii,
întorcându-se la Adrianopol, a scris de pe drum lui Kara Mehmed, Paşa, paznicul Benderului, să se silească în tot chipul ca să trimită pe regele Suediei în ţara lui prin
Polonia, după cum făgăduise Ruşilor în tractatul dela Prut, hotărind şi din Ungro-Vlahia
700 de căruţe de zahereă, cu. făină și cu orz. Supraveghetor peste această zahereă a
fost pus clucerul Afenduli de către prea înaltul stăpân și domn a toată Ungro-Vlahia
domnul loan Basarab Voevod, ca să meargă cu regele. Şi mergând el în Moldova
până la un: vad al Prutului, numit Zagaranta, în anul 1711 August 12, a așteptat pe
rege până la 23 Noemvrie; dar. fiindcă regele nu mai veniă, Afenduli a dus zahereaua
îndărăt la Iaşi și a descăreat-o într'o mănăstire de lângă lași numită Bârnova; de acolo,
după

porunca

împărătească,

s'a împărțit

Cazacilor

supuși

regelui.

lar Kara Mehmet-Paşa, după ce s'a, silit în tot chipul să trimită pe rege în ţara
lui chiar în toamna asta, n'a izbutit de loc, căci regele nu voiă să plece, încât sa
muncit zadarnic. In primăvara următoare, la 1712 Aprilie 12, Kara Mehmed-Paşa e
schimbat dela Bender şi în locul lui vine ca paznic al Benderului Ismail-Pașa. Fiindcă
şi hanul Dovlet Gherai eră la Căușani, aproape de Bender, drum de patru ceasuri, a
crezut împărăţia turcească să încerce iarăş a trimite pe regele Suediei în ţara lui;
scriindu-i şi scrisoare împărătească prin Mehmet-Aga, fost ceauşbașa, dându-i și 200
de pungi de bani prin Ismail-Pașa, paznicul Benderului, ca să-i fie regelui de cheltueală,
cândva plecă. Au mai orânduit şi armatele din Rumelia cu Sofian. Begler bei Apti-Paşa
să vie și să-l-însoţească: Din cele 200 de pungi i s'au dat regelui 100; armatele au
venit şi au stat la Bender până la Sf. Dumitru, şi iar s'au întors în lăcaşurile lor fără
ispravă, [iindcă regele tot nu voiă să plece.

Scrisoarea trimisă regelui Suediei de către Sultanul Ahmet, fiul lui
Mehmet, prin Mehmet- Aga, fost Ceauș bașa. In anul 1712 luna Aprilie 12.
După salutările obişnuite:
Se face cunoscut că, atunci când va ajunge la Dita acest prea înalt semn împărătesc, să ştii că în acest an fericit aveam gând nestrămutat să pornim răsboiu contra.
Rușilor; dar ţarul a predat împărăției noastre cetatea Azak şi a dărâmat Taiganul şi
Camenca, lucruri făgăduite în tractatul dela Prut, iar ostaticii lui sau rugat de vechii
noştri prieteni, de Englezi și Olandezi, să mijlocească, și prin mijlocirea lor s'au deslușit

și celelalte afaceri şi sa statornicit pacea, cu mai multe condițiuni, și s'a dat iscălită

-
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nouă din partea lor, iar lor din partea noastră. Cât pentru plecarea D-tale 1) în patrie
prin Polonia, cu linişte și prietenie, am poruncit și încredinţat, cu scrisoare împărătească, toată afacerea prea fericitului şi înaltului cârmuitor al Crâmului Dovlet Gherai
Han, a cărui Mărie să o ţie Dumnezeu, de asemenea prea cinstitului sfetnic şi cârmuitor
al poporului, Vizirului nostru Ismail-Pașa, paznicul Benderului, a, cărui slavă s'o mărească Dumnezeu. Am voit așă dar să scriem și către D-ta despre aceasta o scrisoare
prietenească, și o trimitem cu prea cinstitul Mehmet-Aga, fost ceauşbașa, unul dintre
boierii noştri, pe care: să-l ţie Dumnezeu. Când va sosi aşă dar la D-voastră această
scrisoare, şi veţi află toată afacerea, să vă pregătiţi de drum, cum am spus mai sus,
ca să mergeţi în patrie prin Polonia prieteneşte, și să aşteptaţi cu ajutorul lui Dumnezeu

ceasul

plecării. Când

va sosi armata, care a fost orânduită la Bender, se vor pregăti

şi celelalte lucruri trebuincioase pentru această afacere. lar când se va apropiă timpul
plecării D-voastre, vi se vor trimite şi bani de drum, niai ales' că şi Polonii sunt vecinii
împărăției

când

noastre

veţi trece,

ajungeţi

şi am

cu

întărit pace

ajutorul

în “patrie, . să se poarte

lui

între

noi, pe

care

Dumnezeu, prin
de grijă, ca atât

din

o păzim

Polonia, cum
partea

până

acum.

Aşă dar,

ain hotărit, până să

armatei

D- -voastre,

cât și

din partea aceleia pe care o trimitem noi, să nu se facă nici o stricăciuno şi nici o
supărare locuitorilor sapuși Poloniei, să nu se facă nici o faptă în potriva păcii, care
este între noi şi Poloni, ci toate faptele să fie chibzuite. In scurt, până să ieşiţi din

Polonia şi să ajungeţi în patrie, să căutaţi ca să nu se pricinuească Polonilor nici o
stricăciune ori vreo faptă protivnică păcii pe care 0 avem cu ei. Așă nădăjduim să
păstrăm până la sfârșit prietenia pe care am avut-o pă 1ă azi cu D-voastră. Dorim mântuire celor supuși lui Dumnezeu.
S'a scris în “Țarigrad la sfârşitul lui Rebiub- -Ebel, anul turcesc 1120,

Postscriptum
„După

autograf al împăratului

această scrisoare

împărătească a noastră,

la această scrisoare.
afacerea

mergerii D-voastre în

patrie prin Polonia, în chip prietenesc, a fost dată în sarcina hanului Crâmului. şi lui
Ismail-Paşa, paznicul Benderului. Așă dar și D-voastră veţi lucră, după cum cuprinde
„scrisoarea de faţă.

- Dar regele Suediei nevoind să plece, fiindcă nu se făcuse pe voia lui, adică
nu fusese pus Stanislav rege în Polonia, aşă că toată Polonia să lie la ordinele re”
gelui Suediei, încât cu puterea ci şi cu câtă aveă el să poată luptă contra împăratului
„Rusiei; pe de altă parte văzând că August, regele Poloniei, și cei din jurul lui, au
trimis un sol la Poarta otomană, pentru statornicirea lui August, anume pe Homentowski,
Voevodul din Mazovia, nu numai că sa hotărit regele Suedici să nu plece, dar sa şi silit
în tot chipul să strice făgăduelile date de numitul sol al lui August, şi a îndemnat pe
răsvrătiţii Poloni, devotați lui şi cari erau la Bender, de au trimis la împărăție pe
unul dintre ci numit Carol, scriind şi el însuș în potriva numitului sol, trimis de
August; dar nici cu aceasta nu s'a potolit, ci a îndemnat şi pe Han atâta, încâta scris
şi el, cu îndemnul lui Ismail-Pașa, la împărăție împotriva Ruşilor, de a determinat
lupta, și au hotărit Turcii răsboiu în contra lor.
: Probabil din greşeală de tipar
p: Zawu)

Gage

textul

grec are pizza

us

(plecarea

noastră)

in lvc de
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„Scrisoarea pe care hanul a trimis-o împăratului cu Mehmet Aga, fost
„ceautș bașa, de. a pvovocal lupta cu Rușii.
După salutările, obişnuite: . .
.
|
August este aliatul ţarului; solul care vine „oste inşelător..
adoarmă pe Împărăţia Voastră şi să-şi supuie Polonia. Statornicind
ei, se va, pricinui mare pagubă și țerilor împărătești. Deci după
pe care l-a făcut ţarul și după minciunile acoperite .ale ostaticilor

trebue să. fie trimis în chip dușmănos în.iarna aceasta; căci

PI
şi tarul se > siloşte să«
pe August rege al
călcarea tractatului
lui, regele Suediei

după tractatul

pe . care

l-a făcut ţarul cu marea împărăție, trebuiă să-şi retragă armatele din Polonia îîn termen
de 3 luni şi pe urmă.sub nici un cuvânt să nu mai intre în Polonia armată, rusească.
Dar el, când se duce în Pomerania și când se întoarce, tot prin Polonia trece, neavând
alt drum şi armata lui neîntrerupt nu lipseşte din apropierea Vislei şi din cele mai
bune. locuri ale Poloniei, încât s'a adeverit că ţarul nu a ţinut tractatul şi că ostaticii
lui au minţit. Astfel fiind, noi trebue să cinstim pe nobilii Poloni, cari sunt aici,
aproape de regele Suediei, şi să orânduini o armată grea de iarnă și.cu un Vizir, ca
să mergem prin Polonia. Văzând Polonezii armia noastră grozavă, cei ce au de gând
si treacă la noi şi să scape de tirania Rușilor, să iea curaj şi să alerge la noi; iar acei
cari sunt de partea Ruşilor, să se sperie și, vrând nevrând, să vic şi ei de partea
noastră, să se unească cu armata noastră și să ajute ca regele Suediei să ajungă la
- armaţa lui, iar pentru cinstea, lor să alunge şi pe Ruși din ţara lor. Aceasta am chibzuit
şi am găsit cu cale să se facă, pentru ca să meargă regele Suediei în ţara lui, mai
ales că acum a venit veste că armata suedeză a venit în Pomerania și a gonit pe
Ruși de acolo.
1712, Octomvrie

Scrisoarea

8.

pe case rebelii Poloui,

aflători în Bender,

precum

și starostii Halinski și Visnonwiski, Carol și Crispin au trimţs-o la Poarta
Otomană,

ca să strice făgăduelile lui Homentowski, Voevodul
Mazovia, solul trimis de August, regele Poloniei.

din -

Prea nobilul domn Carol Crispin, mare hatman al Litvaniei, este trimis din
partea membrilor senatului Poloniei, atât a acelora cari sunt pe lângă regele: Stanislav,
cât şi a acelor cari se află aici pe lângă regele Suedezilor, precum şi din partea nobililor şi fruntașilor Poloniei şi a generalilor şi a altora cari se află împrăștiați prin alto părţi şi doresc. să scape ţara lor de tirania Ruşilor şi de a regelui August; cu
învoirea acestora de mai sus, el va aduce la cunoștința Împărăției Otomane, următoarele.

Intâiu. Numitul imputernicit al nostru va mulţumi marei împărăţii pentru binele
pe care l-a făcut neamului Polonilor, vecini şi vechi prieteni ai. ei, anume că, după ce
a învins pe Ruși, n'a uitat să scrie în tractat, că Ruşii să se retragă din Polonia Jăsând-o liberă; pentru această binefacere se aduc mulţumiri şi din partea noastră și din
partea tuturor nobililor, și acum și în viitor.
.
Al doilea. Intre acestea, se pare că Rușii n'au făcut după voia marei împărăţii
ci în loc să iasă din Polonia, vin pe fiecare zi într'însa alte armate sub comanda lui Seremet. Pe lângă asta, a mai așezat armate și în cetăţile senatului, Elving, Posnan, Turun,

Gheta, Devet,
a umplut-o

cu

Curland, Livon, Bialocireov, Pollona și în multe alte locuri, iar Ukraina
armate.

Cât

pentru

armata,

care

este în Pomerania, Rușii cer şi iau cu

deasila hrană și alte lucruri trebuincioase din cele mai bogate provincii ale Poloniei
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Al treilea. Ahmet-Bey, fiul lui Yezir Mustafa-Pașa, care fusese trimis ca sol în
Polonia, întrebând dacă mai sunt Ruși prin ca, la început i-au spus câţivă partizani
ai Ruşilor că nu mai sunt; pe urmă, cercetând Ahmet-Bei cu stăruință să afle adevărul
i-au răspuns: într'adevăr, Ruși sunt, dar noi: de. voia noastră i-am adus. Astlel de
oameni sunt prin urmare niște mincinoşi (mai ales că senatul este risipit); iar la sfatul
pe care l-au ţinut între cei la Varşovia, au făcut tractat, că negreşit să iasă Ruşii din
Polonia, şi chiar. în anaforaua pe care au scris-o stă astfel: «Senatul Poloniei nu are
nevoie! de ajutorul armatei ruseşti.» Au mai respins cele 12.000 de armată, pe care
Polonezii le :ceruseră prin tractat dela Ruși, şi au comunicat ţarului acest lucru prin
trimisul său Voloviski. Din aceasta se vede că Ruşii nu stau în Polonia cu voia sena-

tului, ci cu forța.

-

Al patrulea. Arhon Homentowski, căpitanul Radomirskei, vine la împărăţia
otomană spunând că este sol trimis de aristocrația Poloniei; dar un astfel de sol nu
poato fi numit sol, căci după legile Poloniei şi după privilegiile aristocrației, dacă regele
nu e legal şi dacă nobilii ţerii nu sunt adunaţi într'un-loc, şi dacă nu o înţelegere
între ci, nu pot alege sol şi nu-l pot trimite nicăeri. lar regele August, mai întâiu a
fost izgonit din tron de către senat, apoi sa înțeles cu regele Suediei în locul numit
Altrandstadt şi s'a lepădat de. domnie cu îndatorirea să rămâie rege Stanislav, la
“anul 1706 luna Septemvrie în 20. lar acum, cu sprijinul țarului, vânează din nou
domnia Poloniei, şi cu sila voeşte să sfărâme aristocrația şi să ajungă stăpânitor şi
mai vrea să facă sclavi şi supuşi po Polonii cari din vechime sunt un neam liber.
de rege atât marea împărăție cât şi ceilalţi îm- Pe regele Stanislav l-au recunoscut
păraţi creştini. Prin urmare, dacă el şi toţi senatorii nu sunt faţă, este peste putinţă
„să trimită un sol, ori să dea, ori să deslege vreo afacere. Fiindcă şi Polonii, vecini şi
prieteni 'vechi ai împărăției, s'au refugiat la împărăție ca să scape de tirania Muscalului, şi împărăţia până azi le-a arătat semne de protecţie și bunăvoință, ne rugăm ca
şi de acum înainte să nu-i lipsească de privirea-i binevoitoare, ci cu ajutorul şi protecţia ci să-i liberoze și să-i urce pe muntele scăpiării..
1712 'Octomvrie 10.

Ajungând la împărăție cele două scrisori de mai sus, a hanului și a rebelilor
poloni, Turcii au hotărît răsboiu contra Rușilor, trimițând hanului la Bender scrisoarea
scrisă mai jos, pe care a cetit-o în public după porunca împărătească.

“Scrisoarea sultanului Ahmet

către Han.

Prea vestitule, înaltule, fericitule, renumitule, voinicule, principe a cărui bărpăţie se trage din aleasa familie a hanilor, cârmuitorule Dovlet Gherai Han, fie-ţi veşnică mărirea. Cum veţi vedeă scrisoarea noastră împărătească și binevoitoare (care
“curge din izvorul graţieiși bunătăţii noastre), să vă fie cunoscut că înainte de aceasta
ostatecii Rușilor, cari se găsesc la Poarta noastră Imperială, au făcut cu noi o pace
înșelătoare şi s'au dat tractate, că ţarul Rusiei să-și retragă armatele toate din Polonia
în răstimp de trei luni și în urmă să nu mai intre, sub nici un cuvânt, armată rusească în Polonia şi cu nici un chip să nu împiedice trecerea regelui Suediei; totuș
după acest termen numitul “Țar, călcând tractatul acesta, a trecut prin Polonia cu armata lui și sa dus în locul numit Pomerania, la hotarele Suediei, și acolo a înconjurat
un castel suedez și a închis drumul, pe unde are să treacă regele Suediei prin Polonia; iar când se va întoarce armata rusească din Pomerania, neavând alt drum, tot
prin Polonia va trece. Şi până azi ne vin deseori ştiri, că armata rusească mereu.nu
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lipsește din apropierea, Vislei, din locurile cele mai: bune. şi mai roditoare ale Poloniei, încât sa vădit că ţarul nu a păzit tractatul şi că ostaticii lui au minţit. lar acum
în scrisoarea d-voastre respectuoasă şi în pitacul pe care l-aţi trimis împărăției mele
cu fostul ceauş bașa prea renumitul Mehmet, pe care Dumnezeu să-l dăruească cu ani
mulţi, mi-aţi descris pe larg starea nobililor Poloniei “și-a solului fals, cel trimis de
August, aliatul ţarului, şi alianţa pe care a făcut-o August, care urmărește domnia Poloniei cu sprijinul ţarului celui înșelător și care cearcă să adoarmă Impărăţia mea, ca
să cucerească Polonia și în urmă să împlinească voia lor cea rea, de a pricinui pagube împărăției mele. Aşă dar, dacă vom voi să trimitem pe regele Suediei în, iarna
aceasta prin Polonia, călcând tractatul făcut de ţar și după minciunile ascunse ale ostaticilor lui, trebue să-l trimitem dușmăneşte. Astfel fiind lucrurile, trebue să cinstim
pe nobilii Poloni, cari se află lângă regele” Suediei şi să orânduim o armată “grea de
iarnă şi pe.un vizir care să meargă împreună, şi cum vom ajunge la hotarele Polonici, văzând Polonezii armia cea grozavă, cei cari au de gând să vie la noi și să scape
de tirania Rușilor, să iea' curaj şi să alerge la umbra împărăției mele; iar acei cari
sunt de partea Rușilor să se sperie şi, vrând nevrând, să vic şi ci de partea noastră
și unindu-se cu armata noastră, pe care o trimetem do aici, să dea ajutor ca să conducă pe rege lu urmata lui şi spre cinstea lor să alunge pe Ruși din ţara lor.:
Aşă mi-aţi scris, că credeţi să se facă, şi mai ales această faptă strălucită îmi
spuneţi că aţi găsit-o potrivită în gândirea d-voastre. Această râvnă și graba d-voastre
curajoasă a împins și voia noastră împărătească către acest scop. De accea am chemat
“în faţa, noastră pe viziri şi pe înţelepţi şi alţi sfetnici, cari.voesc' binele împărăției
mele, şi le-am cerut sfat și le-am arăţat câte mi-aţi scris, și li sau părut a fiipotrivite. De aceea și noi câte le-aţi scris şi le-aţi sfătuit le-am aprobat, atât după scrisoarea
d-voastre cât şi după spusa 'oamenilor noştri veniţi de acolo. Am aflat deci limurit,
din relaţiune verbală, că dacă Ruşii vor cuceri Polonia, supuindu-se lor Polonii, ci vor
căpătă mai multă putere și vor găsi mijloc să precumpăncască şi în ţerile turceşti;
de aceca noi trebue să curăţim Polonia de Ruși şi în urmă să eliberăm pe Poloni,
„vecinii şi vechii noştri prieteni, de jugul rusesc, și când Polonii se vor eliberă și Ruşii
vor fi izgoniți din Polonia, atunci ţerile turceşti vor fi în siguranță. De aceea, ca să
se împlinească legile prea înaltului profet şi ca să se înalțe semnul credinţei noastre,
am hotărit răsboiu contra Rușilor în vremea norocoasă a acestei primăveri, și am poruncit să vie armatele din Rumelia și din Anatolia şi cele șase regimente de cavalerie şi ianicerii curții mele împărătești și topcizii și artileriștii și alte armate. Iar pe
solul acela, care a venit din partea lui August, aliatul "Țarului, cu numele de sol al
Poloniei, nu l-am primit la Poarta noastră împărătească, ci am orânduit oameni cari
-să-l oprească la Adrianopol; de asemenea și pe micul sol al lui August, care venise mai
“înainte prin Viena, la Poartă, am poruncit să-l ţie și pe el la Adrianopol împreună cu
celălalt; iar pe ostaticii Țarului și pe vechiul sol și pe secretar, i-am trimis la JediIKule. Cu ajutorul lui: Dumnezeu, după cum.voi bine aţi hotărit, plecarea regelui
Suediei şi câte mai sunt trebuincioase afară de cele spuse, ca să se împlinească și
voința mea împărătească, toate le-am lăsat la judecata voastră. Si de aceea sa scris
“şi această scrisoare a noastră împărătească și binevoitoare, iar drept dovadă a bunăvoinţei şi iubirii noastre strălucite și împărăteşti, ca dar al. nostru vă trimitem o blană
-de samur într'o haină strălucită, și un cazad îmbucurător şi un calpac cu două bucăţi (7) de mătase și o sabie şi o pereche de saitale de postav şi 35.530 bani pentru cinstea saidacilor, cari se dau după obiceiul 'Tătarilor, și 60.000 bani pentru plata

seimenilor, și lui Ialga-Sultan
numitul

Mehmet-Aga,

i-am

dăruit -£.500 aspri, pe cari le trimitem

tot cu

care venişe acolo, și căruia Dumnezeu să-i dăruească ani mulți.
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ȘI când va sosi la d-voastră, cu ajutorul lui Dumnezeu, să primiţi îmbrăcămintea darului nostru împărătesc, care produce bucurie, şi să o puneţi pe voinieii d-voastre umeri
cu cinstea cuvenită; de asemenea, calpacul şi mălăsăriile să le puneţi în cap, sabia şi
saitalele să le încingeţi cu bucurie, și arătând slavă și mărire, cu ajutorul lui Dumnezeu, după cum mi-aţi scris în scrisoareşi în pitac, să vă siliţi a duce pe regele

Suediei, iarna asta, în țara lui prin
" trecut 800 pungi
sem anul acesta
iar cealaltă sută
cu cele 100 date

de
200
esto
şi

Polonia.

Regelui

Suediei îi împrumutasem

anul

aspri şi primiserăm dela el adeverinţă. Afară de acelea, trimisede pungi la Bender, din cari 100 s'au îmmânat numitului rege,
în păstrare la Bender. Peste acestea mai trimitem încă 900 care
cu cele 100 păstrate acolo fac în tot 1.100 de pungi. Fiindcă,

aşă dar, i sau dat regelui

banii

pe cari îi ceruse pentru

plecare, nu a mai

rămas

chip de amânare şi aşteptare, ci, cu ajutorul lui Dumnezeu, să plecaţi pe drumul hotărît. Iar în locul lui Ismail-Pașa, care va veni cu d-voastră, am poruncit lui MustafaPaşa, cârmuitorul Avlonului, să rămână la Bender ca paznic; iar celălalt cu Poarta
lui aleasă, cu oameni de casă aleşi, buni şi îndestulători, a primit „porunca înaltă a
noastră să vie cu d-voastră. lar dacă trebue pentru paza Benderului ceva armată, afară
de Mustafa-Pașa, să ne scrieţi îndată ce fel şi câtă armată trebue, căci treaba aceasti
am lăsat-o la hotărirea d-voastre. Şi de vă va păreă trebuincios
să lie ceva armată
tătărească la Bender, lisaţi, cum veţi găsi cu cale, vreun sultan sau mirza cu puţină
armată în Bender; iar cât pentru celelalte, veţi chibzui cu vizirul de mai sus, şi cu
voia lui Dumnezeu nădăjduim că vă veţi sili, fâră a lăsă să treacă vremea acestei
Să*E
ps bg, ierni, să ridicați pe regele Suediei şi să-l duceţi în ţara lui dorită, după cum sa hoROI T] etărit de d-voastră. Iar atotputernicul Dumnezeu să îndrumeze spre bine această :înJ
(Beercare strălucită, şi să vă îndrepte drumul şi pe duşmanii necredincioși să-i ruşineze,
&; iar pe d-voastră, după ce veţi ajunge la țelul dorit, să vă ajute Dumnezeu să vă întoarceţi
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cu bine. Această faptă, de va izbuti prin bărbăţia şi râvna d-voastre, se vede că Dumnezeu
a hotărît să se împlinească
d-tale:

iar râvna

la d-ta ceeace

şi încercarea

aveă și mulţumirile

nu sa întâmplat nici

d-voastre: voinicească,

după

unuia

din

străbunii

ce va primi lauda lumii, va

mele împărăteşti. Așă să fie. Dumnezeu fie mântuitor și cârmuitor.

Alt autograf adică hatișerif al împăratului pe care l-a adus acelaș .
AMehmet Aga,

în particular,

hanului

în aceeaș zi.

D-ta care doreşti binele împărăției mele, Dovlet Gherai, han al Crâmului, după
bunăvoința ce ţi se arată în scrisoarea mea imperială, ştii că am primit scrisorile d-tale.
și am înţeles tot cuprinsul, iar. câte le-ai scris şi le-ai sfătuit, noi le-am lăudat și
ţi-am mulţumit. Cât pentru plecarea regelui Suediei, sau trimis prin fostul ceauș bașa
Mehmet toate cele trebuincioase,
iar d-tale daruri împărătești și o scrisoare. Fiindcă,
așă dar, am lăsat la judecata d-tale plecarea regelui şi celelalte lucruri trebuincivase,
nu mai rămâne chip de: amânare și discuţie, ci după cum ai cerut în scrisoare să
te orânduim la această faptă, iată că am poruncit totul către d-ta. Aşă dar şi dta,
după dorința ce arăţi în scrisoare, să schimbi din voinţă în faptă această bună intenţie
şi din gând în lucru, și să te silești în tot chipul să ridici pe rege şi să-l duci după
voia lui în țara lui dorită, și mulțţumirea noastră să fie cu d-ta. Acestea sunt zilele
când trebue să arăţi intenţia și voinicia şi râvna d-tale sinceră, şi în sfârșit, iarna asta
fără a pierde vremea, să te sileşti şi arătând bărbăţia d-tale să porneşti și să mergi
spre ţara dorită cu râvnă şi bărbăţie, ca să se împlinească voinţa mea împărătească;
iar Dumnezeu să lie cu d-ta.
1124 Seval 15.
Hurmuzaki,

Documente,

XIV.

8
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Scrisoarea Sultanului Ahmet către vegele Suediei, pe care a adus-o
Mehmet Aga, fost ceauș bașa.
După
Se

salutările obișnuite:

face cunoscut

că, pentru

orânduit de multe ori armate
neașteptate

și din

cauze

reîntoarcerea

d-voastre

în patrie: prin Polonia s'au

și celelalte lucruri trebuincioase, dar pentru întâmplări |

necunoscute

s'a amânat

până

acum;

iar azi

prea

strălucitul

şi voinicul han al Crâmului, prin scrisoarea lui respectuoasă, ne-a făcut cunoscut În
„ce stare se află. cârmuirea, Poloniei şi că au venit multe armate în Pomerania și au
alungat pe Ruși de acolo, și că acum numitul han găseşte cu cale să plecaţi în ţara
d- -voastre iarna asta fericită cu grea armie de iarnă și cu un vizir al marei mele împărăţii.

|

„Acelaș lucru

scriindu- mi-l

și prea, înaltul nostru serasker al Benderului, am

poruncit numitului han prin scrisoare și prin poruncă dată lui Ismail-Pașa, ca în iarna
„aceasta, cu grea armată de iarnă să vă ducă până în ţara d-voastre dorită. De aceea
vam

scris această

scrisoare

prietenească

şi binevoitoare

şi vam

trimis-o cu prea cin-

stitul Mehmet fost ceauș başa. lar când va sosi la d-voastră, cu ajutorul lui Dumne=
zeu, cum ni s'a făcut cunoscut de către han și serashker, să fie uşoară plecarea, după
cum am spus, prin Polonia până în ţara. d-vo astre, în siguranţă și liniște. Deci după
părerea hanului puteţi plecă în ţara d-voastre în acest timp fericit, și să nu suferiţi
ca prin amânare să se piardă acest timp. Şi fiindcă Ruşii n 'au păzit tractatul, care
spune că să plece din Polonia şi să o lase pe deplin liberă după lege, am hotărit
răsboiu împotriva lor, care se va. face la vară. Noi -nădăjduim că d-voastră veţi în-"trebuință acest timp potrivit și vă veţi pregăti de drum în cel mai scurt timp, ca să.
ajungeţi, după cum doriţi, la locul hotărit în siguranță deplină, iar duşmanul să nu se
întărească,

„Sa

prin

amânarea

d-voastre.

Acestea,

scris în "Țarigrad, în anul turcesc

în așteptare.

1124, luna Seval 15.

Aducând regelui Suediei această scrisoare numitul Mehmet-Aga, iar hanului
pe celelalte (cari vorbiau despre răsboiul cu Rușii), l-a dăruit regele cu un cal împodobit şi cu o blană de samur, dându-i și destui galbeni.
Dar regele Suediei, neavând de gând să plece, tot treceă timpul, zicând că
pleacă, iar ziua plecării n'o hotără. Văzând deci hanul și Ismail-Pașa, seraskerul Benderului, că nu hotărăște ziua plecării, și temându-se de împărat să nu le facă vreun rău,
au început să pârască pe rege la împărat, că e mincinos și înşală împărăţia, și cum
"se vede din faptele lui nu are de gând să se reîntoarcă, ci petrece timpul cu minciuni. Văzând împăratul această anaforă a hanului și seraskerului, a trimis şi pe ceauşbaşa Turc Ahmet Aga iarăș cu scrisoare împărătească ca să-l ridice sau să hotărască
ziua plecării, și cercând ceauşbaşa şi cu binele și cu răul, wa izbutit nimic. Văzând
că nu

izbutese

de loc; au

dat din

nou

de veste

împăratului, că regele nu. -are de gând

să meargă în ţara lui şi că-şi bate joc de împărăție. Văzând aşă împăratul, a trimis
pentru a treia oară un capigi bașa numit Halil-Pașa cu poruncă să ridice pe rege.

Poruncă pe care a adus-o Halil-Paşa, Kapigibașa, regelui Suediei.
După obișnuitele salutări:
Armatele hotărîte pentru plecarea :D-voastre s'au apropiat; hanul și pașa
pregătit. Deci nici D-voastră să nu mai întârziaţi, căci slăbese așteptându-vă pe
armatele, cari trebue să se întoarcă până a nu se desgheţă apele; nu mai-amânaţi
pe han şi pe pașa, ci din voia lor să nu mai ieșiţi, și să plecaţi repede la drum.

sau
câmp
deci
Atât

_.
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Iar regele nu hotără de loc ziua plecării, dar nici nu ziceă ua plec, ci plec,
când voiu fi gata. Sosind în Bugeac armatele din Crâm, pe cari le hotărise hanul să
vie ca să însoțească pe rege, şi ne mai putând aşteptă în câmp, din cauza greutăților
iernii, iar hanul văzând că regele nu hotărăşte ziua .plecării, a dat de ştire Împăratului
prin Ismail-Paşa și Ture Ahmet-Aga ceauş başa, că regele n'are de gând să plece, că
râde de împărăție şi. de noi toți, și că armatele au slăbit aşteptându-l în câmp; iar el
nu hotărăşte de loc ziua plecării.
Impăratul văzând şi acest raport al hanului, al pașei şi al lui .ceauş bașa, a
trimis iarăș, pentru a patra oară, pe Mehmet-Aga, mare imbrihor, cu ordin la han și
la pașa, că dacă regele nu va plecă să meargă în ţara lui, atunci să-l daţi în mânile
lui Hagi Mustafa-Pașa, cârmuitorul din -Avlon (că atunci cră şi el la Bender) să-l ducă
la Salonic; a mai trimis şi o scrisoare regelui.

Scrisoarea Impăratului,

pe care marele imbrihor a adus-o regelui Suediei.

După salutările obişnuite:
"Prietene rege al Suediei, deoarece sau orânduit toate cele trebuincioase pentru
plecarea D-voastre în patrie iarna aceasta, iar hanul Crâmului și pașa Benderului au
primit

poruncă

să'vă

însoţească

și armata

sa

pregătit

şi așteaptă

plecarea

D-voastre,

îndată 'ce va, veni această puternică și împărătească a noastră poruncă, să nu pierdeţi
timpul, ci, după voia hanului și a pașei Benderului, să vă sculaţi fără întârziere şi să
plecaţi în ţara D-voastre. lar dacă nu veţi plecă, ci veţi face din potrivă, să vă gândiţi
că porunca va fi altfel. De aceca hotărit și fără întârziere să plecaţi.
Văzând regele sila pe care i-o făceau cei patru, hanul, Ismail-Pașa, imbrihorul
bașa,a bănuit că au vreun gând rău în potriva lui și le-a răspuns că nu pleacă
* Auzind ei acest răspuns, chiar în ziua aceea (1713 Ianuarie 12) i-au tăiat tainul.
pe care-l avcă dela împărățieşi au ridicat cele 7 cele de ieniceri cari-l păziau și pe
toți meşteşugarii cari erau în satul Varnița, unde eră și palatul regelui, și pe toţi locuitorii localnici Moldoveni, şi l-au lăsat singur cu ai lui Suedezi şi Poloni.
In aceeaș zi, înşelând şi pe Cazacii supuși regelui, pe cari-i aveă lângă el (2900),
i-a. luat hanul sub comanda 'lui și i-a împrăștiat în satele moldoveneşti, cari sunt sub
porunca hanului, și a rânduit Tătari în satul Varniţa, şi au încunjurat palatul regelui ca să nu lase pe nimeni nici să iasă, nici să intre la dânsul, și ca sil păzească, încât
nici cu bani să-nu-l lase 'să cumpere hrană, și cu chipul acesta poate va [i silit de
foame și se va predă. lar Tătarii cari-l păziau, de lăcomia hanilor, nu numai că-i
aduceau hrană, dar ori ce le cercă, îi aduceau pe preţ împătrit. A doua zi, lanuarie 13,
au trimis hanul și pașa la nobilii Poloni, cari erau pe lângă rege, la IIalinski şi
Visnowiski, 'Tarlo şi Crispin şi ceilalţi, și i-au vestit să plece și să vie la dânșii, adică
din satul Varnița, unde eră palatul regelui, să vie la Bender, dacă sunt prieteni ai împărăţiei; iar dacă sunt duşmani, ca şi regele. să rămâie şi să păţească câte are să pățească şi regele. Iar ci au răspuns că pleacă şi vin, și în aceeaș zi au ieșit din palatul
regelui și au venit în oraș(?) la Bender cu neveste, câţi aveau, şi cu copiii şi cu
averea lor, şi au stat două zile și o noapte. lar a doua seară, căindu-se de fapta pe
care au făcut-o, că regele îi aveă de atâta timp sub paza lui și ci lau părăsit fără
să vadă nici o nevoie, au plecat iar din Bender numai capii și sau dus la rege, hotărind să sufere și ci ce aveă să sufere regele. Dar numiții nobili Poloni, intrând. în
palatul regelui în Varnița, și rămânând ai lor cu averile în oraș(?) la Bender, atunci
pașa, luând armele soldaţilor, i-a surghiunit la hotarele Poloniei, rânduind cu ci Lipși ceauş
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cani, până ce i-au scos din hotarele turcești, iar pe copii şi pe nevestele lor i-a luat
paşa în seraiul lui, şi pe unii i-a turcit, pe alţii îi aveă de robi,și câtă avere li' sa
găsit, a luat-o el în stăpânire. Iar armata de sub comanda lui Halinski, care eră în
Moldova într'un sat numit Orhei, vreo 3.000 de oameni, i-a dat sub comanda lui Sapicha,
un nobil Polon, care eră la Bender trimis de. regele August în secret, ca să 'vadă câte

se întâmplau (el spuncă că fugise şi dânsul din pricina Rușilor).

.

In aceeaş zi. regele ncrăbdător a scos și a înjunghiat 23 de cai turceşti buni,
cari îi erau trimiși de împărat şi de viziri, zicând: Deoarece mi-aţi luat seizii, fân şi
orz nu-mi daţi, şi nici nu mă lăsaţi să cumpăr,nu mi trebue nici caii voştri, și omorîndu-i i-a aruncat afară din curte, .de i-au luat Tătarii și i-au mâncat. lar ei au început

să

facă

meterezuri,

ca

să

se poată, luptă

la. vreme

de nevoie, şi au închis.în

faţa porţilor cu bolovani, făcând cerc, ca să nu poată 'Turcii. face silă să intre în palatul lui, iar el să se poată luptă cu ei dintre bolovani. A închis şi ferestrele cu pământ
pe dinăuntru dela mijloc în jos, și s'a hotărit să moară luptând şi să nu se predeă viu.
Iar după trei zile regele a trimis hanului și pașei scrisoare cu următoarele
patru capitole:
Intâiu. Mă mir că până-acum ne-ai făcut atâtea onoruri și binefaceri, şi m-aţi
ținut trei ani în ţara D-voastre, și acum deodată îmi faceţi atâta stânjeneală și strâm„torare, încât pare că voiţi să ne izgoniți ca pe vite.
Al doilea. Dacă nu ne-aţi dat cele trebuincioase, daţi-ne un termen, să scriu
“armatei noastre să ne trimită cele necesare; care armată acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, a biruit pe dușmanii noștri; căci a nu răbdă po străinul, pe care l-aţi primit şi
cinstit atâta timp în ţara D-voastre, până să-i vie cele trebuincioase, nici legea Dumnezeească, nici credinţa turcească nu o poruncește.
AL treilea. Fiindcă D-voastră, care până acum ne aveaţi în atâta bunăvoință; ne
siliţi să plecăm în aşă chip, este vădit că aveţi de gând să ne predaţi în mânile duşmanului nostru. De aceea voim mai bine să suferim ori ce rău din partea D- voastre.
Nu credem că Impăratul D-voastre să aibă știre de câte ne faceţi.
Al patrulea. Aşă dar nu trebue să ni se ceară lucruri peste putință, căci, câtă
vreme ne lipsesc cele de trebuinţă, nu putem plecă, ci să credeţi
că toate câte le-am
spus până azi, despre cele ce ne trebuesc, nu sunt minciuni.
După 7 zile de asediu, la 19 Ianuarie, sa dus imbrihorul și ceauș başa la împuternicitul regelui” numit. Miillern și au vorbit şi sa propus din partea susnumiţilor
către împuternicitul regelui, că să se facă pace între han şi rege; lucru pe care Miillern
l-a primit, dar pace numai. din vorbe fără întâlnire sau altă corespondenţă. L-au: întrebat pe Miillern despre plecarea regelui, ce hotărăşte, ca să scrie şi ei împăratului
lor. Miăllern a răspuns: Până acum regele spunecă că pleacă,și astfel a scris la Poartă
'și în cele două scrisori alo sale, numai să-i dea lui 1.000 pungi de aspri, căci cele dintâi
nau ajuns pentru pregătire. Dar de acuma hotăritcă nu mai pleacă din trei pricini.
" Inlâia. Fiindcă l-au împresurat cu Tătari și i-au tăiat tainul pe: care i-l dădeau,
și au scos pe nobilii lui din casele lor şi au jefuit 'Tătarii lucrurile lor, pe cari le
aveau pregătite pentru drum, sa împiedicat mișcarea
-și trebue: să treacă multe zile
până să se puie la loc cele pierdute, haine, cai și alte lucruri trebuincioase..
_A doua. Că pe hanul şi pe pașa, cari au fost orânduiţi să-l însoţească pe rege,
deoarece i-au făcut astfel de greutăţi, îi bănueşte şi nu se încrede să meargă cu dânșii.
A treia. Că nu are -regele bani, pentru cele trebuincioase şi dacă ne va da
împărăţia cele 1.000 de pungi și răgaz îndestuliător, atunci plecăm; iar de nu, să ne
lase să ședem în ţara ei, şi de acum nu voim nici armată, nici bani, nici tain, până
să vie armata noastă 'să ne ieaşi vom găsi noi de aiurea cele trebuincioase.
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Astfel sau întors sus numiții imbrihor şi ceauș bașă cu acest răspuns și au
anunţat hanului şi paşei.
|
Văzând hanul şi pașa şi imbrihorul și ceauș bașă faptele şi răspunsurile regelui, au scris la împărăție și l-au pârât cum au putut, ca sa dreagă faptele lor şi
să-şi scape capetele. Iar împăratul supărat a trimis, pe Isuf-Aga capigibașa şi a venit
la Bender la 30 Ianuarie cu această poruncă către han și pașă.

Porunca

împăratului

către han.

Fiindcă i sau dat regelui Suediei toate câte le-a cerut pentru plecare, iar el
nu are de gând să plece, ci trece timpul cu minciuni, de accea, cum veţi vedeă stră-

lucita şi puternica noastră poruncă, să-l predaţi lui Hagi Mustafa-Pașa să-l ducă la Salonic; dacă cumvă

se va împotrivi, să-l luaţi și fără voia lui, fiindcă nu vreau să mai

rămâie de azi înainte nici un ceas în ţara mea.
Văzând hanul și pașa porunca împărătească, în aceeaș zi, Vineri 30 Ianuarie,
au poruncit de sa împărţit armatei praf şi gloanțe, şi le-au poruncit să se pregătească
pentru a doua zi și să iasă înarmaţi . și gata de luptă; a ieșit şi hanul din castel, și
sau dus într'o mahală lipcăncască, care e spre partea Varniţei și au dat de veste nobililor poloni, cari fugind se duseseră în palatul regelui, și i-au întrebat: «Voiţi să fiţi
şi voi ucişi împreună cu regele, fiindcă sa hotărit să dăm mâine lupta, sau. ieșiţi de
veniţi la noi?» lar ei au trimis la han pe starostele Ravsli spunând că: «Noi alaltăieri
ne-am temut aici, să nu ne daţi pe mâna lui August; acum însă ieşim și. venim sub
ocrotirea voastră; dar voim să ne daţi iscălitură de mâna d-tale,şi dela toți mirzii şi
şefii, că nu ne faceţi nici un rău, și atunci venim.
Hanul le-a făgăduit că le dă şi le-a dat.

Mărturie pe care a dat-o hanul nobililor Poloni.
Prin scrisoarea de faţă se face cunoscut
dacă vor ieşi şi vor veni la noi, să nu-i predăm
locim după legile nobleţei să nu se facă nici o
de asemeni, ori ce lucru li sa pierdut aici, să-l
dovadă li sa dat mărturia noastră de faţă, ca să

lar a doua

zi, Sâmbătă

31. lanuarie,

că nobilii Poloni aflători acum aici,
în mâinile duşmanilor lor, ci să mijvătămare la castelele și slujbele lor;
găsim și să Ii-l dăm. De aceea, drept
fie siguri. -

înainte de a începe lupta cu regele, a

trimis Mustafa Asa pe leflerdarul său și a scos din palatul regelui pe numiții nobili
Polonişi i-a luat în orașul Bender în casele unde fuseseră și înainte, de suu așezat.
Apoi hanul şi pașa au trimis la rege şi i-au spus de trei ori că sau să iasă şi să plece,
sau să vie în castel, până se va pregăti, dacă nu este gata. lar el nu le-a răspuns de
loc. Văzând ei ncascultarea lui, în acecaș zi, 31 Ianuarie, în ceasul al 5-lea al zilei,
după ce au ieșit Polonii, au pornit contra lui, adică din Bender spre satul numit Varnița, adică salul Varului, unde eră palatul regelui, cu toată armata pe care o pregătiseră pentru plecarea regelui, luând cu cei și 12 tunuri. lar în ceasul al 6-lea, pe când
mergeau contra regelui, a început pe drum a plouă şia ieșit curcubeul deasupra palatului regelui. Ajungând în numitul sat au început a orândui armata, aşezând ianicerii la Răsărit, pe Tătari la Apus, iar la Miazănoapte și Miazăzi pe Cepegii, pe șefii
cu. cei din jurul lor şi pe tunari cu cele 12 tunuri. Au făcut și un cort și au șezut
şefii, hanul, Ismail-Paşa seraskerul, Hagi Mustafa-Pașa guvernatorul. Avlonului, imbri-
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hor ceauș pașași Isuf-Aga Capigibaşa, iar în faţa cortului au înşirat cele 12 tunuri
_pe cari le-au adus dela Bender.
Văzând regele faptele şi pregătirile 'Turcilor, după ce s'au așezat în cort şefii, a
cu salutarea cuvenită şi i-a întrebat din
trimis pe camerierul său numit Krot, (Grotthuss?),

partea regelui: «Ce sunt minunile astea pe cari le vedem ?» lar Pașa i-a răspuns zicând:

«Minunea e la d-voastră, care de patru ani vă râdeţi de împărăție și nu aveţi
de gând să mergeţi în țara. d-voastră, ci treceţi timpul cu minciuni, zi după zi. Să
ştiţi că de acum înainte împăratul nu vrea să mai staţi nici un ceas în ţara lui; iar

de vrea regele

să aibă prietenia

împăratului, să iasă și să meargă

cu Dumnezeu.»

Krot îi răspunse: «E porunca să plecăm în ceasul ăsta? daţi-ne răgaz 2—3 zile, să ne
pregătim.» Pașa i-a răspuns: «Este poruncă împărătească să iasă în ceasul ăsta, şi dacă
nu e gata, să vie la noi să mergemla Bender şi care casă îi va plăceă, să i-o dăm,

până se va pregăti. Dacă

vrea, să vie chiar în palatul unde şed eu, că doar şi acela

Ia
este împărătesc,și după ce 'se va pregăti, să plece.»
și i sa
regelui,
lucru
acest
anunțe
să
Şi așă Krot a cerut voie să meargă
să șadă
lase
dat; iar după un sfert de ceas sa reîntors și a adus răspuns, rugând să-l
în casa lui, până se va pregăti, spunând că nu vrea să se mute din casa lui la Bender,
şi nici nu.e gata să plece, şi spunând şi aman. Iar ei nu l-au ascultat de loc. Krot
văzând că ei nu-l. ascultă, le-a spus: «De ce nu primiţi rugămintea noastră ? deoarece
şi în credinţa turcească și la lege scrie, că dacă cinevă aleargă la d-voastră şi spune
aman, nu i se face rău; atunci voi de ce voiţi să ne loviți 2» Le-a mai spus încă:
«Nouă împăratul nu ne scrie că ne gonește din ţara lui, şi nici solul pe care-l avem
la Poartă nu ne-a scris despre ăsta.» Atunci hanul i-a răspuns că «de acum până la
sfârşitul lumii 'n'are să mai scrie solul d-voastră» (ştiind că pe sol l-au pus la închisoare din porunca împărăției). Iar. seraskerul Ismail-Pașa a spus către” ceilalţi șefi:
«Ei tot nu cred ce au să pățească.» Şi așă a poruncit ca cei din jurul lui sâ încalece,

“iar trâmbiţelo să dea

semnalul

luptei. A mai poruncit şi comandantului artileriei să

dea cu tunurile asupra palatului regelui, şi a tras 27 de lovituri cu gloanţe. A poruncit și ianicorilor să dea asalt și să lovească pe Suedezi; dar ianicerii nau voit cu
nici un chip, zicând că nu e poruncă împărătească. Și venind aga ianicerilor plângând
cu răspunsul lor, şi văzând pașa că ianicorii nu voesc să lovească, sub cuvânt că nu
e poruncă, au cerut dela han hatişeritul împărătesc și l-a dat cadiului din Bender. de
l-a dus la meterezul unde erau ianicerii orânduiţi şi l-a citit. Dar ianicerii nici asta n'au.
o
crezut-o, zicând că hatișeriful este plăsmuit.
Văzând şefii,. că ianicerii nu voesc să lovească și temându-se să-i silească, ca
castelul
să nu se răscoale contra lor, le-au poruncit prin aga lor să se reîntoarcă la
să
din Bender, şi s'au reîntors. De asemeni au poruncit și comandantului tunarilor
cu tu:
ducă şi el tunurile la Bender; și în ceasul al '10-lea al zilei au plecat ianicerii
nurămas
au
şi
ceilalţi,
nurile, şi în urma ianicerilor a pornit şi hanul cu pașa şi cu

mai 'Tătarii, ca şi mai înainte, de păziau pe rege.

.

lar a, doua zi, 1 Fevruarie, Duminecă, a trimis pașa de a strâns pe căpeteniile
|
spus: «Noi vă
ianicerilor la seraiul său, pe ciorbagii și otambașii şi flămurari şi le-au
dar voi
vom pâri la împărăție, fiindcă n'aţi ascultat de porunca împărătească. Duceţi-vă
îm:
porunca
este'
la rege și luaţi-l la voi, adică la ogeacul ianicerilor, și duceţi-l unde

«Vă:
părătească, fiindcă pe noi nu ne credeţi și nu vă supuneţi poruncilor împărăteşti.
zând numitele căpetenii ale ianicerilor vorbele lui 'Ismail-Pașa,
rască la împărăție şi s'au sfătuit între ei să meargă la rege și
lor, cu jurământ că nu-l vor predă nimănui, ci că-l vor duce ci
nu i-a ascultat de loc, ci le-a răspuns că viu nu se predă, iar
.

sau temut să nu-i pâ:
să-l cheme la ogeacul
la împărat. Iar regele
ei să facă.co'vor şti;

-.
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şi s'au întors fără ispravă cu acest răspuns şi, neștiind
ce să facă, au venit de au spus
lucrul hanului și lui Ismail-Pașa, şi de acolo mergând la trupele lor au început a suspină, plângând şi: smulgându-și părul, și strigând: «Vai, ce rușine am păţit dela un:
ghiaur. Ne-am dus bătrâni şi tineri, toţi şefii ianicerilor, la picioarele ghiaurului, şi
l-am rugat cu jurământ ca să vie la noi, căci nu va .păţi nimic, și ne-a gonit zicând:
biltiji nisten calman, adică din ceea ce știți să nu ieşiţi.» Auzind ianicerii aceste vorbe
și plânsul șefilor lor pentru ruşinea ce au suferit, sau îndemnat ci singuri să lovească
şi au pornit contra lui în ccasul al 7-lea al zilei fără poruncă; şi ajungând la Varnița,
unde eră palatul regelui, au început ianicerii să lovească pe dragonii regelui. Văzând
dragonii asaltul ianicerilor.şi neavând ordin dela rege să lovească şi ci, unii sau
predat sclavi, alţii au fugit şi au intrat chiar în palatul regelui, şi au început împreună
cu regele să lovească pe Turci..
Văzând hanul şi pașa că ianicorii au pornit contra Suedezilor, au încălecat și
ci cu cei din jurul lor, luând cu dânșii şi două tunuri puternice (cari se numesc bal-

ghemeze) şi două bube

adică

cumbarale

și au început lupta;și luptându-se până la

ora a 10-a a zilei, au fost ucişi dintre Turci peste 150 și încă atâţia au fost răniţi, iar
Suedezi au fost ucişi vre-o 15. Si cu toate astea, văzând că nu pot prinde pe rege cu
nici un chip, au dat foc palatului regelui din spre răsărit, de unde băteă și vântul,
şi până la ceasul dintâiu al nopţii a ars palatul; iar de strâmtorarea fumului şi a focului, văzând că va ardo și el, a ieşit de bună voie și s'a predat cu vre-o15 oameni
cari rămăsese cu el; şi l-au luat ianicerii și l-au dus la pașă; iar pașa a dăruit 1000
de aspri ianicerilor cari l-au prins. Şi spune paşa: «Bine e ce sa întâmplat?» Iar regele a răspuns: «Foarte bine. 'Tu ai lucrat ca un pașă; iar cu ca un rege.» Și îndată
a urcat pe rego pe un cal, ţinându-l doi oameni, unul din dreapta şi altul din stânga,
şi l-au dus la castelul din Bender și au deschis porţile cetăţii şi l-au pus în seraiul
pașei. lar averea lui, afară de cea arsă, au jofuit-o toată, atât pe'a regelui cât și pe.
a generalilor de lângă el şi a altor supuşi. lar Luni de dimineaţă, în 2 Fevruarie, a
poruncit paşa de au adus pe generalii și pe ofiţerii cari fuseseră robiţi do ianicori,
răscumpărându-i cu câte 3 şi 4 galbeni pe fiecare şi i-a dat regelui pentru suită. A
răscumpărat și pe Miillern, împuternicitul regelui, și pe Krot cameristul,pe Sparre primul.
general al armatei, pe Koll general al armatei, pe Zulih general şi ol al armatei și
alţi generali şi ofițeri. cari fuseseră. prinși.
|
La 3 şi la 4 ale lunii Fevruarie sa îmbolnăvit regele, ori că sa prefăcut, ş
a căzut la pat și sa căutat până Vineri, la 6 Fovruarie, şi în ziua aceasta l-au pus

Turcii într'o. trăsură cu 4 cai și l-au pornit. Şi când eră să se urce în trăsură, sa învelit cu un hiram roş, de nu i se vedeau nici mâinile, nici picioarele, nici capul, ci
eră ca un buştean. Vreo zece Suedezi l-au ridicat și l-au așezat în trăsură (so vede
că de ruşine a făcut asta). Tot în trăsura asta s'a așezat Krot, cameristul lui, și alţi
doi, servitori în partea din afară a trăsurii; alţi 60 de Suedezi, generali şi servitori,
l-au urmat unii călări, alţii în trăsuri. Plecând din Bender, l-a însoțit Ismail-Paşa până
la marginea Benderului și luându-și rămas bun a plecat şi s'a întors; iar paznic ca să
meargă la Salonic eră Hagi Mustafa-Pașa, cârmuitorul Avlonului, însoţindu-i şi MehmetAga imbrihor şi Ture Ahmet-Aga ceauş başa; în sunetul trâmbiţelor lui IIagi-Muștafa
Paşa au ieşit din Bender cu paradă. Pe drum imbrihorul şi ceauș bașa au plecat şi
s'au. dus.înainte la Adrianopol, iar Hagi Mustafa-Pașa a rămas cu regele, până au
ajuns la Demir-Desi lângă Adrianopol.
“Patru zile după plecarea regelui, a eliberat Ismail-Paşa pe toţi Suedezii, cari
erau robiţi la Turcii din Bender, anume 911 suflete.cu femei şi copii. Regele .la
plecare lăsase doi generali, pe Sparre și pe Zilih, ca să conducă pe. Suedezii cari

-
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rămăseseră la Bender; paşa liberându“i, i-a orânduit prin casele moldoveneşti, dându-le
pentru hrană, pe săptămână, câte 10 boi și 50 cântare de pezmeţi. După destule zile
a scris Vizirul către Ismail-Pașa, despre Suedezii cari rămăseseră la Bender, să: le

„dea pentru hrană ce va găsi cu cale. Pașa a întrebat pe generalul Sparre câţi oameni
are şi ce tain primiau

dela rege. Generalul

cari veniseră din Moldova,
această sumă,
pezmeţi,

po

nu a mai

spunând
stat

cari li-i hotărise

la

a dat condică de 1023 oameni, cu cei 112

că primiau zilnic câte

107 "aspri. Văzând pașa

gânduri: şi i-a lăsat cu cei 10 boi. şi 50 cântare

înainte.

de

Ai

Douăsprezece zile după ce a plecat regele din Bender, au adus și pe Stanislav»
pe care regele Suediei îl pusese rege în Polonia, când a scos pe August; și venind:
Stanislav travestit, ca să se întâlnească cu regele la Tighina, adică Bender, să vorbească
cu el, a trecut prin Valahia pe timpul domniei prea strălucitului și evlaviosului domn:
“Ioan Constantin Basarab Voevod și nimeni nu l-a cunoscut. Venind și în Moldova pe
timpul domniei prea evlaviosului și strălucitului domn loan Nicolae Alexandru Voevod
l-au recunosut şi l-au prins. Sa întâmplat
să fie atunci timpul cu încurcătura Suedezului; și în lanuarie, când au început lupta cu Suedezul, a venit şi vestea dela prea
înaltul şi strălucitul domn a toată Moldovlahia domnul domn Ioan Nicolae Alexandru
Voevod lu han și la Ismail-Pașa, că a prins pe Stanislav, şi pașa a poruncit să-l trimită la Bender; dar numitul domn dăduse de veste și la Poărta' Imperială, și când
i-a venit răspuns dela Poartă, atunci l-a trimis, şi a sosit la Bender la 18 Fevruarie.
Din partea numitului domn eră orânduit să însoţească pe regele Stanislav până la
Bender, marele: său comis chir Manolache, fiul lui chir Hurmuzachi. Din partea lui
Ismail-Paşa eră. Emir-Mehmet Aga. Apropiindu-se' de Tighina, a trimis Ismail-Paşa
întru întâmpinarea lui Stanislav, la un ceas depărtare, un cal împodobit, cu imbrihorul
siu și saracibaşi și selam agasi și alte agale, și ca la, 300 de călăreţi Turci şi Lip-

cani, şi l-au adus până la castelul “Tighiria: și intrând pe poarta numită a Varniţei,.a
tras în cinstea lui 10 tunuri și i-au dat conac în casa lui Ismail-Aga, chehaja al lui:
gherliagasi, și îndată i-au făcut tain îndestulător pentru 10 oameni, căci atâţia a spus:
că are. lar după 3 zile a chemat Ismail-Pașa
pe toţi nobilii Poloni, pe Halinski şi
Visnoweski, pe Tarlo şi Crispin şi pe ceilalţi, şi le-a spus (cercând să le fure gândul):
«Spuneţi-mi cererile pe cari le cereţi dela împărăție, dar fără să vă sfătuiţi cu Stanislav şi fără să știe el nimic despre asta.» Le-a mai spus încă:: «Spuneţi:mi părerea:
d-voastră, de ce sunteţi uniţi cu Stanislav? Lăsaţi pe Stânislav singur şi mergeţi în
țara voastră.» lar ei au răspuris: «Cum se poate să facem acest lucru, noi cari atâta
vreme suntem cu el și pentru el am pierdut averile noastre și ne-am înstrăinat de
țara noastă și am suferit multe? Deci noi nu ne despărţim de: el, dar ce va păţi el

"să păţim și noi»
A mai chemat deosebit și pe Sapieha, alt nobil Polon, fost hatman al Litwei,
despre care am spus că eră trimis de regele August, ca să iscodească cele ce se petrec la Bender și să i'le scrie; a cercat și părerea lui; el a răspuns următoarele.
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lui Sapieha.

Intâiae. Mulţumesc Inălţimii voastre că binevoiţi a mă întrebă despre patria
mea, cu toate că sunt înstrăinat de-ca::
Al doilea. Venirea mea aici este pricinuită de faptul că mă temeam de Ruși
despre cari auzisem că voiau să mă prindă, crezându-mă partizan al regelui Suediei;

din această pricină fugisem mai înainte în Prusia, unde am stat doi ani; văzând

însă

că nici acolo nu eramîn siguranță, am voit să viu la un neam mai milos, și am alergat
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la marea împărăție, unde am găsit siguranţă; și stau aici de destulă vreme și mă bucur că marea împărăție voeşte să scape patria mea de jugul Rușilor. Facă domnul
Dumnezeu să fie goniţi Rușii, să merg atunci şi eu în ţara mea.
Al treilea. Cât timp am stat aici, n'am spus nici o vorbă marei împărăţii despre
afacerile Poloniei, nici nu m'am amestecat în trebile celorlalţi nobili poloni, nici nu
am știință despre cele ce au raportat ci marei împărăţii prin solii lor, nici n'am încurcat, nici n'am venit să încure lucrurile, ci aveam aceleași gânduri ca și republica
Poloniei.
|

Al patrulea. Cât pentru

răsboiul

pe care marea

împărăție l-a hotărit contra

“Ruşilor, republica esto mulțumită, din cauza multelor rele făcute de Ruşi Poloniei.
Au ucis mulţi nobili, și pe mulţi i-au lipsit de averile lor şi mai ales cu am văzut
mari pagube din partea Ruşilor, cari mi-au ars satele și mi-au jefuit averile, și doresc
din inimă să ţie acest răsboiu atâta, încât să so libereze Polonia de jugul Ruşilor.
După cum marea împărăție doreşte să-i fie Polonia aliată, fără indocală că și este
aliată, şi lucrul acesta se vede foarte limpede după răsboiul care sa întâmplat la
„Prut; căci dacă republica n'ar.fi ţinut cu marea împărăție, ar fi dat ajutor Ruşilor,
cari o rugaserăsă se încline de partea lor. Nedând ajutor, a arătat vădit, că nu ţine
cu Rușii, cum este bănuită, ci ţine cu marea împărăție; și pentru credință mai deplină, chiar eu singur sunt gata să merg la răsboiu în contra Ruşilor î împreună « cu
împărăţia.
Și sfârșind cele patru răspunsuri de mai sus a plecat. și sa dus acasă la el,
După

aceasta au

trimis

hanul

și pașa

de au

întrebat

și pe Stanislav, cari sunt

cererile lui; iar Stanislav a scris şi le-a trimis următoarele patru' propuneri.

Răspunsul

și propunerile

regelui Stanislav.

M'am bucurat că am găsit aici pe Serenisimul și prea înaltul han al Crâmului, renumit prin faima lui cea bună şi trecerea pe care o are la marea împărăție,
și prieten al regelui Suediei pe care totdeauna l-a ajutat la împărăție în toate afacerile lui. Pentru încrederea pe care numitul rege o aveă în Inălţimea sisa, rog şi cu să -

se scrie împărăției propunerile de mai jos.
Cele patru propuneri

ale regelui Stanislav.

Inldiu. Cauza pentru care am venit aici este să mă sfătuesc cu regele Sucdiei, să vedem în ce chip se-poato eliberă patria mea, Polonia, de tirania Muscalilor
şi a lui August și a tovarășilor lor, după scopul marei împărăţii, care este să o elibereze de sus numiții.
“Al doilea. Marea împărăție a arătat de multe ori în scrierile sale oficiale că
“va Împlini acest lucru, și că pe August nu l-a recunoscut de rege al Poloniei, ci pe
mine m'a.recunoscut. Pentru asta nădăjduesc, că bunătatea ei va înclină iarăș spre
aceasta şi că va aprobă cele ce voiu propune.
,
Al treilea. Astfel fiind lucrul, mai am și această cerere, ca Poarta Imperială să
primească drept ambasadori pe trimiși cari ar veni din partea mea, iar pe cei cari
ar veni din altă parte, ca ambasadori ai Poloniei, să nu-i primească, deoarece regele
“adevărat
al Poloniei sunt eu; apoi când vor ajunge să vorbească despre afacerile Poloniei, să vorbească cu mine și nu cu nobilii poloni aflători aici, căci ei sunt supușii mei.
Al patrulea. Nădăjduesc că prea viteazul han va comunică acestea marei îm" părăţii şi că-mi va face cunoscut răspunsul, pe care-l va da marea împărăție.
lurmuzaki,

Documente,

XIV.
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Eu nu vreau să știu nici

Hanului.

pe August de rege,

nici'pe Stanislav,

nici pe Si-

nansli (Sienawsli ?) de hatman, nici pe Halinski, ci spun că toţi Polonii să meargă
în ţara lor și să se împace cu nobilii de acolo. Apoi pe cine l-ar alege între ei de
rege şi hatman, pe acela îl va recunoaște și împăratul şi eu drept amic al: nostru.
Venind Stanislav la Bender, nobilii poloni aflători acolo, cari erau supăraţi, au
început iarăș a prinde obraz, de cercă fiecare dela paşă lucrurile lui pierdute. Atunci
a găsit prilej şi Halinski, voevodul Kievului, şi a cerut armata sa, care eră la Orheiu
și pe care pașa o dăduse lui Sapieha, când au lovit 'pe regele Suediei; și ași paşa a
poruncit 'să se deă din-nou lui Halinski armata.
Aflând Sapieha că pașa a poruncit starostelui Halinski să-și iea armata dela el,
s'a dus la han şi i-a spus-o, căci aveă trecere la el (deoarece șederea lui. Sapieha: la
„Bender eră și cu ştirea hanului); dar hanul, temându-se să-l ajute. pe faţă, i-ă -răspuns:. «Eu .nu poruncese, nici unuia, nici celuilalt, 'dar pe care l-o „vrea armata, acela
s'o comande.»
Văzând Sapicha acest răspuns al hanului, s'a sculat într'o seară, la 28 Fevruarie,
şi fără să întrebe, a încălecat să meargă la Orheiu la armată, cu scop că poate o va
hotărî să se dea de partea lui, s'o ica.și să fugă în Polonia. Și de pe drum a scris
hanului că să nu-i pară rău că nu La vestii, căci n'a avut timp, întâiu fiindcă ar fi întârziat din drumul său şi al doilea; fiindcă Halinski şi Visnowiski sau lăudat,-că de
nu-l vor ucide şi po el ca pe frate-său (oo care-l omorise Visnowiski), nu se liniştește lumea.
po
|
:
Ajungând Sapicha” la Orheiu, sa , întâmplat acolo cumnatul lui Halinski, anume
Smeghelsli,: și.a prins pe Sapicha şi l-a închis acolo; în urmă l-a adus la Bender și
l-au predat ceilalți nobili în paza Suedezilor. Iar când lau prins, au găsit asupra lui
pe cari le trimisese lui August şi cari spuneau astfel: «Afacerile
conceptul scrisorilor
noastre merg bine, numai să trimiteţi mai curând banii pe cari i-am făgăduit hanului
şi să trimiteţi şi pașei cevă bani, căci el e cam lacom.şi ne va face trebile.»
Arătând pașei acest concept, pașa a răspuns: «De ce nu raţi omorit ? el e vrodnio
lar după 3 zile l-a cerut paşa dela Suedezi și i lau adus 3 Sucdezi la oalatul
paşei, fără să fie încins.cu sabie la cingătoare, după obiceiul Polonilor, şi fără pistoale
la cal, numai cu tocurile goale, ţinându:l Suedezii ca, pe un nebun. A început pașa a-l

întrebă: «De ce ai fugit?» Sapicha a răspuns zicând: «Mi-a fost teamă, că m'au ameninţat
că au să mă ucidă ca şi pe fratele meu,

poruncit.să' meargă

pe care l-a ucis Visnowiski».

să şadă la conacul lui, şi nu

Atunci paşa a

la închisoare unde eră înainte, dar

să fie tot în paza Suedezilor. Şi mergând la conacul: său, au pus Suedezii de-l păziau
„.
!
a
şi nu lăsau pe nimeni să-l întâlnească.
Sapieha spunea: «N-am părăsit cu pe Sucdezi, ci ci m'au părăsit pe mine. Cât
timp. eră regele aici, nam văzut: un ban dela el, ba îmi luase şi slujba mea şi o dăduse
lui Visnowiski, adică hătmănia Litvei; dar cu totdeauna am spus şi spun, să gonească
pe Ruși din Polonia».
A stat Sapieha închis până la ui ale. lunii Martie, când a venit: imbriborul Şi
a luat pe han dela Căușani să-l ducă la Adrianopol, şi în ceasul când a plecat, hanul
a trimis pe un ciohodar numit Aputula Ja Bender și a luat pe Sapieha din paza Sue-

dezilor, cu poruncă dela Ismail Paşa, şi l-a dus la Sultanul fiul. hanului. “Tar ciohodarul

Ga
hanului, care a luat pe Sapieha din Bender, aveă poruncă delă han, să vie după el şi

să-i spuie dacă pașa i l-a dat ori ba. Şi după ce l-a predat Sultanului, ciohodarul Sa
dus pe urma hanului şi i-a spuscă l-a luat şi că l-a lăsat Sultanului. :
A şezut Sapieha la Căuşani cu Sultanul dela 11 Martie până la 29, când a
venit vestea că hanul a fost surghiunit şi, în ceasul când. pașaa primit vestea despre
surghiunul hanului, în acelaş ceas a' trimis Solkolagasi din. Bonder la Căuşani, să ica,
pe Sapicha, dar. Sultanul nu i l-a predat, ci i-a dat drumul de acolo și şa dus în Polonia.

La 26 Martie a venit şi Mehmet-Bey, salahor împărătesc, fiul lui Jesir Mustafa-

Pașa. şi a adus lui Ismail-Pașa poruncă împărătească,

să meargă

la Azae ca muhafir,

adică păzitor al castelului; iar la Bender,în locul' lui Ismail-Paşă, a pus pe Apti-Paşa,

care eră la Sofia. La 30 "Aprilie a sosit Apti-Pașa Ja Bender; cu dânsul eră şi un 'capigibaşa, cu numele Ali-Aga, care: aveă poruncă împărătească să ica toată averea lui
Ismail-Paşa şi luiurile lui și să-l surghiuncască în castelul dela: Sinope, şi așă afăcut.
Luându-i averea, l-a surghiunit pe el, cu 6 oameni, la Sinope după porunca împărătească.
Iar regele Suediei, mergând dela Bender la Domirdesi, a stat acolo toată. vara
până la 15 Octomvrie 1713. In urmă voind împărăţia ca cl să so mute la "Țarigrad,
l-au trimis la Didimotihon (Dimotica) și a stat acolo toată iarna și vara până în August.
lar la 15 August, când au tăiat capul reposatul Constantin Voevod, a întâlnit trimisul
Suedezului pe împărat şi luându-și rămas bun a plecat și sa dus la regele lui; împărăţia a orânduit pe Mustafa-Aga capigibaşa şi Isuf-Aga capigibaşa și un turnagibașa

ca să-l ducă în ţara lui prin Ungaria, numai cu oamenii lui, Suedezii, câţi îi aveă lângă
el, şi cu cazacii hatmanului Filip. A trecut prin Valahia, trecând Dunărea la Giurgiu,
pe timpul domnici din Ungrovlahia a prea înălțatului domn Stefan Cantacuzin Voevod
în anul 1714. Numitul domn a orânduit boieri să-l petreacă până la hotarele Valahiei,
iar pentru îngrijirea hranei zilnice pe domnul Radu Popescu, mare vornic al 'Târgoviştei, şi pe domnul Grigore 'Ţărigrădeanul, fost mare căpitan al Focșanilor, şi pe domnul
Drăghici Ştriban (Șerban 7, fost ceauş al aprozilor. Mergând regele până la un târg
al Valahiei numit Piteşti, a stat acolo 20 de zile, până sau pregătit lucrurile de cari
aveă nevoie, în luna lui Octomvrie. Avea cu dânsul oameni de ai lui 1300, și i-a împărţit în patru părţi, şi s'a amestecat şi el. cu ei de nu ştiă nimeni unde se află. Când
întrebau pe cei dinainte, spuneau că e în urmă, și când întrebau pe cei din urmă,
spuneau că e înainte, şi astfel a trecut hotarele Valahici şi Ungariei şi n'a înțeles
nimeni

când

a trecut; nici boierii, nici Turcii

n'au

înţeles

cu

cine

şi

când

a

trecut,

ci au mers împreună cu cei din. coadă și i-au întovărășit până la hotare şi s'au întors.
Cu acest chip a trecut prin toate locurile, până când a ajuns în ţara lui.
Regele Stanislav care cră la Bender, a stat acolo până la 23 Iulie 1713; Turcii
erau îndemnați de scrisorile Polonilor rebeli, cari le scriau că toată republica Poloniei
ține cu dânşii, şi că de frica lui August nu îndrăznesc să se arate, dar când sar apropia
ei de hotarele Poloniei cu armată puternică împărătească, toți vor alergă la dânşii, cerând
întrun glas să puie pe Stanislav rege.
Turcilor părându-le bine, că de vor face început să puie pe Stanislav rege în
Polonia cu voia republicei adică a aristocrației, apoi are să: rămâieşi po viitor un
drept al lor, şi având şi:un alt scop ascuns, au găsit cuvânt că vroesc să dreagă
castelul Hotinului și au orânduit armate, făcând supraveghetor pe Topal Isul-Pașa şi
pe Kaplan Gherai Ilan (pe care-l puseseră în locul lui Dovlet Gherai, fratele-i mai
mare) cu Apti-Pașa seraslerul Benderului, și au luat şi pe Stanislav şi pe nobilii Poloni

de po lângă el şi au plecat din Bender.
Isuf-Paşa

La 3 August sau întâlnit la Zagaratza hanul și Apti-Paşa seraslierul cu Topal
şi cu prea înaltul şi strălucitul stăpân şi domna
toată Moldovlahia domnul

„08
domn loan Nicolae Alexandru Voevod, căci și Inălţimea Sa fusese rânduit la Hotin şi
plecând din. Iași a venit la Zagaratza.
lar pe drum, pe:când mergeau dela Bender la Zagaratza, spuneau Turcii despre
Stanislav și ceilalţi Polonezi, că hanul îi duce ca, să-i împace cu republica şi cu August,
“ca să nu intre Polonii la bănucală că deice l-au luat cu dânșii; acestea lo spuneau
mai ales unui trimis al aristocrației, care venise la han, pe când eră la Chişinău. Dar
„sosind! sus numiții, hanul şi pașalele, la Zagaratza și întâlnindu-se toţi acolo, şi asigu-rându-se: că republica. ţine cu August şi nu cu Stanislav și cu rebelii; ca să nu se
işte nici o dihonie, au trimis îndărăt pe Stanislav la Bender cu ceilalți Polonezi. Iar

Tureii sau dus la Hotin şi au început să-l dreagă, ca să nu rămâie de minciună, dar
nu că aveau de gând să-l dreagă, și în acest chip a fost reparat...
«
Stanislav cu ceilalţi nobili rebeli, după ce sau întors „la, Bender şi au văzut
că dela Turci nu au nici o nădejde, nobilii au plecat unul.câte unul în ţara lor, iar
Stanislav a stat la Bender, din August, când s'a întors dela Hotin, până în Iunie; apoi,

la începutul lui lunie, a plecat şi el din Bender şi trecând prin Iași în Ungaria sa dus.
„.
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In 3, Duminecă, prea. înălțatul meu Domn Grigorie Alexandru Ghica Voevod
m'a' înaintat la slujba do mare comis, iar agia a primit-o boierul, fostul mare paharnic
Isac Ralet.
e
a
In 11, Luni, cu voia domnească am ieşit din lași cu nepotul meu boierul divitar Iorgache Caragea, ca să schimbăm aerul spre întărirea sănătăţii mele, fiindcă,
amândoi suferiam de friguri de a patra oară.
In 13, Vineri, am sosit în ţinutul. Neamţului, după ce am colindat în treacăt
prin Cârligătura şi prin Roman,şi am poposit în satul Mărgineni, care este moșia părintească a prea nobilului boier spatarul Lascarache Roset, ginere celebiului Lucache
" Ianculeu, unde domnia-sa îşi are așezarea şi curtea, Dumnezeu să-l ţie! Ne-a primit
cu cea mai călduroasă ospeţie şi îngrijire, dându-ne cele mai bune odăi ale sale și
din belşug toate cele trebuitoare şi ostenindu-se toată ziua ca în tot chipul să ne risipească mâhnirea pricinuită de boală, adică cu vânat și cu plimbări prin împrejurimi
şi cu însoţirea sa înveselitoare şi nobilă. :
In 29, Vineri, scara petrecând boierul cămăraș Costache la curtea boierului
mare vistier Iorgache Balș, a aflat că unii boieri au fugit la Hotin. Ştirea aceasta o aduse
o slugă a boierului vistier, zicând că i-au văzut cu ochii lui trecând Prutul. Drept
care şi boierul cămăraş n'a întârziat, la întoarcerea lui la curte, să vestească numai
decât Măriei-Sale trezindu-l, deoarece erau încă ceasurile şase de noapte și se culcase.
Auzind această întâmplare Măria-Sa n'a crezut-o și a intrebat pe domnia-sa: «Oare
să fie adevărat?» Domnia-sa i-a răspuns, că este foarte adevărat, pentrucă omul îl văzuse, şi așă a fost lucrul.
In acecaș zi se ușurase şi Domnița Roxandra, născând un copil. A venit și
boierul hatman lorgache pentru a-și luă rămas bun dela Măria-Sa, și a cerut voie să

se ducă la Holboca pentru: nişte trebi casnice,
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In 30, Sâmbătă, dimineaţa a scris şi dela Hotin capuchehaiaua de acolo Panait, că boierii sosiră și l-au înștiințat ca să le pregătească gazdă; ei erau următorii:
din Neamţ marele logofăt boierul.... Bălănescul, cu marele paharnic boierul.... Dermanescul (pe care Măria-Sa îl bătuse în falangă de câteva zile), iar din Suceava clucerul
boier Mihalache Balş cu medelnicerul Iorgache Cananău; iar din Hârlău marele spătar boierul lorgache Cantacuzino, și din Botoșani boierul banul Grigorie Balş şi alţii,
cari scriseseră prea înălțatului Suleiman-Pașa, comandantul Hotinului, cerând şi dela
Măria-Sa conac. Acesta a poruncit de le-au pregătit nu numai în cetate, ci și afară,
ca să se așeze ori unde le-ar fi plăcut. Domniile-lor însă au ales să stea afară și ducându-se ca să se închine Măriei-Sale, i-a primit cu cea mai mare bunăvoință şi îngrijire, îndemnându-i ca să şadă toți pe canapeă și dându-le dulceaţă și cafeă. Asemenca i-a, primit și Suloiman-Efendi, care le-a dat și ciubuc; acesta se pare că aveă
dinainte știre şi că schimbă scrisori: cu .domniile-lor; doar și ştiă toate câte se petreceau în Iași și crau vrednice de ştiut, Iar pomeniţii boieri, neputând vorbi curat turceşte, aveau ca tâlmaciu pe un călugăr anume Domeţian, care fusese necăjit mai de
mult de al treilea logofăt Hristodul și: mai apoi fugar în Lehia. In aceeaș zi dimineaţa
a început Măria-Sa să cheme pe unii boieri la sine în spătărie și să-i întrebe. Boierul
spătar Depasta se zice că i-a spus, că: «Nu cred, Doamne, să se fi întâmplat un astfel .

de lucru, întru cât eu nu am știre»

-

In aceeaș zi spre amiazi oblicind Măria-Sa mai bine lucrul, și tulburându-se
tot mai mult, a trimis și a înștiințat pe boierul logofăt Ioniţă Cantacuzino, care, măcar
că hotărise de cu seară ca să nu se mai ducă la curte. (ceea ce o spusese și boicrului vornic Dimitrașcu Sturza) din pricina unor repeţite afronturi ce-i făcuse Măria-Sa
în vremea asta și din cari cel din urmă eră cu privire la străini, despre cari îi spusese ca să-i ridice să dea răvaş în potriva serdarului Saul, plângându-se de toate câie
suferă, din -parte:i pe fiecare zi: aceasta au şi făcut-o sus numiții arătând adevărul curat,
dar Măria-Sa a însărcinat pe căminarul Schiliţi Dimitrache, care le-a răspuns, din porunca Mărici-Sale, zicându-lo să meargă ca să ceară iertare din partea serdarului, căci
astfel so. vor pedepsi, şi.ei temându-se cu drept ca nu: cumvă acesta să caute a se
răsbună pe dânșii, au fugit la curtea boierului. logofăt jeluindu-se de rușinea
ce le-a
făcut domnia-sa. Cu toate acestea însă el sar fi dus, dacă nu sar fi îmbolnăvit de
supărare şi dacă nar fi fost silit să scoată sânge din piciorul săuîn acea zi. Văzând
Măria-Sa, că domnia-sa nu puteă să meargă, a trimis de au înștiințat pe boierul hatman lorgache, nepotul: său, odată și de două ori, dar nu l-au găsit, căci lipsiă fiind la
Holboca li boierul spătar Mateiu Ghica, care auzise ce se întâmplase cu prea luminata
Domnița
: Roxandra Sturza (care și aceasta se dusese acolo spre a-și'luâ rămas bun),

și întorcându-se spre seară la Iași se duse numai decât:la Măria-Sa. Acesta îndată l-a
întrebat unde eră, și răspunzând domnia-sa, că eră la Holboca și că se întorsese acum
de .acolo, l-a mai întrebat astfel; «Ai auzit de mofturile lor?» Da, Doamne, i-a zis şi
domnia-sa. «Nebunii - de ale Bălănescului
și ale spătarului. lorgache Delianu.» Atunci
i-a zis domnia-sa:. «Nu mi:se pare, Doamne, ca lucrul să fie hotărirea unora, ci, precum am auzit de ici de 'colo, cred că e făcut după înțelegerea comună, şi că sunt
toţi uniţi dela mitropolit până la cel din urmă, ca să se îndrepte la toate hotarele din
prejur să-și arate către stăpânitorii
lor seculari îndreptăţirile și cererile lor.» .
" Auzind aceasta Măria-Sa,- deodată sa schimbat la faţă și a rămas uimit și cu
gura căscată şi a început a zice: «Vezi, copilul meu, să te limurești şi să găseşti chip
de îndreptare.» lar boierul. hatman răspunse: Nu ţi-am spus-o dinainte, că lucrul
„are să spargă şi că nu poate fi vindecat? Acum eu ce pot să fac? Şi ce fel de cinste
mi-ai dat Măria-Ta ca să pot să fiu de ajutor acum când i-ai amărit şi i-ai. făcut pe

Ti
toţi nepăsători, nepăzind jurămintele și făgăduinţele tale și întrebuinţând ca miniştri
ai tăi nişte astfel de indivizi, cari au nenorocit toată ţara cu nedreptăţile lor și cu
ruşfeturilo prea din cale afară ce le luau dela fieştecare, răsturnând judecăţile şi făcând
interesele ciocoilor?» Dar el ca singur răspuns a auzit dela 'Măria-Sa: «Destul, copilul:
meu,. nu-mi mai arde inima.» La urmă. hatmanul văzând starea foarte nenorocită și
slăbiciunea minţii lui, ia fost milă şi a plecat ca să se ducă să afle ce:i, și să caute
de-i cu putinţă, să îndrepteze lucrul. Dar înainte ca să vie de afară boierul hatman,
trimise Măria-Sa
pe căminarul Dimitrache Schiliţi, ca să sc întâlnească cu uhii din
"boieri, pentru ca, aflând prin el cum stă treaba, să încerce a se îmbună și a avcă răspunsul lor,şi căută Măria-Sa, ca să împace lucrurile întâmplate, să întrebuinţeze ca
mijloc pe cl 'cel atât 'de urgisit şi urit de toţi boierii îndeobşte pentru rușinoasele
stoarceri de bani şi pentru răutatea sa. Dar acesta n'a putut pune la cale nimic, cu
toate umbletele lui încoace și încolo, şi nici să afle ceva şi nici să intre în vorbă cu
cineva pentru îndreptarea lucrului. Pe lângă asta po la chindic din acecaș zi a venit
şi ştirea, că vine și prea măritul capugibaş (șambelan) Ilisarizade Ahmet-Bei, a cărui
“ sarcină anume n'o cunoștea Măria-Sa; îi eră' necunoscut încă și rangul lui de mare
îmbrahor (deoarece boierii 'capuchehaiale, adică spătarul Iacovache şi cămărașul lorgache, îi scriau dinainte din capitală, că vine acolo pomenitul capugibaș, ca atât în
Moldova cât şi la hotare să aducă la cunoștința tuturor încheierea păcii după poruncilo. împărăteşti).
Măria-Sa a căutat să afle cova mai mult despre aceasta deta ispravnicii din calea lui, dar ci îi scriau deosebit unul de altul, precum eră în aghizul măritului capugibaș. Numai paharnicul Gregoraşcu I.eoni, staroste 'de Putna, a scris că în Bucu-

reşti sa sfădit cu Alexandru

Vodă Ipsilanti, când l-a întrebat pe

acesta

în spătărie

«dacă o duce bine cu oamenii (erii şi dacă ei sunt mulţumiţi de cârmuirea MăriciSale», la care lucru Vodă îi răspunse, că «lixcelența-Sa nu este însărcinat ca să-l
cerceteze de aceasta şi că dacă este, să-i arate ordinul respectiv imperial.» Și i-a părut rău de răspunsul acesta 'sec ce a primit şi a plecat 'de acolo cu inimă rea. Afară
de asta sus numitul făcea cunoscut, că boierul spătar Manolache Bogdan și boierul ban
Gheorghe Sturza, fiind madrari, fără nici o cuviință. sau dus spre a se întâlni cu
măritul capugibaș. Cu toate aceste Măria-Sa trimise pe' marele portar Gavrilache și pe
căpitanul lefegiilor Dimitraşcu, liul lui Filodor, cu câţiva oameni, ca să meargă spre
întâmpinarea

Excelenţii Sale

şi să-l

aducă

la conacul

său, adică

la beilicul

cel

mare

(în care, deşi ședeă boierul mare postelnie Ventura, încăpuse încă pentru câteva zile).
Ceca ce sa şi făcut, și aşăa fost găzduit Excelenţa Sa capuzgibașul; spuse însă că si
îmbolnăvit pe drum atât de necazurile drumului cât şi de postul Ramazanului, căci
eră într'a noua zi de postire.
“După împlinirea tuturor acestora, în acecaș vreme Măria-Sa trimise la Hotin
pe pomenitul Gavrilache' uşierul cu poșta, dându-i şi un rădvan din grajdul domnesc,
cu scrisori către prea înălțatul comandant Arnaut-Sulciman-Pașa şi către prea mărilul
bina emini Suleiman-Efendi, rugându-i să predeă sus numitului pe boierii ce plecaseră
acolo şi să nu dea ascultare la spusele lor. A poruncit și portarului să făgăduească
20 de pungi prea înălțatului pașă și 30 de pungi lui Suleiman-lifendi; acestea le-a
făcut portarul ajungând acolo, iar Turcii s'au prefăcut că le primesc și îndeplinesc rugarea Măriei-Sale. Dar ci n'ar fi făcut nimic, pentrucă, întâiu, urau peste măsură pe
Măria-Sa, mai ales prea măritul Suleiman-l:fendi, și: căutau numai prilejul ca să-l prigonească; şi al doilea; chiar dacă i-ar fi fost prieteni sau dacă ar fi vrut să slujească
pe 'Măria-Sa pentru a căpătă cele făgădurite, cei de acolo nu s'arfi învoit nici de cum
zicând că ei au fusit la dânşii. “Drept care sau și turburat destul de mult văzând

-
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venirea ușierului Gavrilache, şi s'au pregătit să se împotrivească şi să-i apere, dacă i-ar!
fi chemat superiorii lor. Iar la lași sa orânduit 'ca vechil âl portăriei mectupciul Cos-:
tache poreclit Kiani, care mai eră conducător al preamăritului capugibaş, Acest din:

urmă aveă, vreo patruzeci de paralalii şi de ici-agale cari îl urmau, şi un hăznatar,
numit Ata-Efendi,' om cuminte, înţelept şi blând. la purtare. Dintre iciagale aveau
ascultare pe lângă el Ialil-Aga. Caftangi, om tânăr, dar ticălos, şi Ahmet-Aga.: ”

După isprăvirea celor ce am spus, s'au întors înapoi boierul hatmân lorgache

la Măria-Sa aducându-i la cunoştinţă din partea tuturor boierilor şi a mitropolitului cuvintele lor de îndreptăţiri și plângere, şi toate nedreptăţile şi ocările ce.au' suferit

din partea miniştrilor lui și altele

de felul acesta. La toate acostea Măria-Sa a răs-

puns că, dragă doamne, nu ştiăcă erau așă mari rele; şi. că primeşte orice fel de împăcare, făgăduind să dea și carte-blanche, ceea ce -se numește beiaz, ca să scrie orice
învoeală ar voi dânșii, pe care învocală el apoi s'6 întărească cu jurământ, numai să
trimită și să cheme înapoi pe cei trimişi la Hotin. Şi așă s'a dus boierul hatman la
boieri și spunându-le cele de mai sus din partea Măriei-Sale, deşi nu dădeau credinţă
făgăduinţelor lui, sau înduplecat să trimită pe boierul cupar Ioniţă Cananău, nepot al
mitropolitului, cu o scrisoare a lor comună către 'boicrii dela Hotin, ca să se mărgincască aici şi să nu se miște mai departe. Această ştire o aduse iar boierul hatman
ca s'o împărtășască Măriei-Sale şi să-l îndemne să dea vreo cinci sute cincizeci de groși
sus pomoenitului pentru cheltueli ale lui, pentru ca acesta, încurajându-se, să poată vorbi
cu tărie către cei de acolo şi să lo spuie, cum că «iată că Măria-Sa s'a muiat faţă de dânșii,
și i-a dat numai lui o astfel de sumă pentru osteneala ce a făcut.» Dar domnia-sa

n'a izbutit să puie la cale nimic, ba chiar nici n'a putut să-l înduplece în vreun chip

ca să dea vreun ban. Numai

la urmă

i-a zis: «Dă-i ceva şi apoi ţi le dau cu.» Măria-

Sa zise domniei-salecă
, adoua zi dimineața aro de gând să meargă afară la biserica
mare, ca să nu

arate că s'a turburat, şi altele de felul acesta. Cu tuate acestea s'a în-

torș boierul. hatman la casa boierului logofăt Ioniţă Cantacuzino, şi acolo neavând alţii
a luat 250 de groși din banii școlii şi dându-i cuparului din partea Mărici-Sale împreună

cu o scrisoare comună, i-a zis să pornească dimineaţa spre Hotin şi asta s'a făcut.
Boierii așă dar lucrau în chipul spus mai sus, iar Măria-Sa scriă în capitală,
asemenea și căminarul Schiliţi, către care se zice că ar fi spus: «Mare încurcătură,
căminarule!» şi a răspuns domnia-sa: «Nimic, Doamne; aceasta nu o decât sgomot
trecător. Măria-Ta cautăa serie spătarului lacovache să-ţi trimită cât mai curând fer-

manurile ce ai cerut și îţi vei răsbună pe
pornit la drum

pe călărași către miezul

ei.» Şi aşă numai cu aceste

scrisori au

nopții.
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La 1, Duminecă, dimineaţa a ieșit Măria-Sa după obiceiu ca să meargă la biserica cea mare, dar eră foarte turburat și dus pe gânduri. Ba chiar se zice că nar
fi dormit de loc. Au venit și boierii cu mitropolitul și după ce au ascultat slujba dumnezcească, au intrat în spătărie și au băut cafeâ. Către eia vorbit el pe faţă astfel...
După aceea a oprit numai pe mitropolit, iar Prea Sfinţia Sa i-a spus nedreptăţile și ne-

cuviințele ce s'au întâmplat în această vreme a domniei lui. lar Măria-Sa îi răspunse
că nu le ştiă şi că acum;'când le află, e gata şi voios să înlăture relele după cum
se va găsi cu cale, și că pe viitor va da afară pe postelnicul Ventura, pe căminarul
Schiliţi şi pe al treilea logofăt, pe Hristodul, adică pe miniştrii lui, şi că de aici încolo
se va purtă cum se cade, numai să împiedite mișcarea ce se pusese la cale. Apoi a

vorbit și cu

toţi ceilalți boieri,

cu fiecare în deosebi, şi le-a spus tot așă. Şi așă au
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hotărit a trimite la Hotin pe boierul vornic Ioniţă Sturza și pe boierul vornic Nicolăc....
Răznovan, ca să se ducă şi să aducă înapoi pe boieri înduplecându-i. Ceea ce s'a şi
făcut pe la amiazi; au pornit de aici cu o scrisoare comună către domnia- lor, „aS0menea aceleia ce fusese trimisă prin cuparul Cananiău.
„După acestea Măria-Sa se duse înăuntru şi trimise îndată pe boierul doctor
Fotache, ca să cerceteze pe preamăritul capugibaş Bei-Efendi și să vadă dacă acesta
eră bolnav sau se face că i-e rău :). Intorcându-se domnia-sa (că eră chiar așteptat
și la masă), a zis că c în adevăr bolnav şi că l-a găsit cu pulsul prea slab, și deși
nu are călduri, totuşi e foarte slăbit, și ziceă că aceasta vine atât dela călătorie 'cât
şi dela postul Ramazanului. Mai spuncă signor! Fotache, că prea măritul capugibaş so
plânge că Măria-Sa nu s'a dus să-l viziteze, în vremece Alexandru Vodă îl prevenise şi se dusese el întâiu la conacul său ca să-l salute, fără să fi fost bolnav şi deși

el nu-l iubeşte întratâta şi nici nu este prieten al Măriei-Sale. A zis pe lângă asta că
este şi prea bun şi foarte darnic, căci îi dăduse 16 nisfiele pentru îngrijirea-i medicală, şi altele do felul acesta, și așă sau sculat dela masă. Dar Măria-Sa n'a mâncat
nimic, fiind foarte neliniștit și întristat. A intrat numai în odaia lui şi a trimis iar do
au înștiințat pe mitropolit şi pe ceilalţi boieri, cărora le-a făgăduit să lo facă tot 'ce ar
fi cerut. Dar ci nu i-au dat încredere, imputându-i că și atunci când a luat domnia
le-a făgăduit aceleaşi lucruri şi n'a îndeplinit nimic; ba chiar logofătul Lupul Balş eră

ncimpăcat, zicând că acum când se află la această împrejurare făgădueşte multe, apoi
însă nu se ţine de' loc de cuvânt și poate chiar să no prigonească, și la aceasta cine
se face chezaş? Şi dacă se învoeşte ca boierul hatman Iorgache Ghica să se facă postelnic şi chezaş, bine; iar dacă nu, ei nu se vor astâmpără niciodată și nici nu vor
da crezământ făgăduinţelor date de Măria-Sa. Măria-Sa,pe de altă parte, ziceă către
boierul hatman, că fiindcă are să dea afară pe postelnicul Ventură şi pe ceilalţi, să
înduplece domnia-sa pe fratele-i cămăraşul Costache să primească postelnicia. Dar
domnia-sa îi ziceă, că acela nu:o primeşte în nici un chip și că rămâne să facă 'postelnic sau pe aga Ralet sau pe comisul Caragea; cu toate acestea las” să-l cheme şi
Măria-Sa singur și să vorbească cu el, și poate să-l înduplece. Chemându-l ca să vorbească cu el, în urma altor cuvinte, i-a spus să îndemne pe boieri ca să dea zor boierului hatman lorgache să primească postelnicia. Acelaş lucru a spus şi hatmanului
lie Catargi, ginere după fiica sa Domnița Elenca, și așă toţi,boierii cu mitropolitul sau
adunat la mitropolie, ca să se sfătuească şi să înduplece pe boierul hatman lorgache
să primească postelnicia, dacă-i place să împace lucrurile.
Intre acestea Măria-Sa prin secretarul IJafiz-Efendi trimiteă felurite vorbe: către capugibaş şi îi ziceă între altele, că il roagă să-l ajute în chestia fugii boicrilor.
lar acesta i-a răspuns să nu ducă nici o grije de aceasta, şi că va îndrepta lucrul,
şi mai ales acum când are sarcina do a se duce la Hotin, îi va trimite înapoi în lanțuride acolo la Măria-Sa, şi să nu-şi bată capul pentru asta; dar că-i pare rău că, fiind
în zăcere, nu se poate întâlni cu un ceas mai înainte cu Măria-Sa, ca să puie la cale
lucrul. Aceste auzind Măria-Sa, s'a hotărit să meargă scara tiptil spre a se întâlni cu
prea

măritul

asă;

aceasta

i-a

făcut-o

cunoscut

iară prin

acelaş

secretar,

după

aceca

şi cu portarul Costache Hiani.
Aflând oamenii lui, anume căminarul Schiliţi și Hristodul, al treilea logofăt,
că are de gând a se duce la preamăritul cupuzibaș Bei-lfendi, au căutat să-l oprească
„3)'Caragea adaugă la

margine:

«In vremea

când

doctorul

eră acolo, beiul a înștiințat pe

Măria-Sa prin Hiani, că «tare il roagă să-i pregătească o trăsură, ba chiar cu geamuri, şi să fie gata
"dacă se poate

până dimineaţa, pentrucă cl are de gând

JMurmuzaki, Documente, XIV.

să plece

numai
|

decât a doua zi.»
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zicându-i că nu e bine ca în aceste împrejurări să se ducă Măria-Să la conacul lui noaptea.

şi tiptil, ci numai dimineața să aibă

făţișă întâlnire cu el în spătărie, şi după ce va

ceti «poruncile împărăteşti ce le arc la îndemână, apoi să stea de vorbă cu
particular, şi să-i ceară ajutorul şi ocrotirea.
Dar n'au putut să-l înduplece, și
mare el'a început a se pregăti, poruncind să-l însoţeascii al doilea cămăraş
ciori, 4 ciohodari, capul tunarilor cu patru pușcași, al treilea comis Iorgache,
pregătească, şi careta

lui numai

cu

doi telegari,

lucru

ce sa

el și
prin
cu 3
care

în
urfesă

şi făcut.

In vremea asta a venit și boierul logofăt Vasile Razu şi a raportat Măriei-Sale
că aga a trimis de l-a înștiințat ca să meargă la conacul lui, deoarece îl cunoștea
din rândul celălalt când a trecut prin Iaşi, fiind conducătorul (mihmandarul) Excelenței
Sale ambasadorului. Repnin, şi că vrea să se întâlnească cu el având ăi vorbi, şi că
ce fel e porunca Măriei-Sale, să se ducă ori nu? :Măria-Sa i-a spus să se ducă, dar
singur și nimenea altul; dar că acum se duce AMăria-Sa și să aștepte până când va
plecă dela el, și apoi să se ducă dânsul. I-a mai zis: «Ce măsuri crede el că sunt

bune de luat

faţă de

întâmplările

de faţă?» :) Domnia:sa i-a răspuns că: «Eu ţi-am

spus-o de multe ori, Doamne, că e ruptură şi să ici măsuri dinainte, dar Măria-Ta
nu m'ai ascultat. Deci acum socotese numai una, că dacă vei înlăturăpe miniștrii
Măriei-Tale, cari au făcut atâtea ticăloşii nespuse, poate se vor îndreptă lucrurile.»
Gândindu:se domnia-sa că nu-i mai rămâne vreme să sc ducă la agă, deoarece erau
atunci

2 ceasuri

de noapte,

a plecat

ca să se ducă

la conacul lui, cu

gândul

ca să se

întâlnească cu cel a doua zi. Pe drum l-a ajuns un bostangiu al agăi şi un portărel.
și l-au întors zicându-i, ca numai decât să se ducă acum și că-l vrea fără doar și poate
prea măritul agă. Şi aşă întorcându-se, a văzut careta Mărici-Sale la curte,şi vrând
să iasă și domnia-sa, Dostangiul i-a zis, că are poruncă să-l oprească de a intră la
curte. Domnia-sa i-a răspuns, că: «Eu nu aștept aici, dar mă duc la celelalte beilicuri,
- până când va fi slobod prea măritul asă, când va plecă Domnul.»
*: Iar Măria-Sa (cum am spus), după ce sa pregătit, a luat și un giuvaer de
ceasornic, cu un lanţ asemenea, ca să-l dăruească agăi. A chemat şi pe nepotul său
cămărașul Costache, și l-a îndemnat să se ducă să facă orice va putcă și să miște
orice piatră, ca să înduplece pe fratele lui să primească postelnicia spre a potoli lucrurile. Acesta i-a răspuns cele cuvenite şi a adăugat că: «De ce să se supuie atâta
Măria-Sa, ca apoisă urmeze atâtea neplăceri din partea miniştrilor lui și să ajungă
lucrurile în așă hal, încât să nu mai poată fi descurcate?» La acestea Miăria-Sa a
răspuns cele cunoscute, că adică nu le ştiă, și altele de felul acesta. Pe lângă asta
i-a spus cămărașul, că e bine ca să nu mearoă la capugibaș, iar Măria-Sa i-a răspuns,
că: «Nu. se poate, fătul meu, fiindcă eu l-am înștiințat, și trebue să mă duc, deoarece
am. nădejdea, ca şi prin cl să aduc o îndreptare oarecare.» Si așă a intrat în carcta
lui cu doi telegari pe: la ceasurile 1 de noapte, şi sa dus la beilicuri, unde îl așteptă secretarul Ilafiz-Mohamet-Emin-Efendi și doctorul Fotache şi portarul Kiani.
Prea măritul agă l-a primit în picioare afară în sală, și l-a dus în odaie, unde au șezut
și numai-decât au adus cafcă, după obiceiu. Cât despre ciubucuri, a zis că nu are şi
a cerut iertare, adăugând că ce greșala lui Kiani care nu sa îngrijit să le pregătească.
Cea dintâi vorbă a fost aceasta: Măria-Sa i-a spus, că spătarul Iacovache îi scrie, că
este prieten și ocrotitor al Măriei-Sale. «Da, răspunse preamăritul agă, și acum la
plecarea mea mi sa spus că a venit.la conacul meu ca să mă întâlnească și nu m'a
găsit.» A șezut și secretarul, şi după ce au băut cafeaua, au ieșit toţi afară și sau
1) La margine Caragea a notat acestea: «Să se știe, că boierul logofăt Vasile Nazu nu se
potriviă celorlalţi boieri nici odată in prigonirea domnilor,»
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retrasla o parte;

asemenea

și secretarul, care

a şezut

cu

doctorul

Fotache pe solă şi.

vorbiau; iar pe ceilalţi, adică pe al doilea cămăraș, pe al treilea comis și pe capul
tunarilor, i-au luat ciocadarii în odaia cafelelor şi le-au dat ciubucuri și cafeă. Nau
rămas decât numai doi ostași cu puști cari străjuiuu la ușa odăii. lar cămărașul Costache a ieșit dela curte şi s'a dus la boierul marele logofăt Ioniţă Cartacuzino, unde
a povestit convorbirea ce a avut cu Măria-Sa. Şi spuncă boierul logofăt cu nevasta lui
că, dacă fratele lui, hatmanul, nu va primi postelnicia, ar trebui cel puţin să o primească deocamdată domnia-sa, ca să se. îndrepteze lucrurile, şi aşă, fără a zăbovi
mult acolo, s'a intors la curte, ca să vadă ce a mai făcut Măria-Sa şi că, dacă se va
întoarce dela agă şi-l va căută, să fie de faţă. Ducându-se acolo, a întâlnit pe secretarul turc, pe haznatarul aga Ata-Efendi şi pe unii bostangii înarmaţi, cari pecetluiau
odăile lui și anume cămara, asemenea și pe boierul logofăt Razu îmbrăcat cu un conteş
nafe şi stând aproape de cei. Secretarul ture îl chemă pe el numindu-l bei și zicându-i: «bei neredediz.» Boierul cămăraș văzând aşă dar o asemenea neprevestită şi ne- .
așteptată împrejurare, a rămas uimit, şi sa gândit că nu e nimic altcevă decât mazilie și că Razu e Domn. Dar nu puteă să afle cevă, de vreme.ce nici sus numiții nu
i-au vorbit nimic, și nici întrebându-i cu dibăcic și pe ascuns n'a- primit dela dânșii
un răspuns. Stăteă dar uluit și priviă cele ce se petreceau, şi în prea marea-i turbu-.
rare neștiind ce eră de făcut, a stat amuţit.
|
“Toţi ceilalţi boieri se adunaseră cu câteva ceasuri înainte la mitropolie, unde
eră şi boierul hatman lorgache şi se sfătuiau asupra stării de faţă a lucrurilor; vorbiau despre alte multe şi de suferințele 'ce au avut cu toţii de o potrivă în acest timp
al domniei Măriei-Sale, şi că acum, în împrejurările în cari se află, primeşte. orice
i-ar propune şi iscăleşte învoelile, dar pe urmă nu păzeşte nici una, căci aveau dovada
în faptul că na păzit nici ună din făgăduelile ce le-a făcut în vremea când a luat
domnia; ba chiar mai mult încă: pe cei ce-l ajutaseră atunci şi erau de partea lui, nu
numai că nu i-a cruțat, ci le-a şi dat mii de cuvinte ca să se plângă cu dreptate, şi
așă nu potfi siguri din partea Măriei-Sale în urma pasului făcut de cei şi după ce
Sau arătat duşmani ai lui pe faţă. Dar rămâne un singur lucru pentru a se linişti, ca
el să jure în faţa lor, a mitropolitului şi a .boierilor, că va păzi şi va îndeplini făgăduinţele lui fără ştirbire sau că pentru aceasta trebue ca boierul hatman să se facă
chezaş, primind şi postelnicia. Dar domnia-sa auzind aceste, şi gândindu-se la cele
viitoare și știind foarte bine nestatornicia şi dispoziţia Mărici-Sale, n'a vrut să primească cu nici un chip, şi mai ăpoi, după multă pierdere de vreme,pe când unii
stăruiau, iar domnia-sa se împotriviă cu o neabătută îndărătnicie, le-a spus în sfârșit
că: «Dacă mă veţi zori mai departe, cu părăsesc ţara voastră şi toate, şi mâne plec
singur cu două slugi slobod şi mă duc la Bucureşti deadreptul, şi de acolo trimit
şi-mi iau lucrurile, iar domnia-voastră faceţi ce voiţi.» Văzând dar şi domnia-lor că
cl rămâne neschimbat şi noîmpicat, şi că nu sunt în stare să-l câștige cu rugămințile ce-i făceau, au lăsat pe boierul aga lorgache numit von -Balş ca să-l îinduplece
cu tertipuri și prin oratoria şi elocenţa lui. Intre aceastea, pe la 3 ore din noapte, pe
neașteptate ca printr'o. maşină oarecare văd că se deșchide ușa odăii cu o nespusă
repejune și intră înăutru un om de rând foarte turburat și nu zice alt nimic decât:
cu ceilalţi boieri.» Toţi
«părinte (adică vlădică), scoală-te că te caută la curte împreună
aceasta și cinci
inseamnă
co
nici
înţeleagă,
să
ce
au rămas uimiţi şi zăpăciţi, neștiind
caută. Deci se uitau unul la altul cu gura căscată și în cea mai mare tăcere, fără ca
cineva dintre ci să poată rosti vreun cuvânt. La urmă venindu-și în fire boierul hatman lorgache a întrebat pe sus numitul zicându-i: «şi cine ne caută la curte !» Acesta
răspunse:

«Razu.»

Atunci

a început

a bânui

domnia-sa,

că ci urziau

un

complot

şi-l
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țineau în taină, şi aşă a început a se înverșună și a se plânge către boieri zicându-le
că: «nu credeă nici odată că eră de nevoie

din partea domniei-sale.un astlel de lucru

şi că sunt atâţia
ani de când trăeşte cu dânșii şi l-au cunoscut ca prieten nefăţarnic.
și cu cuget curat; de ce dar să-și bată joc de dânsulîn chipul acesta?»

Și altele de.

felul acesta, la cari cuvinte unii se jurau că nau de loc ştire şi alţii izbucniau în:
râs în faţa acestei împrejurări curioase şi ciudate. Şi po când se 'găsiau în starea
aceasta, iiată vine

şi un

alt seimen

al curţii, care

de

asemenea

cu foarte mare

zor şi.

grabă chemă pe nume pe boierul hatman lorgache și pe ceilalţi boieri cu mitropolitul
ca să se ducă acolo. Fiind întrebat şi acesta, de cine a fost trimis şi dacă s'a întors
Măria-Sa dela aga, a răspuns că Măria-Sa nu s'a întors, și-că ela fost trimis de Razu
şi de bostangii și de Turcii cari erau acolo, ca să-i cheme. Auzind domnia-lor răspunsul acesta, abiă atunci au început a bănui :mazilirea Măriei-Sale şi a-şi da fiecare
cu socoteala. Cu toate acestea nici unul nu 'cuteză să facă începutul ca să se ducă la
curte. La urmă boierul hatman, cu toate-că eră chemat anume şi,ca nepot al Mărici-

Sale, aveă multe” de binuit într'o asemenea împrejurare, a început să îndemne și pe
ceilalți precum şi pe mitropolit să se ducă, și astfel. intrând în careta lui cu boierul
vornic Dimitrașcu' Sturza a pornit întâiul; dar l-au urmat și ceilalţi, asemenea și mi-:
tropolitul. Sosind la curte au găsit porţile închise și nu auziau altceva decât numai
un sgomot şi răsunet de felurite glasuri nedesluşite. Şi așteptând afară peste un ceas,

abiă la urma urmei li s'a deschis, şi urcându-se sus, au găsit pe boierul logofăt Vasile
Razu

îmbrăcat cu conteș cu blană de vulpe, și pe haznatarul agii cusecretarul

său

și cu unii bostangii înarmaţi pecetluind odăile. Şi el.nici n'a salutat pe cei veniţi şi
nici nu le-a zis nimic; iar ei nu îndrăzniau să-i întrebe, ci minunându:se de aceste
fapte, urmăriau în cea mai mare tăcere cu turburare şi mâhnire pecotluitul odăilor,
neputându-se dumeri asupra, acestor -lucruri și neștiind ce are să fie cu dânșii, pen“tru ce i-au chemat'și cinc-i Domnul. S'au dus şi ei la harem, unde de asemenea au.
pecetluit. odăile și lăzile și toate lucrurile de acolo, atât ale prea strălucitei Doamne
Domniţe Ruxandra și ale beizadelelor, cât și ale slugilor și slujnicelor. Apoi au.ajuns
în odaia dintre locuinţa femeilor'și a bărbaţilor și după pecetluirea tuturor lucrurilor
au șezut acolo, unde boierul logofăt Razu a stat înaintea prea sfinţitului mitropolit,
din care lucru au Început a-şi da cu socoteala, mai ales că cei co erau cu haznatarul
îl numiau bei,că domnia-sa eră Domnul. Iar el, ori de câte ori atunci se apropiă

de boierul hatman, nu-i spuneă alt ceva decât să se uite la încălțămintea lui care eră
sângerată. In
capugibaş că
aceea a venit
afară. Şi după

vremea asta aga haznatarul a trimis câ să dea de ştire prea măritului.
pecetluirea e gata și că boierii cu mitropolitul așteaptă la curte. După.
şi capugibașul pe la ceasurile 8 noaptea, și l-au primit în spătăria de
ce a șezut,a început vorba zicând, că eră bine ca mactulul (adică cel

decapitat) să se fi supus poruncii împărăteşti şi să nu fi stat cu împorivire, căci așă
nu Sar fi întâmplat aceasta, mai ales că fiind el prieten al lui nu i-a plăcut ca lucrul
să se facă prin el..Intre acestea secretarul turc văzând turburarea sufletească a:
boierului: hatman întipărită pe faţa lui, se apropie cu blândeţe de dânsul și abiă atunci.
îi zise, că domnia a moştenit-o boierul mare dragoman Costache Moruzi, cumnat de
soră al domniei-sale, şi că şi domnia-sa a fost rânduit caimacam (adică locţiitor),
prin înaltă hotărîre împărătească. După cuvântarea ce a ţinut, sa sculat în picioare
prea măritul agă şi a cetit patru înalte porunci împărăteşti. Cuprinsul celei dintâi eră,

că puternica împărăție nu are răsboiu, și al celei de a doua, că Domnul Moldovei Grigorie Ghica nepurtându-se potrivit convențiilor făcute înainte între puternica împărăție.

şi Rusia, şi luând dări dela supușii săraci în vreme ce puternica împărăție i-a miluitpe aceştia cu scutirea dărilor pe doi ani; pe lângă aceasta, luând ca prilej şi pricină
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poruncile împărăteşti şi împovorând pe săraci cu alte dări şi năpăstuiri şi, pe scurt,
lucrând în tot chipul pentru .câștig ruşinos, a găsit de cuviinţă să-l scoată din scaunul
lui şi să-l aducă cu toată casa la Constantinopol. Toate aceste ajungând de multe ori

la urechile prea puternicului sultan, au hotărit ca să-l facă mazil. Iar a treia poruncă

cuprindeă, că în locul lui numeşte domn al Moldovei pe cel ce-i fala Grecilor, pe preamăritul boier dragoman Constantin Dimitrie Moruzi. Iar a patra:poruncă ziceă că orândueşte ca locţiitori pe următorii boieri, adică: ca președinte al caimacamilor pe boicrul mare logofăt Vasile Razu, pe. boierul mare logofăt Ioniţă Cantacuzino, pe boierul
„mare Vornic Dimitraşcu. Sturza, pe boierul hatman -lorgache, pe boierul mare vistier
ua
...
Iorgache Balş, po boierul mare spătar Manolache Bogdan.
cuprinzând aceleaşi
boieri
aceiaşi
către
Măria-Sa
dela
Mai 'aveă și o scrisoare

lucruri. Mai eră încă şi.o altă scrisoare către răposatul Domn,

pe care însă a oprit-o

-prea :măritul agă ca nefiind de folos; ba chiar nici n'a 'arătat-o, ci după împrejurare a
întrebuinţat-o boierul hatman. După ce s'au întâmplat acestea, pe la ceasurile 10 din noapte
“a plecat Escelenţa-Sa la beilicuri, la conacul lui, şi fiecare la casa lui. lar boierul logofăt
Razu, după ce a pecetluit toate celelalte porţi ale curţii lăsând nepecetluită numai pe
cea mare, şi după ce a pus paznici cu puști în fiecare parte, precum și un căpitan cu
ostaşi, a plecat şi: domniă-sa acasă. Cu toate aceste în vremea asta toţi erau turbu-raţi, foarte mâhniţi și cutremuraţi din pricina acestei întâmplări neașteptate și neobişnuite, pentrucă niciodată nu s'a întâmplat o asemenea tragedie în Moldova. Stăteau cu
toţii trudiţi, nemâncaţi şi nebăuţi şi fiecare se gândiă pentru sine, că poate prea măritul agă să aibă şi cu privire la ei alto deosebite. porunci, pe, cari apoi aveă să le
îndeplinească, şi această binucală îi rodiă şi îi făceă să-şi iasă din fire. Pe lângă asta
şi mulțimea văzând această jalnică întâmplare sa turburat peste măsură şi, dându-și
- cu socoteală după semnele văzute, răspândiă felurite prepusuri, cari împrăştiindu-se
în toată țara au silit pe mulţi locuitori să-şi iea familiile şi să fugă în: ţerile înveci-nate străine, precum din Soroca în Polonia şi din alte hotare în altă parte.

In 2 ale lunii, Duminecă, pe la ceasurile 2 din zi a mers capugibaşul la curte,

şi întrunind pe boierii caimacami a început să deschidă lădiţele răposatului şi scoțând
una câte una lucrurile din ele, le prețuiă şi le treceă în catastih. Lucrul acesta a ținut
şi
„până seara, şi domnia-lor erau siliţi a posti cu dânsul, pentrucă îi ţineă din. scurt
nu puteau să caute nici de vreo altă treabă a ţerii şi nici de vreo treabă a domniei.
Pe la oarele unsprezece au plecat la locuinţa lor ca să mănânce şi domnia-lor fiecare
pe
acasă la el ameţit, nemâncat, mâhnit şi tulburat. In acecaș scară capugibaşul a trimis
sărat
satârbaşul său Halil-Aga în capitală cu capul răposatului, pe care după ce l-au
acecaș
în
zăceă
lui
trupul
l-au pus în o cutie, şi nu l-au jupoiat după obiceiul lor; iar
l-au înodaie, unde-l uciseseră, pe jos;.gol numai cu un pantalon de in. După'3 zile
în
gropat noaptea într'o groapă aproape de cuprinsul părţii stângi a grădinii, adică
să-l
iea
să-l
ca
partea, celorlalte beilicuri, şi deşi boierul hatman făgăduise 500 groși
însă
îmmormânteze, dar nu l-au dat până când a plecat capugibaşul. Nici nu știă
|
"cineva unde eră îngropat.
In 3 ale lunii, Marţi, iară la ceasurile 3 din zi, adunând aga pe boierii caichip. În
macami, preţuiă cu ci lucrurile răposatului. Aceasta a urmat 8 zilo în acest
fiul lui
Manolache,
- aceeaş zi pe la ceasurile 8 au sosit la Iaşi şi boierul paharnic
au plecat
Hagi-Cuzi cu scrisori dela prea înălţatul Domn către boierii caimacami. Ei

cal- din capitală pe ascuns în 22 Septemvrie, Vineri, înainte ca Măria-Sa să îmbrace

caro
“tanul, împreună cu gephanegibaşul prea înaltului Derendeli numit Mehmet-Paşa,
cu altă
“a ieşit ca Vizir-Ciocadar, cu ferman ca chipurile să se ducă la Trapezunta
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sarcină; dar adevăratul scop eră ca să însoțească pe sus-numiţii, pe cari îmbrăcându-i
turcește i-a făcut slugi ale lui,
a
“In
4ale lunii, Miercuri, boierul hatman lorgache a scris prin boierul paharnic
Manolache Cuzi către Măria-Sa întâmplările pe scurt, asemenea și boierul logofăt Vasile
Razu, şi pregătind -doi călăraşi ca să-i trimită, nu aveau ferman pentru Poartă ca să-i
scoată, nici răvaş de drum. Deci au trimis şi au cerut dela capugibaș; acesta le-a şi
răspuns, să-i trimită la locuinţa lui, fiindcă aveă ca să scrie şi el însuș, şi că o să-i
trimită de acolo dându-le răvaș de poștă şi de drum. După ce s'au dus acolo călăraşii,
el a:făcut cunoscut boierului hatman lorgache că, dacă nu-i va trimite 750 groși, nu-i
va trimite. Domnia-sa, văzând că nu putea săl înduplece cu vorba ca să nu facă astfel
"de cereri absurde, nedrepte, fu silit să-i trimită suma pomenită, din care capugibaşul

“oprind

500, a: dat 250 baş-ciocadarului baratalilor (care a tăiat capul răposatului cu

„cuțitul ce aveă la brâu) numit Iusuf-Aga, şi l-a:trimis pe la 2 ceasuri din noapte împreună cu sus numiții călărași (sau curieri) spre capitală. In aceeaş zi dimineaţă a fugit
și căminarul Dimitrache Schiliți numai cu sluga lui Ioniţă, și a trecut dela Cernăuţi
în Polonia; asemenea şi al doilea logofăt 'Hristodul, care vorbiă minunat rusește . şi
scriă asemenea această limbă şi traduce dintr'insa; el.cră dela început. tovarășul căminarului Panaiodor, apoi ajunsese şi ministru al răposatului Domn, mai ales.de când
volintirii au călcat Bucureştiul şi ne-au luat pe noi ca robi, și de atunci până la sfârşitul tragediei.
“
:
“In 5 ale lunii, Joi, am venit și cu la laşi dela Mărgineni, unde în 3 alo lunii,
Marţi dimineaţa, am primit știrea tristă despre întâmplările de acolo prin scrisoarea ce
mi-a scris-o -Iorgache Caramanli, vătaful meu, dela laşi şi pe care mi-a trimis-o cu
Ioniţă, vătaful comisilor, şi Miercuri dimineaţă plecând de acolo şi spre seară trecând
peste râul Siret, am găzduit la casa boierului spătar Enache Miliu la Roman; şi ple-

când: de aici Vineri dimineaţa și prânzind la Podul-lloaei, ţinutul Cârligăturii şi crâşma
boieresci vistiereasa' Ecaterina Catargi, pe la chindie am intrat în lași la casa fruntaşului Alexandru,
fiul boierului Foti, unde cel dintâiu dintre prieteni a venit și m'a
întâlnit boierul agă Isac Ralet și mi-a povestit pe scurt toate întâmplările jalniceși
cu deosebire acea faptă nepilduită de a fi înjunghiat un Domn în statul lui de către
un capugibaș, ceeace a înfricoșat pe toţi boierii locuitori din Iași şi aproape toată ţara;
ba chiar unii dintre boieri se temeau nu cumvă capugibașul să aibă şi alte porunci
ascunse împotriva lor, pe cari ar fi vrut mai târziu să le îndeplinească, Şi. toți erau
cuprinşi de cea mai mare grijă.
Pe urmă veni Hugi-Anton, care sosise în 3 Octomvrie la lași din capitală îmManolache aga' Cuzi. Pe aceștia îi trimisese pe ascuns Măria-Sa, cinci-şase
cu
preună
zile înainte ca el'să îimbrace caftanul domniei, îndată ce a ieșit hatul că postul de'
Domn al Moldovii sa dat: “Măriei-Sale, $i pentru ca trimiterea lor. să nu se afle din
partea Fanarioţilor, ei erau îmbrăcaţi ca Turci și ca slugi ale gep-hanegibaşului prea

înaltului Derendel, pe cari. acesta îi trimiteă chipurile cu însărcinare și poruncă

la

Trapezunta. lar Hagi-Anton aduse scrisori către boierii caimacami din partea -MărieiSale și către fostul Domn Grigorie Ghica Voivod și către boierul hatmari lorgache Ghica,
cumnatul său, altele deosebite. Venind şi la mine ca să mă vadă ca vechiu prieten al
meu, eră nespus de mâhnit pentru neaşteptata şi jalnica întâmplare a morții răposatului Domn şi tiranica purtare ce arată capugibașul şi pricinuește necaz şi turburare
țerii pe lângă moârtea nedreaptă a răposatului, deoarece el nu adusese cu sine o
asemenea poruncă. Deci cum a îndrăznit să facă o asemenea fărădelege ? și că această
ştire va pricinui mare mâhnire şi supărare asupra prea înălțatului Domn Constantin
Vodă Moruzi și altele de felul acesta. Mi-a mai spus și alte câteva noutăţi din
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Constantinopol şi a plecat. Pe la 11 ore din zi am aflat că a venit acasă la el şi boierul
hatman lorgache, slobod fiind împreună cu ceilalţi în ceasul acela de sub tirania capugibașului. Mam dus dar şi cu la locuinţa boierului hatman Iorgache Ghica şi l-am găsit
“rupt de oboseală şi nemâncare şi foarte scârbit şi supărat de ncașteptata moarte a răposatului. Apoi a început a-mi povesti pe larg toate întâmplările de mai înainte, şi că
acuma aga strânge pe toţi boierii caimacami de dimineaţă la curte şi închide porţile
şi aduce toate lăzile pecetluite ale răposatului Domn, şi despecetluindu-le face inventarul și prețuirea lucrurilor în faţa tuturor şi aceasta urmează până scara, şi așă petrece

ziua, fiindcă el e ramazanli, adică posteşte, şi că prin urmare nu sufere numai necazul
și mâhnirea de a vedeă lucrurile răposatului, dar nici nu au .vreme să vadă de vreo
treabă a ţerii. Pe lângă aceastaa scos și mi-a arătat scrisorile particulare ale prea
înălţatului Domn Constantin. Vodă Moruzi, în' cari pe lângă celelalte lucruri scriă
domniei-sale, că din sfatul boierilor predecesorului său să nu cumvă să rămâie nici
unul sub nici un cuvânt,ci toţi să plece numai decât, afară de marele comis Constantin
Carageă (care eram eu) şi. că ar fi vrut să-mi scrie şi o scrisoare: deosebită, dar.că
vremea nu-l îngăduie, şi că îndată să intru în slujba domniei şi să lucrez împreună
cu ceilalţi boieri caimacami. Prin urmare îmi zise domnia-sa, că mă roagă îndată să

încep să descriu toate întâmplările până în ziua aceea, și să răspund la cele însemnate
în acel pitae deosebit, deoarece domnia-sa nare nici vreme şi nici minte în capul
lui şi că puterile i-au slăbit atât de necazul sufletesc, cât:şi de truda zilnică, pentru
a puteă pune mâna pe condeiu şi a scrie cevă. Mai rău decât toate e că şi Măria-Sa
se va supără în capitălă, asemenea și stăpânitorii seculari, când ar vedeă pe neaşteptate

şi de odată capul răposatului Domn Ghica trimis acolo

numai cu scrisorile

capugi-

başului, fără măcar două rânduri din partea domniei-sale şi fără să ştie pricinele împrejurării și cecace a mai urmat în ţară după această întâmplare jalnică şi neașteptată.
Am întrebat şi eu pe d-sa, pentru care cuvânt n'a scris.și d-sa ca să arate, după datorie,
cele ce sau întâmplat? Mi-a răspuns că atunci când aga a trimis pe satârul său la
Constantinopol cu scrisori de ale lui, nu le-a dat de ştireși că apoi când au aflat-o și
au cerut și ci să trimită călăraş, el n'a vrut să le dea răvaş de drum.
|
In 7 ale lunii, Vineri, m'a luat boierul hatman Iorgache în careta lui, și ne-am
dus de dimineaţă la curte în odaia boierilor caimacami, și m'a prezentat ca orânduit

din partea Măriei-Sale de Dumnezeu păzitul ca să lucrez împreună cu. domniile-lor la
“toate trebile. Și după trecere de vreun ceas a venit şi capugibaşul cu suita lui și luând

pe domniile-lor,

au intrat în harem şi încuind porţile după obiceiul lui, au început

inventariarea şi prețuirea lucrurilor; iar eu m'am

întors acasă şi am început să scriu

din'partea boierului hatman şi să descriu pe larg toate cele întâmplate şi cuvintele pentru
cari el nu scrisese înainte Măriei-Sale, nici prin satâr, nici mai pe urmă prin călăraşi
osebiţi, măcar că şi.eu eram în stare proastă şi foarte slăbit în urma tulburării sufleteşti şi a mâhnirii ce am simţit, aflând fără de veste în satul Mărgineni neașteptata
şi îngrozitoarea

moarte

a nenorocitului meu

Domn,

precum

și în urma

frigurilor su-

ferite a patra oară de mine și cari ţin de doi ani cu stăruință, dar pe cari a fost cu

neputinţă să le vindece toţi doctorii aflători în laşi cu toate

metoadele şi doctoriile

ce au întrebuințat; ci neavând nici o nădejde au scris în capitală către cei mai însemnaţi ai lor prieteni doctori şi în Viena descriind îndărătnicia frigurilor mele şi me-toadele şi doctoriile ce au întrebuințat şi n'au putut să mă vindece. Și cerând dela
dânşii sfat și povaţă, au primit răspunsuri din partea lor şi metoadele altor doctori şi
mai presus de toate schimbare de aer. Au încuviințat cu toţii metoada trimisă din
capitală din partea prea excelentului boier doctor şi mare logofăt Nicolache Manu.
Pentru ca să urmez aceasta schimbând aerul Iașului, a fost de trebuinţă ca prea înălțatul

80
meu Domn

să-mi dea drumul dela slujba agiei şi. să mă înainteze în aceea a marei

comisii, căci așă nu aveam griji și piedici și necontenite străduinţe și osteneli de peste
noapte şi zi, și să-mi dea astfel voie ca să plec în judeţul Neamţului, deoarece acolo
esto aerul cel mai sănătos. Și așă în 11 Septemvrie am plecat din Iaşi cu nepotul meu
divitar Iordache Caragea, pentrucă suferiă și el de friguri venite a treia oară. Pe el
-l-a lăsat la mine tatăl său, fostul boier mare postelnic (fiu'al marelui postelnic. Constantin Caragea,. care a slujit şi ca epitrop al meu, după moartea răposatei mele mame
Casandra Vlasti). Intorcându-se din Petersburg cu marele ambasador al împărăției otomane Abdul ' Kerim-Efendi, care aveă
şi rangul de valiu |guvernator) al Rumelieişi
care a fost trimis după întâia pace ce sa pus la cale'la Kainargic în urma răsboiului
de 5 ani și a strașnicelor biruinţe ale prea slăvitului.şi vestitului feldmareșal conte . do
Romanţov. Pe acest. nepot al meu lorgache l-a cinstit mai târziu Măria-Sa
cu slujba
;de divitar, şi fiindcă eră .bolnav, eu l-am luat cu' mine ca să schimbe aerul, și am
"ajuns la' Mărgineni, un sat al boierului mare spătar Lascarache Roset, ginere de fiică
numită Elenca a celebiului Lucache Ianculeu, am tras în. gazdă
.la curtea domnieisale, care este neasemănată întru toate și mai cu seamă ca aşezare. Cu toate acestea
nici schimbarea aerului, nici noua metoadă medicală, nici cea mai : frumoasă "vreme
care eră în luna lui Octomvrie în acele: părţi, când coborindu-ne în grădina domnieisale culegeam trandafiri, nici bunătatea şi purtarea de grije a domniei-sale nau f0-

losit de loc “sănătăţii mele.

Domnia-sa

ședeă

singur

acolo la curte, pentrucă eră şi

ispravnic al judeţului Neamţ, iar boiereasa lui petreceă la curtea-i din Iași împreună

feciorii ei; el căută în tot chipul să îndepărteze

cu

întristarea şi mâhnirea ce-mi prici-

nuiă prelungirea boalei mele. Deci, deoarece zilele erau strălucite şi foarte frumoase,
a hotărît să facă o vânătoare și deși aveă toate cele trebuitoare, avei numiții copoi, adică
„câini de vânătoare

și vânători de

ajuns, ca

să

facă însă ceva

cât se poate 'de măreț

s'a gândit să cheme şi pe unchiul său după tată, pe fostul boier mare logofăt. ...
Roset Bălănescul, care de asemenea eră un vânător vestit, ca să vie şi domnia-sa
împreună cu noi, fiindcă și domnia-sa petreceă acolo pe aproape la 'o moşie a lui;
ceca ce s'a și. făcut, căci domnia-lui a răspuns, că a doua zi în 3 ale lunii curgătoare va: veni de dimineaţă cu tot tacâmul lui ca să iea parte
la. vânătoare. Pe când
„așă dar îl așteptam ca să vie și ne pregătisem şi noi, vine. ştire către boierul spătar

„Lascarache, că boierul logofăt a fugit în acea noapte dela curtea lui. Deci am rămas
turburaţi amândoui

când am

primit

această

veste, neștiind care eră

pricina acestui

fel de-plecare de acolo a domniei-sale. Domnia-sa a spus că, pentru ca să aflim mai
bine acest: lucru, trebue numai decât să intrăm în butea lui și să mergemla moşia căpitanului 'Tarabasu . . . . "idilă, care eră trei ceasuri departe de Mărgineni, sub cuvânt ca să. petrecem,'şi acolo aveă chip şi mijloace domnia-sa ca să se lămurească
despre plecarea unchiului său; ceea ce am și făcut fără întârziere. Când am ajuns acolo,
„am spus lui Ţidilă că ne-am dus la moşia lui,. pentru ca. cu să văd” vestita apă de
băut, care curge aproape
de curtea sa, şi ca. să ne veselim împreună. El sa bucurat
foarte mult şi a început să facă pregătire de mâncare și de masă. Eu cutreieram grădina lui, iar boierul spătar trimise pe un :om allui, şi adresându-se către altul cunoscut şi intim al'lui l-a întrebat de plecarea unchiului siu, dacă e adevărat şi ce
înseamnă aceasta. Şi acela i-a făcut cunoscut, că e foarte adevărat şi că a fugit cu
Dermanescul deadreptul la Hotin și că este conspirația boierilor nemulţumiţi de câr"muirea Măriei-Sale de Dumnezeu păzite; şşi că ei sunt foarte mulţi, şi că sunt fugari
şi alţii de prin alte județe, pe cari nu-i poate spune anume; cât despre spătarul....
Cantacuzino Delean, că a fugit:şi el dela Deleni în aceeaș zi, el o știe foarte bine.

Toato acestea mi le-a împărtășit domnia-lui și îndată, cum am

prânzit,:
am

intrat în

=

Si
butea noastră
şi făcându-ne
am scris cu
la .cunoştinţă

şi ne-am întors la Mărgineni, vorbind pe drum 'despre cele ce auzisem
'noi:socotelilo noastre. Ajungând spre seară la: locuinţa 'noastră, îndată
.0 scrisoare comună către Măria-Sa cea de Dumnezeu păzită, aducându-i
cele ce auzisem dela alţii şi după ce am iscălit-o amândoui, am pecet-

luit-o,: pregătind-o ca s'o trimită boierul spătar a doua zi în trei ale lunii curgătoare
la. Iaşi cu un panțir al judeţului.
|
Se
-Aşă dar a doua zi, cum m'am trezit, am ieșit afară din odaia mea, îmbrăcat
încă în halatul meu, că să mă duc la privată și întâlnesc pe Ioniţă vătaful comişilor,
care păziă. acolo :până când să mă deştept, şi 'm'am mirat foarte mult, fiindcă plecând

dela
laşi, dădusem poruncă oamenilor mei de acolo ca nu cumva să-mi trimită vreodată numai un comis pentru trebile mele, ci să-mi scrie câte odată prin panţirul județului, care se'duce şi vine pe fiecare săptămână. Deci m'așteptam cu atât mai puţin
să văd pe vătaful meu pe care întrebându-l moldovenceşte, ce noutăţi are dela Iaşi şi
pentru
care cuvânt l-au trimis, îmi răspunde, că esto pace și liniște acolo, şi tot odată
mi-a dat o scrisoare în care eră scris așă: «Domnule, pe Vodă l-au ucis și Domn s'a
făcut acum marele dragoman Moruzi Costache, și ca locţiitori au fost numiţi boierul logofât Vasile Razu, boierul mare: logofăt Ioniţă Cantacuzino, boierul vornic Dumitrașe
Sturza, boerul hatman. lorgache Ghica, boerul vistier Torgache Balș şi boierul spătarul
Manolache Bogdan. Curtea şi grajdul au fost pecetluite de capuzibaş, şi fie spre știința
domniei-voastre, 1777, Octomvrie 1: Simion polcovnic, lorgache vătaf, slugile domnieivoastre.» Indată dar cum am cetit cel dintâiu şir al scrisorii, fiecare om care are sullet
simţitor își poate da scama ce supărare şi mâhnire m'a cuprins. În adevăr, îmi ieșisem
din minţi de jale, şi numai decât alerg în odaie la spătarul Lascarache, care. se sculase că să-mi dea bună dimineaţa, şi eu i-am îmmânat scrisoarea ca un nebun și i-am
zis cu glas sălbatic şi plin de mâhnire: «In sfârşit au ucis pe bietul nostru Domn
aceşti. oameni netemători de Dumnezeu!» Şi am căzut aproape fără simţire po canapeă, iar 'Lascarache stând în picioare a început s'o cetească și îndată l-a apucat un
fior nespus şi un spasm, încât n'a putut s'o cetească până la urmă; şi eram numai
noi .doi' în odaie şi nu aveam
un al treilea care să ne vie în ajutor cu spirturi sau
- măcar :cu altă apă.-In. sfârşit, după ce a trecut vreme destulă, abiă ne-am venit în
fire şi aşezând scrisoarea jos o cetiam şi ne veniă greu să credem fioroasa întâmplare,
făcându-ne fel: de fel de gânduri. A scos. și domnia-sa o scrisoare, pe care o primise
ieri scară dela laşi cu panţirul dela boiereasa lui, cucoana Catinca Ianculeu, care îi
scriă că şi tatăl ei domnul Lucache se duse la capugibaş şi că: acesta îl primi cu
cea mâi mare bunăvoință şi delicateță, deoarece erau de. multă vreme prieteni, pentrucă şi capugibașul are vilă la Ortachioi şi prin urmare sunt vecini, și alte de acestea.
La urmă am zis domniei-sale să-mi puie la îndemână noîntârziat niște cai ca să pornesc
la laşi, și cl îndată a trimis pe un om al lui. Abiă însă au venit pe la orele unu din

noapte, şi aşă de.dimineaţă, în 3 ale aceleiaş luni, am pornit dela

Mărgineni şi în “7

ale lunii am intrat în laşi și am inceput să aflu cu . deamănuntul dela prieteni nenorocitele întâmplări.
In.6 ale lunii, Sâmbătă spre seară după îflar:) m'am dus și eu la capugibaș
şi i-am .spus .Excelenţei-Sale că sunt marele înbrahor al răposatului prinţ, şi fiindcă
eram bolnav am cerut voie şi m'am dus afară spre schimbarea aerului, și.că aflând
despre moartea lui am venit ieri,și iată că mă înfăţişez Excelenţei-Sale; şi i-am îmmânat catastihul lucrărilor domneşti ce mi s'au dat când ma făcut mare imbrahor al
1) Mâncare sau gustare de
Ramazanului.
Hurmuzaki,

Documente,

XIV.

scara,

când

se

dă

semnalul

respectiv

la Muzulmani în zilele

”
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stu, și care calastih eră pecetluit cu pecetea-i roșie. I-am dat şi eu-un asemenea câtastih iscălit de mine, şi în el însemnasem

atât armăsari, câi, telegari, 'hamuri, cât şi

carete, butei, hamuri, oale şi altele de-a fir a păr. Să ştie însă Excelenţa-Sa că în
grajdul' domnesc sunt cuprinse “și lucruri de ale oamenilor străini, precum caii co:
mișilor şi ale altora, potcoave de ale negustorilor, cari nu Sau cumpărat, şi ţoale, pentrucă

aşteptau

venirea

mea

ca să fie potcoviţi

caii şi să se fâcă pregătirea pentru ier-

narea cailor. Fiindcă însă le-a pecetluit toate 'la o laltă, îl rog să-mi dea mie voie, însărcinând şi un' om cu mine, ca'să despart lucrurile străine şi să le predau stăpânilor
lor, şi: să fie încredințat că nu fac înşelăciune. El mi-a răspuns cu bunăvoință, că stăpânirea. lui nu primeşte nici de cum lucruri străine, dar că cele ale Domnului răposat
le cere până la unul, și că peste două zile, să mă duc 'iară şi-mi va, da cel din urmă
răspuns. Ducându-mă dar după două zile îmi zise că într'adovăr găsi catastihul scris
cu mână proprie ce-i dedesem răposatului. Il găsise în lada lui împreună cu alte hârtii,
, făcând

alăturarea,

a:văzut că eră asemenea

și întocmai

cu cel pecetluit ce eu i-am

iri mânat şi mi-a mulţumit că i-am mărturisit adevărul și îndată a însărcinat un om al
lui să vină cu mine, şi am împărțit toate lucrurile străine în acceaș zi.
In 8 ale lunii, Luni, spre seară sosi şi pitarul Iani, vechea slugă a „prea inălțatului Domn, Împreună cu un “vizir-tătar (curier) cu: scrisori, cari dădeau. pe scurt
ştirea, îmbucurătoare, că la sorocul zilei hotărite, adică în 30 ale lunii trecute, în ziua
de Sâmbătă spre seară, tocmai fiind Ramazanul (s'a întâmplat chiar să cadă şi o ploaie
torențială), prea înălțatul Domn Constantin Dimitrie Moruzi Voevod a îmbrăcat întrun
ceas bun caftanul, fiind miluit din partea. prea puternicului nostru împărat (ale cărui
zile Dumnezeu să i le îmmulţească la nesfârșit!) cu domnia Moldovei, şi ca moştenitor
al Măriei-Sale, ca mare dragoman sa numit: boierul fost mare postelnic Nicolae Caragea, fiu al răposatului meu unchiu numit Constantin Caragea, prin ocrotirea şi chezăşia prea înălțatului Domn. L-a luat chiar împreună cu el la Beşeifte, şi l-a prezentat
însuş Măria-Sa, şi așă lau îmbrăcat cu. caftanul împărătesc, deoarece prea măritul
Rois-Efendi de atunci, vestitul Atif-Zade Omer-Efendi, după ce s'a hotărit candidatura
Măriei-Sale la domnia Moldovei, i-a zis că cere dela el o persoană vrednică pentru
această dregătorie și credincioasă puternicei împărăţii, nemitarnică, cuminte şi cinstită,
pentru care cere şi chezăşie din partea Măriei-Sale, pentrucă Excelenţa-Sa nu cunoaște pe nici unul dintre Greci, dar nici nu are încredere în ei. Pentru aceea 6l vrea
să-i stea chezaş, precum s'a și făcut, Măria-Sa făgăduind stăpânilor că dintre toţi cei
cari se află în Fanar în vremea de faţă el este singurul care va aveă izbândă slujind
în dregătoria de dragoman. Și nu numai aceasta a făcut pentru el Măria-Sa, ci i-a mai

lăsat şi odaia lui îmbrăcată cu toate mobilele lui, așă precum o avea. Afară de asta
i-a mai dat şi calul său de călărit precum îl întrebuință Măria-Sa, pentrucă domnialui eră în cea mai mare săricie având o familie grea, anume cinci fete, din cari cele

trei aproape în vârstă,și patru feciori și locuiă în singurătate la Terapia, şi ca să-şi
alunge întristarea pescuiă gufari. Şi Măria-Sa trimite şi-l aduce de acolo'pe neașteptate
la Kuruceşme şi-l iea împreună cu dânsul la Beşcifte, fără .să-i spuie dinainte nimic,
şi se duc împreună la Poartă, și până când a îmbrăcat caftanul împărătesc domniasa nu știi pentru care treabă îl aduce cu el. Scrisorile venite din Constantinopole
e
erau datate din 30 Septemvrie.
In 19 ale lunii, Vineri, pe-la miezul nopții am trimis 2 călărași cu caii, lor,
dându-le scrisori cu răspuns și felicitări către Măria-Sa. Am trimis și prea iubitorului
meu tată cărţile ce-mi scrisese de le-am adus din Viena.

In 1 ale lunii, Sâmbătă, s'au înturnat
rândul trecut acolo.

dela Hotin şi boierii

cari

fugiseră în

$3
În 17 ale lunii, Luni, a venit călărașul, și am aflat din scrisorile trimise către
răposatul Domn, că nu ajunsese încă în capitală știrea decapitării lui, deoarece şi, călăraşul ziceă, că la Patruzeci de Biserici (Saranta-Eclisies) a întâlnit pe satârul capugibaşului, aducând capul răposatului şi lăudându-se cu asta. Scrisorile erau datate din
4 ale lunii; cu acest prilej îmi scriau şi unii prieteni îndemnându-mă să.mă duc, în
patria

mea

ca să schimb acrul pentru întărirea sănătăţii mele, care eră în staro proastă. ă

„In 18 ale lunii, „Joi, pe la mijlocul nopţii, noi am trimis doi călăraşi. sim scris
pe larg despre toate Măriei-Sale. S'au trimis şi două fermanuri. şi adeverinţele lor dela
Hotin pentru cei 17 tunari şi zece.-căruțaşi de tunuri sosiți acolo; în ele se spuncă
că au primit nestricate tainurile lor și cu adaus de cinci zile. Am scris răspunzând
și prea iubitorului meu tată, plângându-mă că pregetă a se învoi la plănuita mea însurătoare şi dă ascultare la vorbele interesaţilor, cari mă vor de ginere pentru fetele
lor, pe când eu nu voiu.
_
|
In 20 ale lunii, Vineri, ajunse. portarul Gavrilache şi boierul... Manolache.
Balş, fiul cel mai mic al logofătului Lupul Balş, cu rădvane şi cu caro mocănești
ca să aducă din capitală pe prea strălucita cucoană, Doamna Smaragda și: haremul
Măriei-Sale. Ca conducător al ei eră orânduit de acolo boierul mare postelnic lorgache

Sluciaroglu.
i
In 21 ale lunii, Sâmbătă, s'a întors, din

capitală

satârul capugibaşului, ecare

dusese, capul răposatului; împreună cu. el și vătavul copiilor. lorgache Mudancote,
boicrinaş al Măriei-Sale, aducând scrisori dojenitoare către boiori, pentrucă nu primise
scrisori do ale lor cu sus numitul şi că-naveă nici o idee de cele întâmplate. decât
numai din rapoartele agăi, pe cari acesta le trimeteă către stăpânitorii seculari, precum
şi din hârtia de socoteală ce a ticluit-o cum a vrut și pe care.i-a silit de au subseris-o
în tulburarea şi teama lor. A mai adus şi o poruncă împărătească adresată către Karahisarizade Ahmed-Bei, capugibașul, şi către boierii caimacami spre a cârmui țara în
înţelegere şi să ica în primire întregi dările obişnuite în socoteala Mărici-Sale
dela 5
Septemvrie. Măria-Sa cea de Dumnezeu păzită eră în mare nedumerire neștiind. cu:
vântul pentru care răposatul a ajuns la așă desperare, încât să nu so supuie predându-se
şi să-şi piardă viaţa pe nedrept şi fără cuvânt. Scrisorile erau scrise din 12 ale lunii
iar satârul sosise acolo în 9 ale lunii, Luni.
"In 24, în ziua de Marţi, pe la ceasurile şase din noapte, am trimis un „călăraș,
prin ccare am scris cu deamănuntul cele întâmplate şi am răspuns la toate mustrările
co ne-a făcut și am dat cuvintele pentru cari nam putut să scriem atunci; pe lângă
aceasta, şi despre pecetluirea fără poruncă și despre lanţurile ce le pregătiă aga dinadins
ca să sperie pe boieri, şi alte de asemenea; şi cum el a cerut 50 de pungi sub cuvânt că se apropie Bairamul şi vrea să le împartă la oamenii lui, şi că aceste pungi

vor fi.pe urmă trecute în socoteala slujbii lui după ce va veni Măria-Sa. Ceilalţi sau
învoit aproape să i le dea fiindu-le teamă, dar eu le-am arătat că vor face mare greşală,- dacă le vor da neavând aga o. hârtie anume, prin care. să dovedească suma de
luat pentru slujbă, și nici scrisoare din. partea Mărici-Sale, prin care să le hotărcască
această sumă, şi poate vor păgubi singuri, deoarece Măria-Sa poate să nu ţie seamă

de

socoteala

lor, ca fiind dată. suma

rău și fără cuvânt. Acest. lucru

l-au înţelesși

domnia-lor și i-au dat numai 10.000 groși.
,
In 2? ale aceleiaș luni, Vineri, veni și Ali-Efendi, scriitor al vistieriei, ca să
catagrafieze averea răposatului Domn, și un zaim Ali-Aga, ca să facă mubaşirel și să

ia pe Doamna Ecaterina, pe copii

și haremul

răposatului, ca să-i ducă în capitală.

In 30 ale aceleiaş luni, în ziua de Marţi, la ceasurile 5 ale zilei, a plecat un

călăraș întovărășit de satârul capugibaşului.

S1
“Am scris pe scurt către Măria-Sa, că : n'arn primit răspunsul dela patru călărași
şi că acum au trecut 10 zile şi, nevenind nimeni de acolo, suntem îngrijaţi. Am scris
şi despre chestia galionului, despre capul tunarilor, despre levenţi, "despre corăbiile din
Anatolia, cari venind: la Dunăre și ascunzându-se prin trestii, încarcă provizii în potriva
poruncii împărăteşti și le trec în Anatolia, şi nu

le icau

în capitală; am trimis și o copie

i
- după scrisoarea ce ne-a venit din Galaţi.
- In aceeaş zi, când sa luminat de zi, a venit şi un vizir: -tatar, trecând: la Hotin;
el ne-a spus 'că Măria-Sa cea de Dumnezeu păzită a îmbrăcat şi cuca şi că dă zor
pregătindu-sse de plecare, şi că-și închipuie chiar” că acuma este pe drum.

_NOEMVRIE 1777.
In 3 ale lunii, Vineri, a venit un călăraş cu răspunsuri la cei
-datate

din

22

ale lunii trecule;

eu însă n'am

primit, pentrucă

dintâi

călărași,

nun apucasem., să, scriu

cu 'dânșii, deoarece mă aflam încă la Mărgineni.
| In acecaş zi a pornit din Galata şi zaimul Ali-Aga cu nenorocita Doamnă Ecaterina, cu copilaşii ei și cu toată cealaltă suită a răposatului.
„In 9 ale lunii, în ziua de Joi, pe la chindie a venit şi boierul sluger Mihalache
Manu cu doi călăraşi de poștă, şi a adus răspunsurile dela trei călărași, cari plecaseră
dela 12, 19 şi 24 ale lunii trecute. El ne-a vestit că Măria-Sa cea de Dumnezeu păzită
a îmbrăcat cuca în 31 ale lunii trecute, în a 7-a a Bairamului, închinându-se Maiestăţii
Sale deapururea vrednică de cinste. A primit şi tuiurile în 2 ale acestei luni în ziua
de Joi, când a plecat şi sus numitul din capitală către seară. Măria-Sa aveă de gând
să plece din capitală în 7 ale acestei luni și să-și grăbească călătoria cu poștă, Iisând
lucrurile ca să vie după aceea. Deci în Li ale lunii au pornit şi boierii locţiitori“ din
lași pe boierul spătar Lascarache Rosot cu două ridvane şi o caretă cu şase telegari
ale boicrului mare spătar Mateiu „Ghica, frate al răposatului Domn, ca conducător spre
întâmpinarea. Măriei-Sale. Sus numitul Mihalache Manu este întâiul fiu al boierului
logofăt Manu şi al verei mele cucoana Zamfiriţa. Caragea şi fiica unchiului meu Scarlat
Caragea, care a slujit ca mare logofăt al Bisericii Mari şi ca mare dragoman al puternicei împărăţii sub Sultanul Mustafa al Vilea până la pacea care s'a încheiat 'la
Cainargic cu Ruşii prin mijlocul contelui do Romanţov, feldmareșalul Ruşilor, şi când
sa întors în capitală cu ordia împărătească în 1774, murind Sultanul Mustafa şi moştenindu-l fratele lui Sultanul Abdul-Hamit, i-au 'dat domniei-sale rang de BogdanBeilic cu reşedinţa în casa lui, notărîndu-i câte: 500 groși pe lună din domnia Munteniei și alţi atâţia din acea a Moldovei. Succesor al său la dregătoria de mare dragoman
a fost făcut boierul mare postelnic Constantin Moruzi, fostul Domn, iar Domn al Munteniei a fost numit boierul mare postelnic Ipsilanti din slujba de rekiap-tergimani, iar
în Moldova răposatul Domn Grigorie Ghica, când se întoarse din robie la 1769 și pe
treceă în laşi, iar pomenitele două domnii sau dat cu scutire de dare pe doi: ani.
In 9'ale lunii, Vineri, după amiazi am trimis pe ]Mudanioti Rahtivan împreună
|
cu un tătar, răspunzând la scrisoarea Măriei-Sale datate din 22. S'au trimis polițe de

14.000

groşi,

sineturile

pentru

provizia

din

Bender şi sinetul

de 5.000 de oi, câte

110 bani, cari sau dat la Hotin, precum și ştiri scrise din Soroca și Suceava.
In 13 ale lunii, pe ziua de Luni, a plecat, dela lași spre “Galata și IKarahisarizade Ahmet-Bei, capugibaşul, deoarece i sau, trimis din capitală scrisori mustrătoare
pentru omorul răposatului Domn, pentru care el! nu aveă nici 0 poruncă împărătească
şi pentru îndrăzneala ce-a avut să facă un asemenea lucru necutiincios, asemenea şi
pentru tirania ce a arătat în purtarea lui. A plecat şi secretarul de vistierie, care a
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fost trimis pe urmă și a luat averea răposatului

până la un "ban.

lar Karahisarizade

a conăcit la Galata așteptând venirea Măriei-Sale spre a-l întâlni; dar n'a izbutit. Ba
i-a venit chiar înalta poruncă împărătească să primească numai 10.000 de groși pentru
sarcina lui.
„In aceeaşzi am trimis și noi doi călăraşi cu aceste ştiri pentru Măria-Sa până
la Silistra.
In 17 ale lunii, Joi, s'a desgropat trupul răposatului domn Grigorie Vodă din
grădina Boilicului, unde îl îngropase acel om atât de hain și spurcat, și l-am îmmormântat în biserica Sf. Neculai.
In 19 ale lunii, Duminecă, a venit un călăraş care ziccă că a lăsat pe Măria-Sa
la Silivria, iar scrisorile vestesc că în 7 ale lunii, în ziua de Luni, s'a făcut într'un
bun ceas alaiul plecării şi că Măria-Sa a rămas la Avaskioi, şi că în ziua următoare
aveă să caute de socotelile lui, şi în 8 Miercuri să pornească de acolo slobod, și după
ce vor ajunge bagajele în capitală, peste trei zile să porneasci şi cucoana Doamna cu
prea scumpii ei feciori şi cu celelalte haremuri.
|
„In 21, în ziua de Marţi, a venit un călăraș aducând numai două scrisori din
partea Măriei- “Sale, una, datată: din 14 ale lunii dela Actos, iar cealaltă din 17 ale lunii
din Sumla, răspunzând la scrisorile noastre. din rândul trecut, şi tot odată trimițând
şi un alt călăraş de acolo spre capitală către. boierii capuchihaiale..
|
In aceeaș zi către seară am trimis şi noi pe boierul paharnic Mihalache Cuzi
ca să întâmpine pe 1Măria-Sa unde-l va apucă, numai cu o singură scrisoare ca răspuns din partea boierilor caimacami.
|
In 22, Miercuri, către seară, a pornit căpitanul Costea cu 7 ostaşi întovărășind
un car mocănese cu haznaua Curban-Bairamului..... Lui i-am îmmânat şi eu un cal
roib minunat, pe care l-am trimis prea măritului mare dragoman Nicolae Caragea şi
pe care l-am cumpărat cu 250 groși dela polcovnicul Simeon.
In 923, Vineri, a venit..... cu ştire îmbucurătoare, că. Măria-Sa a sosit cu bine
la Focşani în 21 ale lunii, Marţi şi Miercuri eră la Bârlad, Joi la Vasluiuşi Vineri
scara la Frumoasa.
In 24, Vineri de dimineaţă, Măria-Sa cea de Dumnezeu păzită trimise pe...
Paladuca, legat în lanţuri, boierilor epitropi ai şcoalei că să-l pedepsească pentru necuviinţa săvârşită de el, că părăsind judeţul lui a trecut la Focșani în Muntenia și
întâlnind pe capugibaş a intrat în vorbe nepotrivite vârstei și profesiei lui și a spus
o mulţime de fleacuri. Se duse şi boierul hatman lorgache împreună cu fratele lui
boierul cămăraş Costache, în butea lor spre întâmpinarea Măriei-Sale, ca cumnat al
său, şi pe la ceasurile 3 din noapte, după ce au ieșit afară şi ceilalţi boieri a intrat cu
bine în Iaşi, ducându-se deadreptul la curte și a șezut în odaia beizadelei Dumitrache.
In 95, Sâmbătă, a avut întâlnire cu toţi boierii şi le-a ţinut o minunată cuvântare, potrivită cu împrejurările de faţă și cu întâmplările din rândul trecut, fiindcă
eră din fire foarte bun vorbitor şi cu voie bună. In aceeaș zi m'am închinat și cu
Măriei-Sale, sărutându-i dreapta, iar el m'a primit cu cea mai mare bunăvoință și mi-a

vorbit despre

felurite lucruri, întinzând vorba mai ales asupra sănătăţii mele şi a stă-

ruinţei boalei mele
a pus pe cumnatul
Măria-Sa e silit să
unul mai potrivit,

de
său
mă
prin

a patra oară, care
boierul cămăraș
întrebuinţeze la o
care sarcină voiu

mă chinueşte de atâta vreme. După aceasta
Costache ca să-mi vorbească zicându-mi că
sarcină impusă neavând din slujbaşii lui pe
sluji şi po stăpânii seculari şi pe Măria-Sa

cât se poate de mult, încât nici dacă aș fi fost căpetenie de capuchehaiale, nu l-aș
fi îndatorat așă mult; această sarcină nu va ţincă mai mult de cinci-șase luni, și apoi
făgădueşte ca să-mi dea ca răsplată orice slujbă voiu cere. Această treabă silită eră
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să mă “trimită ca ispravnio la Soroca pentru a spionă mişcările Rușilor, pentrucă în
acea margine â Poloniei se află generalul conte Rezevschi cu oaste de vreo zecime
de mii, şi să trimit adeseori spioni credincioși, cheltuind din gros, ca să privighezo
mișcările lor şi să-i fac cunoscut Măriei-Sale ca să facă atrătare stăpânilor ' seculari.
"Am
să mă

răspuns șși eu la această propunere,

însărcinez cu o

asemenea

privighere,

că, deși
starea

sănătatea mea

mea însă

nu-mi dă răgaz

mă silește să mă supun,

făgăduind că voiu 'sluji cu cea mai mare credinţă şi voie bună: pe 1Măria-Sa, şi că
dăcă 'voiu trăi, nu cer altceva decât o răsplată de bani ca să-mi plătesc. datoria şi
“să-mi rămâie o părticică spre a aveă ce mâncă,; şi fiindcă Măria-Sa: propune, că dacă
va fi: mulţumit de serviciile mele să cer oricare slujbă îmi va, plăceă, eu nu mă gândesc la alta mai. potrivită decât la agic; dacă însă Măria-Sa o va îndreptă împlinind
steagurile agiei, aşă precum erau odinioară și nu cum. le ţineă răposatul Domn goale
și ca vai de ele, cu câte 20 de oameni fiecare, cari nu sunt de ajuns pentru''satisfacerea nevoilor zilnice ale pieţei, necum să prisoscască pentru scutelnicii agăi. :
Acest răspuns al meu, îndată cum îl auzi Măria-Sa, îl primi cu bucurie, și
chemându-mă înăuntru în mica spătirie a repetat aceleași lucruri, zicându-mi şi el
însuşi, că de m'aş face prim-capuchehaia, nu-l voiu îndatoră ca prin petrecerea mea
la Soroca şi. cu împărtășirea știrilor, pentrucă de trebile întâiului capuchehaia îngrijește şi Măria-Sa singur cu scrisorile sale către domnii seculari; precum şi așă eră în
adevăr, lucru: ce l-am

constatat, mai

târziu, când

mă

trimise

ca reprezentant

al lui în.

capitală după trecere de doi ani, împreună cu întâiul-lui reprezentant logofătul Nicolache Manu, cu spătarul Ioan Vlastos, care eră poreclit Arapache, şi cu al doilea vistier
Statache. Indată dar în aceeaș zi (3 Decemvrie) Duminecă, am. sărutat mâna fiind orânduit' ca ispravnic la Soroca. Mi-a poruncit ca a doua zi să mă întâlnesc cu boierul
vistier Iorgache Balș şi cu boierul cămăraș Costache Ghica, ca să punem în bună rânducală slujba agici, deoarece aveă de gând s'o dea deocamdată domniei-s ale, până
când “imi va ajută Dumnezeu să mă întorc din Soroca şi atunci să mi-o dea mie după
cererea: mea. Si: așă în ziua “următoare, adunându-se la olaltă, am hotărît cele cuvenite
asupra acestui lucru, adică au fost împlinite cele patru steaguri ale agiei cu câte 50
de oameni 'luaţi dintrun sat aproape de lași. Şi fiindcă în slujba agiei intră pe fiecare
săptămână două steaguri, adică vreo sută de seimeni, șaizeci din ci fiind deajuns,
„sunt scutiţi patruzeci, și așă sta făcut pentru aga din deosebite vremuri o leafă sigură
de 'o sută groși pe săptămână, adică de peste cinci sute groși pe lună, pe când înainte
el nu aveă nici unban afară de chilipiruri. Măria- Sa i-a mai ridicat și treapta făcând-o
mai înaltă decât marea spătărie. Pe lângă aceasta, înainte aga purtă în mânile sale ca
semn” un topuz, iar Măria-Sa a îndreptat-o, poruncind să se facă un toiag de argint
mai mic decât acela al postelniciei, Acest obiceiul e păzit și urmat așă până astăzi.
* DECEMVRIE

1777.

In 9 ale lunii, în ziua de Sâmbătă, a venit. călărașul din Constantinopole aducând, scrisori datate din 18 ale lunii trecute, în care se arătă că prea strălucita .cucoană, Doamna, se pregătise şi că pleacă cu .bine de acolo în 20 ale aceleiaș luni în
ziua de Luni cu toate lucrurile, întovărășită fiind de către boierul arhidoctor. Signor

Neculai Festa; de asemenea şi că Vehbi-Efendi, secretarul divanului plecase din
pitală în....., împreună cu îltifataurile împărătești, iar pe el l-a lăsat în Silistra.

ca-

In 3 ale aceleiaş luni, Duminecă, a pornit călărașul spre capitală. Am scris și
cu răspunzând pe larg la scrisorile ce primisem înainte, atât dela prea iubitorul meu
“tată, cât şi dela prieteni.
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In 11 ale aceleiaş luni, în ziua de Luni, spre chindie, am plecat dela laşi cu
straşnic acces de friguri, pricinuite de blestematul paroxism quaternar, şi am

cel mai

mas scara la Săuleni și în 14 ale lunii, Joi, spre amiazi am sosit. la Soroca.

In 12 ale lunii, Marţi, am rămas la Kele- Feis, un sat.
“In 13 ale lunii, Miercuri, am rămas la Câineni, sat mare şi începutul hotarelor
dela Soroca.
In 14 ale aceloiaş luni, am intrat cu bine în Soroca, iar cu un acces înfricoşat
|

,

al quatornarului.

In 16 ale lunii, Duminecă, a intrat în Iași şi al doilea comis.... al Măriei- Sale,
aducând cu sine și armăsarii din capitală, precum mi s'a scris din Iași, asemenea şi că...
un soldat fugar şi după
In 14 ale lunii, Joi, când am ajuns la Soroca, am găsit
ce

lam

supus

la cercetare, 'am înregistrat

procesul- -verbal în condicele

respective

şi

am irimis o copie Mărioi-Sale, asemenea și pe fugar la laşi ca să fie cercetat şi acolo.
In 16 ale lunii m'am informat din partea lui Selom, un Jidan cinstit şi locuitor
. generalul Ştefân Ivanovici Rezevschi eră cu generalul Grigorie
că vka,
di Cicano
Alexiovici Potemkin la Focşani în răsboaiele din rândul trecut și că acum iernează
în oraşul Liniţ, care o 24 de ceasuri departe de Soroca, şi că are sub cârmuirea și
comanda sa 12 polcuri sau

regimente de pedestrime;

cari

sunt

împrăștiate

în satele

şi

oraşele ținutului Braclavici şi iernează acolo. Acestea le-am scris Măriei-Sale.

“In 17 ale lunii au venit din Kiev călugării Antonie şi Ilarion cu chibitcă proprie

şi cai de ai lor şi cu un altul Filaret, care petreceă la Căldărușani, mânăstire în Muntenia, şi după ce i-am oprit două zile, le-am dat răvaş de drum şi i-am trimis la Iaşi, înştiinţând pe Măria-Sa și trimițând șşi cercetarea asupra lor, care fusese scrisă şi în condici.
In 18 ale aceleiaş luni, în ziua de Luni pe la miezul nopții, a venit dela lași
cu butea şi caii lui pitarul Costache Politimos, caro făcu parte de mult din suita răposatului Domn Grigorie Vodă Ghica. Acesta eră unul din acei ce au fost luaţi în robie
cu noi, şi care a urmat împreună la Petersburg, unde a învăţat cevă rusește
împreună
şi franţuzeşte. Po acesta dar l-a ales ca să-l trimită Măria-Sa ca spion în Polonia și
l-a împuternicit cu o scrisoare a sa către mine, și astfel după co m'a întâlnit și mi-a

spus cuvântul venirii lui, îndată a'trecut în-dreptul Poloniei, chipurile ca fugar şi fără
ştirea mea

şi ca

un om

să-şi îndeplinească scopul.

nemulţumit

să caute sciipare la Camenţi, şi în felul acesta

:

-

In 24 ale lunii, în ziua de Duminică, a sosit la laşi și preaa strălucita cucoană
Doamna Smaragda cu tot avutul Domnului la Iași și a mers deadreptul la curtea domncască, iar însoţitorul ei din capitală eră boierul postelnic Iorgache Sluciaroglu.
In 28 ale lunii, Joi, sa făcut obișnuitul alaiu şi ceremonialul intrării MărieiSale cu toate decoraţiile împărăteşti și cu muzică şi cu toţi marii boieri localnici,
după obiceiu; alaiul eră din cele mai strălucite, precum mi-a scris nepotul meu lorgache Caragea, pe care Măria-Sa l-a cinstit a doua zi cu slujba logofeţiei a treia.
In 30 ale lunii, Sâmbătă, Măria-Sa cea de Dumnezeu păzită a dat dregătorii
boierilor, precum îmi scrie nepotul meu lorgache Caragea, care mi-a trimis și lista
lor; el însuş a fost numit al treilea logofăt al Mărici-Sale.

IANUARIE

1778.

La 1 ale lunii, în ziua de Duminecă, am început şi cu să pun la cale trebile
mele

în Soroca, şi întâiu și întâiu am trimis spioni de treabă şi credincioşi dintre Ji-

dani în Polonia şi în deosebi la Nemirova, unde se află generalul conte Rezevschi
cu cea mai mare parte din oștirea lui. Cel mai de treabă dintre toţi cră Selom,
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locuitor. din 'Ţicanovska, un sat din faţa oraşului Soroca, om bogat, cuminte şi cu trecere, care aveă şi un frate și mai: bogat şi mai bine văzut, locuitor îîn orașul Mohilov,
din faţa satului Moilov cuprins. în Soroca...
In 8 ale lunii, Duminecă, se întorsese lacob Piscari, pe 'care l-a trimis Enache
Raza, căpitan al Mohilevului, la 1 ale lunii,.şi după ce şi-a făcut. ocolul'a dat raportul său, care sa copiat într'o condică deosebită, destinată pentru asemenea lucruri, iar
originalul fu: trimis: Măriei-Sale în. 9 ale lunii curente..
In 4 ale lunii, Joi, se întoarse înapoi Bercu, Jidan locuitor în Mohilev, pe care-l
trimisesem în 20. Decemvrie, ca să cutreiere palatinatul Braclaviei şi să spioneze. A
dat şi acesta raportul său, care s'a copiat în condică, iar o copie sa trimis Măriei-Sale.
:
In aceeaș zi sosi și un călugăr Mihail Ivanov Stanova cu pașaport dela generalul TOkoly scris dela 1776, care se roagă de Austriaci să-l lase ca să treacă în
pace,. pentrucă eră un om bun. Raportul despre el s'a scris în condică și o copie sa
Ea
trimis Măriei-Sale.
In:9
ale lunii, în ziua de Luni, am a primit scrisoare dela pitarul Costache Politimos din :26 Decemvrie, în care îmi scriă că a sosit la Nemirova şi că sa informat
că generalul Rezevschi -a plecat la Petersburg. şi că a rămas prinţul Sehefskoi ca să-l
înlocucască în Ucraina poloneză și că regimentele lor sunt în număr de 14, zece-pedeștri şi 4 carabinieri, împrăștiate în satele Poloniei, unde iernează, și altele. Scrisoarea

aim “trimis-o Măriei-Sale, după ce am făcut o copie în condică. In 11 ale lunii, Miercuri,
mi-a trimis acelaş pitar Costache o slugă a lui...... cu știri mai de seamă și: mai
exacte, cari erau fără dată; acestea, le-am trimis la Măria- Sa, după ce am scris întâiu
copia lor în condică.
“In 12 ale lunii, doi, am aflat, dragă Doamne, că a fost orânduit Teodor Iva-:
"novici. brigadier. fabrician, ca să primească lucrurile lui Teodor al doilea vistier. Acesta

eră malorusşi îl luase cu sine Hristodul, al doilea logofăt. Invăţase puţin grecește şi-l

întrebuință ca ajutor la scrierile: din rusește. 1 s'a dat şi a doua visterie spre cârmuire,
dar când cu cunoscuta împrejurare a fugit şi el repede și a lăsat lucrurile lui la vreun
|
pricten al stiu.
In acecaş zi am aflat şi despre armașul Dumitrache Meimaroglu, despre căpitanul “A dam. Pala, căpitanul Dumitru Arnăutul, căpitanul Ruchi, vartuci, și despre
Matocu cu femeia lui, că au „hălăduit Şi ci în Nemirova și.că chipurile. le-au dat și
cvartir, adică 'conac..
In aceeaș zi mi sa scris din Mohilev, că acolo venise iar culciasul Husein,
care fusese trimis din partea agăi ienicerilor cu poruncă dela comandant și cu hârtie

dela cadiu, ca să prindă pe fugarul de acolo Ahmet stegarul Durdungi Gemaati, ori

unde-l va găsi..
„In aceeaş zi a plecat la Iaşi Israil Jidanul, care cu câteva zile înainte fusese
trimis , dinadins de acolo, ca să afle ceva, dar care se întoarse fără ispravă, neputând
:
să înainteze.

In 24 ale lunii, Miercuri, se întoarse şi însuş pitarul Costache Politimos din

Nemirova. Acesta a adus cele din urmă ştiri, pe cari le-a. controlat pe.cât a fost cu
putință, cutreierând și luând seamă pretutindeni şi venind în atingere cu oamenii cei
mai de frunte, mai ales cu generalul prinţ Sevashoi, întrebând și cercetând toate cu
băgare de scamă.
|
Lui i s'a dat atâta încredere, ca şi când ar fi fost în adevăr fugar şi nemul-

țumit de cârmuirea turcească, încât îi dădeau și scrisorile ce le primiau scrise moldela, hotare, și el.le traduceă,

dovenește

cei mai

de

frunte

şi cu

deosebire

dela

Hotin ale

locuitori “Turci (pe cari ceilalţi Turci îi numesc

Lipci,

unuia

din

deoarece
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vorbesc și loşeşte). Iar acesta eră Mucapelegi Sulciman-Efendi, care adesea scriă şi arătă
generalului cele ce se petreceau în Turcia. Dar îndată ce pitarul a trecut Nistrul şi
a venit în gazdă la mine, a sosit un grenadir
'cu poșta pe malul din faţă, venind în
urma lui şi aducând poruncă scrisă, ca unde-l va găsi să-l prindă şi să-l aducă generalului legat în lanţuri, căci dela plecarea lui de acolo-au înţeles că cl 'eră spion
trimis cu dinadinsul. Știrilo ce a adus sus pomenitul le-am trimis. Măriei-Sale, după ce
le-am copiat și în condică, Nici odată nu cred că neamul bănuitor şi ascuns al Ruşilor să fi fost spionat din partea altora până la așă grad. Do aceea au şi trimis îndată strașnice porunci. la toţi guvernatorii dela hotarele Nistrului, ca ori unde-l vor
apucă să-l prindă ca pe un spion vădit, şi dacă înhățau, trimiterea lui îîn Siberia cră
să-i' lie cea mai uşoară pedeapsă. In 25 ale lunii a venit din Kiev şi Fotache, medicul şef al răposatului Domi
Grigorie Vodă. Eră și acesta unul dintre. acei. cari trecuseră în Polonia când cu nenorocirea răposatului, căci se temuseră foarte mult în urma acestei întâmplări neașteptate și jalnice. Căminarul' Dumitrache Schiliţi, îndemnat fiind de fireasca lui rău-

tate, îl desfăimase pe' acest medic

la Ruşi,

că ar fi înşelat pe răposatul Domn

şi

l-ar: fi: înduplecat să se ducă la Beilicuri, unde eră. Karahisarizade - Ahmet-Boi, capugibaşul, de a suferit acea moarte tragică. Pentru care lucru Rușii l-au prins și lau închis, trimiţându-l la închisoarea din Kiev, unde a suferit îngrozitor şi mai că a fost
în primejdie să-şi piardă mintea, până când. Ruşii. au aflat dela mulţi oameni vrednici
de încredere, că aceasta este o defăimare duşmănoasă și că omul esto cu: totul novinovat şi chiar nespus de mâhnit, deoarece pierduse.pe Domnul lui, care eră şi cel
mai mare binefăcător al lui, căci se bucură din parte-i
de o mare dragoste..
In aceeaș zi s'a întors şi sluga 'lui Schiliţi, deoarece n'a voit să-l urmeze în
urma unci boale
ce a avut, şi mi-a dat un raport sincer asupra celor ce li s'a întâmplat.

Mi-a înmânat şi-o serisoare-a
lui Schiliţi către nepotul său și alte două moldoveneşti
către rudele lor, mărturisind adevărul și tot ce ştiă. Deci am trimis scrisorile MăriciSale, scriind şi: rugându-mă pentru doctorul Fotache şi pomenita slugă ca să se învrednicească de iertarea şi de voia' domnească spre a se întoarco la Iaşi, caro eră
patria amânduror.
In 26 ale lunii, Vineri, am pornit la Mohilev, pe care voiam să-l cercetez, și
a doua zi am trecut dincolo la Mohilevul Poloniei, care este un oraș măricel, şi de
acolo m'am dus la Volcineţ,: un sat unde se face iarmaroc și care este al contelui
Ziezudinţes, ca să mă întâlnesc cu dânsul, căci eră un om de seamă, fiindcă el luase
parte la ambasada din Constantinopole şi a petrecut destulă vreme acolo: Avei şi prie-

tenie cu Măria-Sa şi se întorsese cu o însărcinare în patria lui. Dar nu l-am găsit, deoarece plecase la Varşovia.

M'am

întâlnit numai

cu contesa și așă m'am

întors înapoi,

şi în 29 ale lunii eram iar la Soroca.
FEVRUARIE

1778.

La 1 ale lunii, Miercuri, am trimis pe pitarul Costache Politimos la Iaşi după
porunca ce primisem de cu scară, asemenea și pe sluga căminarului Dumitrache Schiliţi.
Cât despre medicul Fotache, neprimind nici un răspuns, am scris din nou către Măria-Sa,
descriindu-i nenorocirea lui şi rugându-mă cu stăruință ca să-i dea iertarea şi voia
domnească spre a se întoarce la Iași, adică în patria lui.
”
In 21 ale lunii, în ziua de Luni, am scris unele ştiri ce le-am primit de dincolo.
Am trimis şi pe doctorul Fotache la Iaşi, pentrucă Măria- Sa a ascultat rugările mele
şi iza dat voia domnească de a se întoarce.
Hurmuzaki,

Documente,

XIV.

.

|
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MARTIE 1778.
- In 17 Martie, Vineri, am primit scrisoare dela Măria-Sa, în 'care îmi făccă cunoscut, că prea înălțatul silictar Abdulah-Pașa, seraskerul ordiei din Izmail, a orânduit
ca comandant al Mohilovalui Sorocii pe Ohrali Ahmet-Pașa cu 2 tuiuri, un arnăut cu

vreo :'700 : ârnăuţi, adică:300 de
ca: chipurile

să

Ohralii de ai lui şi 400

supraveghieze trecerea - de

treceri numai - po malurile: ținutului Soroca,

oameni din oştirea publică,

acolo a râului -Nistru

[care : are alte

11

cari se pot, trece călare în Iunie), și că

are să vie acolo în zilele aceste dela Chişinău şi cu să îngrijesc de pregătirea, încvartirării lor după lista ce mi-a trimis. Sus numitul a fost vestit la împresurarea de rândul
„trecut pe uscat a oraşului Varna, slujind acolo ca comandant sub Sultanul Mustafa,

în răsboiul trecut; pentrucă pe vremea când feld-mareşalul conte Romanţov'l-a adus
în strâmtoare pe prea înălțatul Vizir cu toată ordia lui Muhsunzade.... Paşa în Balcani,

în satul Giali-cavăc, şi încingându-l din toate părțile La silit să facă vestita şi nenorocita, pace: dela Cainargic, trimisese înainte și o trupă do 10.000 cu generalul Kamenski
ca să împresoare şi Varna, ceeace sa şi făcut. Dar numitul Ohrali-Ahmet-Paşa l-a lovit
cumplit şi l-a respins de acolo; însă pe când el purta biruinţă la Varna, Muhsunzade
se grăbiă să' subscrie articolele acelei nenorocite păci dela Cainargic. Deci Sultanul
Mustafa îi trimise lui Ahmet-Paşa o blană de samur și ca dar şi o boambă, minunată
de' fier, din fierul numit fers-maimaun, legată cu aur. şi cu'unele diamante şi rubine;
el.0 avoă aceasta atârnată de un cuiu în partea unde şedea deasupra capului lui. Mi-a
e
e
E
irătat-o şi mie pe când se află în Mohilev.
urmat
In 23 ale lunii, a venit şi prea înălțatul Ohrali-Ahmet- Paşa la: Mohilev,
“de 100 : oameni, atât slugi cât şi ostași 'regulaţi, trecând dela Chișinău la Soroca şi
având ca conducător pe cuiungibașul (șeful argintar) Măriei-Sale....şi cu toate că nau
făcut cea mai mică supărare la trecerea lor prin sate, dar -venirea lor a stârnit atâta

frică, încât în noaptea aceea când a venit îngrijitorul său de conacuri, au trecut până

la 9.000 de oameni la Mohilovul din faţă al Poloniei; ba chiar sa înnecato familie
întreagă, adică un bărbat cu femeie și trei copilaşi de ai lor, căci se răsturnase luntrea
a
în care treceau Nistrul.
Prea înălțatul paşă eră om cuminte, dar foarte bănuitor şi grozav de sever,
aşă încât atunci când o slugă din suita lui a silit pe un căpitan din Mobhilev ca să
treacă dincolo în Polonia să se plimbe în potriva poruncii ec dăduse înainte pașa, el
l-a închis în închisoarea lui unde a stat toată -noaptea, şi a doua zi a fost adus înaintea
Excelenţei-Sale şi după ce l-a întrebat în faţa multora pentru ce să calce porunca lui,
acela a mărturisit că a greşit. EL fără nici o turburare sulletească a poruncit de i i sa
tăiat capul, şi chiar când bolucbașii lui se codiau să-i împlinească porunca, el şi-a ieşit
din minţi de mânie şi a început să-i înjure arnăuţeşte. Şi așă văzând ţăranii cât de

aspru eră, au început să se întoarcă din Polonia, întâiu numai ei singuri, apoi au adus

„şi familiile lor, şi aşă a început iară să se facă în Mohilev obișnuitul târg de săptămână, adunându-se bărbaţi şi femei, pe un câmp înalt, unde Excelenţei-Sa mi-a spus
de i-am. pregătit un chioșc înalt deschis de jur împrejur, și şezând acolo se desfătă
privind iarmarocul, iar. ţăranii şi ţărancele vindeau lucruri de ale mâncării şi altele cu
bun preţ la cumpărătorii Arnăuţi, cari nu îndrăzniau să spue nimănui nici «dă-te încolo»,
necum să le facă rău, pentrucă Excelenţei-Sa îi supraveghiă chiar de departe şi pentru

cea mai

mică

vină

îi puncă

în falangă şi îi băteă cu câte 300 de vergi acolo sub

chioşe în 'faţa tuturor. Excelenţa-Sa aveă pentru mine mare cinste și mă consultă
pentru afacerile lui proprii, pe cari le făceă cu ajutorul Măriei-Sale. Scopul lui eră ca

să fie numit comandant la Hotin? Aceasta a întârziat să se facă şi el eră + cuprins de
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întristare; dar s'a făcut mai târziu, când s'a disolvat Izmail-ordusu. Ori de câte ori
veniau nobilii Polonezi ca să-l salute, pe mine mă puncă să șed în faţa lor; dar cu
căutam să-l înduplec, că aceasta nu: se cade şi nu-i la locul său; nu puteam însă să-l
înduplec.
Si

"APRILIE 1778.
In 12 ale lunii
ce trimisesem mai de
cercetat toate cu ochii
"In'16G'ale lunii

acesteia am scris ştiri amănunțite Mărici-Sale. A venit spionul
mult, după ce a cutreierat toate satele şi oraşele > Braclaviei şi a,
lui.
ai
a
am trimis ştirile: ce a: primit medelnicerul Neculeca, ispravnic

al Sorocei,

lui Mitac,

din partea

care

se află în Nemirova.

-:

In 24 ale lunii 'am scris alte știri amănunțite precum şi despre provizie.
t
:In 26 'am -seris ştiri nouă pe larg, aduse de celălalt spion al meu, care sa întâlnit iîn Nemirova şi cu generalul Rezevchi * ȘI a primit felurito desluşiri.
i
ai

MAIU

1718:

La 1 ale lunii am trimis raportul Evreului Leiba, ginere al lui Danila Soroceanu.
“In 7 ale lunii am trimis raportul „Evreului Iacob.
In 8 ale lunii am trimis noutăţile cea scris Mucabeilici Sulciman-Efendi (poreelitul Lipca) din Hotin, preamăritului . Ohrali- Ahmet Paşa. El aveă trecere la Ilotin;
eră om viclean, ascuns, şiret şi mișel. şi pe lângă asta spion plătit de Ruși; şi toate
ştirile .ce le dădeă aici, erau acele ce voiau să le răspândească la .noi, dar la dânșii

dedeă cele ce putea să le afle cu siguranță.

ii

|

i

In 11 ale lunii fu trimis la Soroca boierul paharnic Mihalache Manu, fiul boiorului mare logofăt Manolache Manu și al verei mele Zamfiriţa Caragea, ca să stea pe
lângă preamăritul Ohrali. Pașa. Tot odată mi sa dat şi mie voie să mă întorc. la, Iași.
Paşei i-a părut rău 'de această schimbare, dar cu am mulțumit prea bunului Dumnezeu că am scăpat de necazurile zilnice; deci pregătindu-mă am și. plecat din Mohilev cu bine în .12 ale lunii.
In 15 ale lunii, Luni, m'am întors cu bine dela Mohilev la Iaşi, împlinind înî
sărcinarea mea la Soroca după voia şi porunca prea binevoitorului meu stăpân Domnul
Domn Constantin Moruzi Voevod, care mă trimisese, deşi eram bolnav a patra oară do
nişte friguri de 2 ani, cu. mari făgăduinţe ca să supraveghiez neîncetat şi în tot chipul
oştirile rusești de sub comanda prinţului Rezevschi, cari se aflau în Polonia, aproape
de hotare. Dar nu s'a ținut de făgăducala lui Măria-Sa, pentrucă slujba agiei ce-mi făgăiduise să mi-o dea după întoarcerea mea din Soroca, ca răsplată pentru serviciile
mele (slujbă ce 'o pusese în rânducală, îndată ce a venit la laşi, cu povăţuirea mca și
a încredințat-o numai decât cumnatului său cămărașului Costache Ghica), a dat-o cu
câteva zile înainte comisului Scarlat Sturza, fiul lui Dimitrașcu Vornic Sturza şi al

cucoanei .domniţa Ruxandra, femeia răposatului bătrân Gregorie Vodă, pentrucă hotărisc
să-l facă ginere cu fata lui cea mai mare domniţa Sultana. Toate acestea
cu sfatul și îndemnul marelui cămăraș Toma Rodios. |
IUNIE

s'au

făcut

1778.

In 16 ale lunii, Duminică, Măria-Sa mi-a încredinţat spătăria și grija tălmăcirii
gazetelor franţuzeşti, scoțând din ele ştirile cele mai de scumă ce interesează pentru a le
face cunoscute stăpănitorilor seculari; pe lângă aceasta să primesc şi rapoartele spionilor
trimişi în Polonia și în altă parte, şi să ţin corespondența lui prin scrisori. Traducerile

„-

9:

mele în greceşte le traducei în. turcește boierul mare secretar Dimitrie Schina, care
pe când eră tânăr. fusese secretar pe lângă. vărul meu, răposatul mare dragoman al
puternicei împărăţii Gheorghe Caragea, şşi după moartea acestuia, secretar al patriarhiei sub chir Samuil, fiiul lui Hangeri.
In 28 ale aceleiaş luni, Joi mi-am tăiat barba în urma poruncii Măriei- Sale.
" 1ULIE

1778..

In 28, Sâmbătă pe la amiazi, boierul vătav al aprozilor Alexandru lanculeu a
adus pe boierul spătar Iorgache Cantacuzino din satul lui Deleni şi din porunca MărieiSale l-a închis în odaia vătășiei.
In 31, Luni spre scară, lorgache, al treilea: comis, a adus pe boierul fost +mare
logofăt... Roset Bălănescul dela Neamţ, asemenea şi pe paharnicul... Dermănescul, și
i-a închis în odaia lui lorgache ispravnicul curţii (Ghiurgi, emectarul Măriei-Sale şi
om credincios). Spre seară în aceeaș zi Dermănescul a fost lovit cu topuzul și bătut
în falangă. A fost trimis pe lângă asta și vătaful aprozilor la Neamţ ca să aducă pe
căminarul Manolache Roman, care a şi fugit în Austria..
LR

.

EI

i

„AUGUST 11778.
In 4, Sâmbătă, baş-ciocadarul pe la amiazi a ridicat pe boierul vornic Manolache Bogdan din odaia postelniciei şi l-a dus în beciuri.
In 10 ale 'lunii au fost descoperite cele din urmă ale lor conspirații, al căror
cap sa dovedit că este sus numitul Manolache Bogdan, părtaş, spătarul... Cuza, căminarul Manolache Roman Şi... "Dermănescul, a cărui slugă a răspândit 24 iafiale la Bender, în geamia lui Daghistanlipaşa în cafenele și în alte părţi; din ele 9 sau trimis
În capitală, “patru din partea comandantului cel cu două tuiuri Arnăut, .... Paşa şi şase
din partea lui Hasan-Pașa.
In 12, Duminecă, după cafeă, fiind de faţă prea, sfântul mitropolit al Moldoi
Vlahici şi al Chesariei, chir Procopie, precum $şi toţi boierii şi ceilalţi şi făcându-se divan,
Măria-Sa făcu să se înfăţişeze legat în lanţuri Bogdan, asemenea și Cuza şi Dermănescul, şi după ce a „vorbit peste un ceas și i-a rușinat; arătând chipul cu care sa
pu rtat Măria- Sa şi cum au rispuns ei şică în urmă erau să fie trădătorii patriei lor,
dacă nu ar” fi luat măsuri! dinainte Măria- Sa, și după ce ci au rămas fără a se putea
grem
apără, mai ales Bogdan, care drept. orice răspuns, cereă milă și iertare, mărturisind
în
atunci
mutat
l-au
Cuza
şelile lui, în sfârșit au fost 'osândiţi şi închiși iară, iar pe
beciuri, de unde eră înainte în odaie. Şi Dermiănescul fu osândit să i se taie mâna și
să fie: surgunit; "dar mai târziu, mlădiindu- -se Măria-Sa, în urma rugărilor unuia şi-a,
altuia din boieri, îl trimise la Qcne în aceeaș zi, dar către scară rugat fiind i i- a scăzut
pedeapsa şi-l trimise tot acolo, dar la mânăstire.
In 13 ale lunii, Luni, pe la ceasurile 3 din noapte, marele armaș Manolache
Balş a închis pe Manolache Bogdan și... pe Cuza în cula curţii, în urma poruncii
Măriei-Sale, şi după ce au cinat și s'au culcat pe la ceasurile 6 din noapte, sa dus la
ei condicarul și duhovnicul temniţei și trezindu-i i-au spovedit; dar Cuza şi-a pierdut
firea cu totul şi-a fost tăiat de către Pavel, fost căpitan al Cosouţului (7) și altă dată
osândit, iar Bogdan spovedindu-se cu mișcare de suflet și mărturisind că cu drept moare
pentru multe alte păcate, dar şi pentrucă eră vinovat şi la moartea răposatului Domn

Grigorie Ghica Vodă, fu decapitat şi el de către acelaș Pavel. “Trupurile amândoror,
fură îngropate lă ceasurile 8 din 'noapte în curtea bisericii Sf. Neculai, iar capetele lor
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au fost aşezate a doua zi dimineața pe scoarță . de copac spre banca dela dreapta cum
intri din partea de afară a porţii mari din curte, şi au stat acolo până la ceasurile

7 din zi; apoi în-urma rugărilor. ce sau făcut, au

îngropate.

fost şi

ele ridicate de acolo şi

”

In 15,.Miercuri, mitropolitul deopotrivă cu toți boierii au rugat pe Măria-Sa să
dea drumul boierilor închiși, adică logofătului Bălinescul Roset, spătarului Iordache
Cantacuzino şi spătarului Dracache 'Depasta (care eră pe deasupra), și a fost ascultată
rugarea lor şi au fost iertaţi, sloboziţi fiind în acecaș zi. i
In 27 ale lunii, Duminecă, a fost la curte ceremonia 'logodnii boierului acră
Costache Ghica cu fata boierului spătar Iorgache Cantacuzino, cucoana Marița. Mirii au

sărutat mâna după obiceiu, iar cinstita lor nuntă s'a hotărit să se facă în 17 Septemvrie afară în satul său Deleni.
NOEAMVRIE

1778.

In 14 Noemwrie ale aceluiaș an, Miercuri, s'a făcut operaţia întreagă a sânului
meu drept şi sa scos cancerul care eră cuprins în țâţă, do către prea iscusitul chirurg signor Rossi Fiorentino cu sfatul şi stăruința prea excelentului doctor signor
Neculai Festa, signor Iancu Luchi şi a altor medici şi chirurgi precum și a prietenilor şi:a boicrilor, şi aşă -cu ajutorul lui Dumnezeu am scăpat de o patimă primejdioasă şi mortală dacă creşte, şi, pe scurt, de primejdia învederată a morţii. In ceasul
operaţiei nimenea n'a stat în odaia mea neputând să vadă, afară de boierul hatman
“ Lascarache Roset, care stăteă în dosul scaunului pe care şedeam eu ţinând două slugi
ale mele de o mână pe fiecare. Operația sânului şi pansarea rănii a ţinut aproape
patru minute; cu bandaje-albe şi cu benzi mai lungi decât 30 de coţi au legat rana.
Eu n'am zis nici cârc la tăierea ţâţei mele, așă încât s'a înfiorat chirurgul zicând: «quelle
intrepidit6» şi adăogând că «asemenea operaţii se fac în Europa după ce leagă întâiu .
foarte strâns pe pacienţi întinşi deasupra unei mese ca să nu se miște la operaţia
sânului, şi ăsta să nu strige, nici să se miște de fel! Mare-i răbdarea şi curajul lui»,
și că în spitalurile Florenței şi în alte părţi a făcut 92 de asemenea operaţii în acest
chip, pentrucă în Europa e foarte deasă asemenea boală. Operația a fost însoţită de
o hemoragie foarte mare și ochii mi-au fost împăinjeniţi; dar tăria durerii m'a împiedicat să leşin. Mi sa tăiat şi puterea glasului, vorbiam foarte slab şi răguşit. Cu toate
acestea m'am sculat singur şi am mers de m'am culcat în patul meu. Cancerul după
operaţie stăteă în mijlocul sânului meu cu ramilicaţiile în formă de nervi, întocmai
ca un rac; când chirurgul l-a spintecat, a ţâşnit un fel de materie verde, apoi l-a pus
în spirt ca să-l păstreze, şi ori cine eră curios puteă să-l cerceteze, Operația s'a făcut
cu un

fel de uneltă, care

se numeşte

bisturiu. Patru

ceasuri

întregi

am

simţit

dure-

rile cele mai ascuţite și nesuferite, şi dupa aceea sau potolit; dar n'au încetat decât
după.40 de zile. Măria-Sa a trimis îndată pe boierul mare postelnic al său Iorgache
Sluciaroglu ca să întrebe cum am dus-o; şi prea strălucita Doamnă a trimis asemenea
pe vornicul ei, și alţi prea mulţi prioteni şi rudele au venit să mă viziteze. Dar nu
le îngăduiau doctorii să mă vadă,-ca să nu am prilej de vorbă şi să-mi aţâţe curgerea
sângelui. In a treia zi după operaţie am îndemnat pe doctor ca să desvolcască rana
şi să scoată bandajele ca să pună altele, căci începuse să mă supere mirosul rău al

sângelui şi abiă l-am înduplecat ca să mi le schimbe. lar în a opta zi a deschis- -o singur
şi atunci au căzut bandajele 'lipite şi s'a arătat rana, pe care a spălat-o cu apă căldicică (eră cam

de mărimea

unui

mare

groş), şi această

spălătură

a început

să se facă

în fiecare zi fără să mai puic deasupra vreun alt plastru decât numai bandaj de pânză
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de în.. După

câteva zile a început să ,coacă împrejur şi să se strângă şi când so făceă

câte o excrescenţă, doctorul o ardei cu lapis infernalis, adică cu piatra iadului. Această
a urmat 60 de zile fără să mă pot.plimbă şi ieși din casa mea, unde veniau prietenii
şi-mi ţineau sindrofie. Dar în a Gl-a zi, când rana sa strâns şi sa făcut cât un pitae
de 5 bani, am ieşit pentru întâia dată :din casă și întâiu m'am dus-să mă închin şi să
mulţumesc, prea binevoitorului meu. . Domn, căci avusese 'grijă neîncetată să afle şi să
se informeze despre sănătatea mea, care. în celelalte privințe eră foarte bună. In a
95-a zi rana mi Sa Închis cu totul, spălată : fiind toată ziua numaişi numai cu apă
căldicică, și atunci am. început să umblu şi să-mi fac contravizite la toţi cei cari se
bucurau împreună cu .mine,.că scăpasem. dela moartea - învederată şi dureroasă. ce o
Ra
purtam. în:corpul me, . on

MARTIE 1779,
In 3 alo lunii, Duminecă, s'a făcut întărirea păcii încheiată la Cainargic după
step eee
între puternica: împărăție şi Ruși...
SED
EI A:
In, 5, Luni, s'a, născut .prea „puternicului nostru împărat 1 un n Bu şi i sa dat nu-

mele. de Sultan Suleiman.

a

Sa

ie

|
„In 22, Vineri, a venit ştire a despre încheierea păcii în laşi şiș î toţi s'au bucurat deopotrivă prea. mărind pe Dumnezeu și poftind ani mulţi prea puternicului nOstru împărat.

NUGUST 1779,
In 27, Luni, Măria-Sa m'a. scos din slujba marei
n
spătării și m'a moștenit Înî
post boeirul ban Iancu Razu. Dar îmi căutam mai departe de ocupaţia mea proprie,
care erăsă citesc gazete şi traducând din franţuzeşte în grecește tot ce eră esenţial
şi se raportă la interesele puternicei împărăţii, şi după ce le controlă Măria-Sa punea
să se traducă în turceşte și să fie trimise cu fiecare călăraș în capitală;
pe lângă asta
să citesc şi pitacurile ce veniau dela hotare cu ştiri din partea supraveghetorilor. de
acolo, să primesc şi relaţiile celor. trimişi în Polonia sau în altă parte şi să le aduc
la cunoștința Măriei-Sale.

.

o:

i.

! OOTOMVRIE

o,

Ma

.

1779.

In 8, Luni, a venit dinn capitală prea, strălucita domniţă Ruxandra Racoviţă ccu
prea “nobila boiereasă hătmăneasă cucoana . . + «.. +, femeia boierului hatman lorgache Ghica „şi cu tot-avutul lui de boier.:
.
„In 92 „Luni, m'am dus.la marea spătărie din lași, cu prea nobilul boier fost
mare , logofăt Joan Cantacuzino, şi am sărutat "prea 'strălucita mână a -prea înălțatului
şi binevoitorului meu Domn și stăpânitor, prea luminatul meu Domn, Domnul Ioan" Constantin Dimitrie Moruzi Voevod şi am :primit binecuvântarea lui ca să mă cunun cu
prea iubita mea Raliţa Ghica, iar Măria-Sa (Dumnezeu să-i dea ani îndelungaţi !) a orânduit pe sus numitul boier ca să mă cunune ca din partea Măriei-Sale: După aceea m'am
dus să mă închin prea strălucitei şi prea binevoitoarei mele Doamne, Doamna Smaragda
și sărutând dreapta ei strălucită am primit :binecuvântarea ci, şi să fie vieaţa -ei în-

delungată ! lar Prea-strălucirea ei.nva primit cu cea: mai mare - bunăvoință orânduind
şi din partea ci pe. prea nobila - boicreasă logofeteasă Zoiţa Ghica să fie de faţă la
sfinţirea cununiilor mele împreună cu boierul ei. Apoi ne-am dus iar.cu numitul boier
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logofăt: și am sărutat dreapta Înalt Prea Sfinţitului

mitropolit chir Gavril al. Moldovla-

hiei,şi am. primit cererea şi binecuvântarea lui. Pe urmă m'am dus singur. la mânăstirea din. Galata şi spovedindu-mă la. prea sfinţitul chir Procopie al Chesariei, l-am
rugat să se ostenească şi să poftească poimâine la Iaşi spre sfinţirea cununiilor mele.
„2.
“A doua zi în 93, Miercuri, :am mers iară la mânăstirea „din Galata Şi. m-am

împărtăşit cu sfintele taine.
|

„în

e

ia

.

Iar în 24 ale lunii pe la amiazi a venit boierul mare comis Mateiu Cantacuzino
din partea mamei sale cucoana Zoiţa Ghica şi: luându-mă în careta lui nva dus la casa
prea' iubitei mele Raliţa, pe care casă a zidit-o aproape do. sfânta: mânăstire a Golici.
Acolo erau toate gata şi mă așteptau,
și fiind de faţă sus numitele rude şi atât boierul
mare vistier Iorgache Balş cât şi boiereasa lui cucoana Pulheria lanculeu (care au adus
cu dânșii darurile domnești), sa săvârşit cu: ajutorul lui Dumnezeu
:nunta noastră cu
sfinţirea cununiilor noastre: de către prea sfinţitul chir Procopie al Chesariei (cum ani
spus mai sus) și fiind naș reprezentant al: Măriei-Sale boierul mare logofăt Ioniţă Cantacuzino şi prea nobila lui boiereasă Zoiţa Ghica. Pe la chindie au venit toţi prietenii
şi rudele de m'au salutat, iar eu i-am. rugat să rămâie ca să-mi facă cinstea să cinăm
şi să petrecem împreună, ccea ce sa şi făcut fără s&omot şi instrumente muzicale,
numai cu bucuria și veselia sufletească comună. In 27 ale lunii Sâmbătă ne-am dus la
curte și am sărutat prea strălucitelo mâini ale Mărici-Salo Domnul şi ale prea strălucitei
noastre Doamne în semn: de mulţumire, şi îndată am început să facem contravizitelo
la rude și prieteni.
m
APRILIE

1780.

Aflându-mă fără treabă la Iași şi ne mai având slujbă, am cerut voie dela prea
Măria-Sa ca să mă duc afară la ţară şi să petrecem cătva timp cu prea scumpa mea
Raliţa, şi aşă în 20 Aprilie am plecat dela Iaşi şi ne-am dus la Paşcani, care e zece
ceasuri departe de laşi şi este moşia. boierului mare vistier Iorgache Balş, unde are
casă do piatră minunată şi locul este: foarte. frumos, pentrucă locuinţa se află.sus pe
un deal mic, care este încunjurat cu un şes și un câmp minunat, cu totul verde de iarba întâiei primăveri şi împtstriţat cu multe feluri de flori ce au felurite colori, din
cari pe unele le-am văzut întâia dată. Iar la capătul câmpiei curge râul Siret, care
este. destul de mare şi are multe feluri de peşti şi raci; în faţa câmpiei încep a.se
ridică munţişori cari sunt împodobiţi cu fel de fel de copaci mai mari și mai deși, și
păduri împodobite şi ele cu felurite flori, din 'cari cele mai multe însemnate, dar necunoscute .mic. Iar la poalele dealului unde se află casa, care are înnăuntru .apă
curgătoare de băut foarte plăcută, izvorăsc cinci cișmele în diferite locuri, şi aceste
toate cu foarte bună apă de băut. Casa mai cuprinde şi o grădină cu fel de fel do
minunaţi pomi roditorişi cu fel de fel de trandafiri aleşi. Deci am petrecut o vicaţă
de minune cu Raliţa mea, măcar că nu eram însoţiţi de a treia persoană, Aceasta
a fost partea cea mai fericită a vieţii mele, căci am gustatîn cea mai mare tihnă şi
linişte a sufletului şi a minţii toate plăcerile şi bunurile acestei lumi deşerte. Ne sculam
foarte de “dimineaţă şi ne beam cafeaua sau la cişmele sau. sub trandafirii grădinii,
ori în vreo altă parte, unde nu se sătură privirea. noastră de frumuseţile firii. Apoi
jeşiam la plimbare uneori luând-o pe jos pe câmpie, alteori cu careta departe în păduri, unde rătăciam botanizând vreo două ceasuri. Apoi ne întorecam acasă şi ne luam
prânzul, care eră alcătuit din cinci feluri, dar foarte delicate. După aceea ne odihniam
puţin, cel mult un ceas, şi apoi ne beam iar cafeaua afară şi iară începeâ pe la chindie
excursia sau îndeletnicirea casnică, adică cu cetiam, iar prea scumpa mea soţie se
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ocupă cui cusături de casă și cu alte lucruri trebuincioase, şi În chipul acesta petreceaum
vremea . noastră minunat până în seară. Am făcut o minunată dulceaţă.de trandafiri,
pentrucă toţi trandafirii din Moldova sunt minunaţi. Am scos şi esenţă triplă de trandafiri, adică .am trecut-o de trei ori prin alambic. Cu ocupaţii de felul. acesta și cu
altele petrecând vremea, nam mai știut când trecură vreo patruzeci de zile, şi noi soe
partea boerului
din soar
cotiam că ieri sosisem la Paşcani. In sfârșit am primit o scri
mare cămăraş "Toma: Rodios, în. care îmi făceă cunoscut, că Măria-Sa i-a poruncit să-mi
serie că întoarcerea mea la laşi este trebuincioasă şi să mă grăbesc. In urma acestui
petrecere în singurătate. 'Indată :ce
mea ita.
lucru am fost silit să părăsesc prea feric
de a mă trimite în capitală
vremea
miam întors, Măria-Sa mi-a spus că s'a apropiat
pe lângă Poartă, și mă dăscăliă mereu în ce chip să .mă
în calitate de capuchehaia.
ca să: izbutese
port ca să placilui Durânezeu şi oamenilor, adăugând că am toate darurile
mea. s'0 înmâna
în
stă
dar care nu
în această slujbă și că numai una îmi lipseşte,
după. cum îmi: ziceă el, că barba 'mea: este prea neagră, adică
'eră,.sta
dreptez, şi acea

păream tânăr la Turci. Dar și lucrul acesta Sa îndreptat, când 'am ajuns în capitală
am
şi.

intrat în trebi, după trecere

.
şi :scris.:
de şase luni, lucru ce 'i-am

E

In: vremea când petreceam la Pașcani sa întâmplat să fie şi sărbătoarea Inălpartea
ţării, care se face în sfânta mânăstire din Neamţ. Această mânăstire s'a dat din

când a plecat
Măriei-Sale prea cuviosului și vrednicului de cinste, vestitului chir Paisie,
în stăpânirea
dela 0 altă mânăstire, care de asemenea se află în Neamţ, dar trecuse:
cu:Rușii
făcut
Austriei cu cea mai mare parte. din judeţ la încheierea păcii, care. sa
mult cu mine
la Cainargic sub feld-mareşalul Romanov. Preacuvioşia-sa aveă de
o vestită carte
manuscris
în
corespondenţă, fiindcă allase că prea iubitul: meu tată are
monahale şi mai
a unui pusnic, care cuprindeă unele porunci însemnate asupra vieţii
o.cercă el cu
-cu seamă pentru acei cari voiau să alcătuească chinovii. Această carte
domnia-sa să
de
stăruință să i-o procur,:ceea ce am şi izbutit scriind şi rugându-mă
Dar: domnia-sa, ca
mi-o trimită mie ca la rândul meu s'o trimit preacuvioşiei-sale.
care nu aveă
minunată,
scrisoare
să nu fie lipsit de original, a copiat-o 'singur [avea o
trimis-o neîntârziat
deosebire de cel mai frumos tipar).şi mi-a trimis-o, iar eu:am

i
a
=
_
a
„preacuvioşiei-sale.
să
ca
încă,
mult
mai
şi
Deci ca să cunosc în persoană :un .om așă de însemnat,
|
de Dumnezeu,
mă închin icoanei însemnate și de minuni făcătoare a prea sfintei născătoare
Romeilor
împărații
aveau
le
ce
care se află în pomenita mânăstire: ea este-una din acele
ei încunjurau: zidurile
în :Constantinopole şi atârnându-le de suliţi:ca .niște steaguri,

și sus aveă
Constantinopolei făcând litanii. Ea eră înaltă de un cot cu.0o lăţime potrivită

de suliţi; şi de o parte
o gaură prin care era trecut un belciug de fier, cu care o atârnau
de slove (pe cari coeră icoana prea sfintei născătoare de Dumnezeu cu. câteva şiruri
Gheorghe. Am
piindu-le le-am trimis tatălui :meu), iar pe de alta eră icoana Sfântului
într'o butcă cu şase cai
plecat așă-dar din Paşcani cu prea scumpa mea Raliţă, amândoi
adică prin munțișori
şi.numai cu o singură slugă şi: trecând prin cele.mai minunate locuri,

şi prin câmpii
împodobiţi cu felde fel:de pomi roditori, neroditori și deapururea verzi

de ape minunate,
puţin întinse aşternute cu o mulţime de felurite flori şi adăpate:
sfânta mănăstire,
la
seară
spre
foarte gustoase şi bune de băut, am ajuns în aceeaș zi
“Domnilor şi -celor.dintâi
unde s'au tras îndată clopotele [cinste potrivită, care se di
chir Paisie stând afară de poarta mănăstirei cu
boieri). Am găsit pe prea venerabilul
în felul acesta;
camilafea şi rasa lui şi cu vreo cincizeci de supuşi de ai lui îmbrăcaţi

cu mare grabă
ei steteau înşiraţi ca să ne salute. Deci îndată ne-am. coborit din butcă

am sărutat cinstita-i. dreaptă zicânduri, că această cinste ce ne-a făcut
şi apropiindu-ne
ai lui. El ne-a primit
este nepotrivită şi peste cuviinţă pentru nişte fii duhovnicești
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cu cea mai mare bucurie sufletească şi ne-a încărcat. cu urări. Apoi. am intrat în biserică cu aceeaş orânducală, pe. când cântăreții cântau, «vrednic. este» și. după co am
sărutat sfintele -icoane, ne-am: retras în chilia preacuv ioșiei. sale. Atunci pentru întâia
dată. am

văzut și. eu

cu ochii

mei întrupată . virtutea, lipsa: de

patimă și sinceritatea

curată; chipul lui eră foarto. blând, faţa lui foarte albă şi: fâră cca mai mică: urmă de
sânge, barba lui albă” și strălucitoare de curăţenie, asemenea și, veșmintele lui nespus
de curate ca, și aşternuturile odăii lui alcătuite. toate din. mantale, Eră foarte blajin la
vorbă şi fără nici un „pic. de prefacere şi eră -ca şi, când. vedeai - „un -om.:nematerial.
Preacuvioșia sa se trăgeă din Rusia mică și înainte cu vreo, patruzeci de ani. şi-a: ales
o. vieaţă cu. adevărat «de monah, de aceea sa și: dus la Sfântul. Munte, unde a petrecut
aproape treizeci de ani- și unde +venise în atingere cu călugării. mai, însemnați de acolo,
ca. -supus la-unul dintri înșii, sa. deprins ja vieața monahală, suuăiină:o din vechi scrieri
elineşti.

Apoi a hotărit să se întoarcă

în patria

lui sau

în. oricare

altă parte

ca să alcătucască. chinovii, şi așă la întoarcere a călătorit în judeţul.
unde sa şi. făcut egumen la o mănăstire. După aceasta - neputând să
în urma schimbării de' domnie, cum am zis mai; înainte, sa dus la
cu voia și chemarea Măriei- Sale şi au urmat cu el pesto trei sute
țrăesc

o vieaţă

plăcută

lui Dumnezeu

și. nu

în făţărnicie,

cu

ar fi ales,

Moldovei Neamţ,
lucreze, cum. voiă
această mănăstire
de monahi, cari

o comună

frăţie şi înţe-

legere și cu cea mai mare supunere. Lucru al său nu are nimeni, ci toate sunt ale
tuturor. Unii: dintre dânşii sunt orânduiţi ca epistaţi, alţii ca slujitori, alţii ca lucrători
ai pământului, unii nu ies de loc din mănăstire și alţii tot umblă prin lași şi în.alte
părţi pentru trebile mănăstirii. Dacă cineva intră într'o odaie, vede nenumărate cămeși
neînchipuit de curate şi bine strânse, mantale, rasse și camilafeo; îîn ca intră fiecare
odată pe săptămână, se primeneşte şi se duce, iar supraveghetorii îngrijesc de. spălătură

şi aşezarea : lor. la loc. Masa: lor este una:și: stă: totdeauna -așezată

în sufragorie,

unde se adună toţi părinţii. în- fiecare Sâmbătă și. 'Duminecă. Capul: lor este cel care
slujeşte în acea zi: și el-șade în fruntea mesei. și mănâncă numai atunci untdelemn
şi. peşte; beau și-.vin, beau chiar în sănătate,- dar, cu rândul şi :toți împreună: Intâiu
zice capul lor «în slava lui Dumnezeu», după aceea cîn. sănătatea domnului», apoi «în
sănătatea tuturor. cucernicilor creştini». lar când stau, la masă, unul din fraţi şade pe
un fel de anvon și cetește.vieţi de ale sfinţilor. Flecării nu se aud de loc, ci domnește

cea mai

mare. liniște,

cea

mai

mare

curățenie

și cumpătare

la masă.. Sunt orân-

duiţi şi patru duhovnici aleși, cari umblă pe fiecare zi în chilii și cercetează, cugetele
tuturor. După ce am stat vreme destulă în chilia prea cuv osului. lkir Paisic, de a cărai vorbă foarte. blândă și folositoare. nu ne puteam sătură, ne-am dus în odaia ce ne-a
fost hotărită; ca, așternută deasemenea. cu mantale, eră iarăş de o. curiiţenie nepildu:
stă. Veniseră dela lași și alţi. boieri cu nevestele lor numai pentru ov lavie, adică Doamna
Domnița Sultana Moruzi, de curând măritată, cu boierul ci Aga Scarlatache Sturza și
sora:ei.mai mică cu Doamna Domnița. Catinca Moruzi cu boierul al. doilea postelnic
Sindulache

Sturza,

boierul

spătar

Constantin Palade cu boiercasa lui și. alții. Tuturor

li

Sau dat odăi curate, aşternute, asemenea şi de ale mâncării, carne, găini, paseri, pești,
pâni albe alese, vin şi zaharicale potrivite după oamenii ce aveă fiecare cu dânsul.
Se

mai

dedeau

și tuturor

acelora

ce erau

adunaţi

afară

de

mănăstire

şi

cari

erau

peste „trei mii, pâini, pești, şi- vin mai: prost fără “plată; numai acei cari plecau “după
jarmaroo dedeau “mănăstirii fiecare cum îi eră voia, pe.când altă dată în vremea altor
egumeni acest iarmăroc eră prilejul de înşelăciuni și se vindeau toate cu „preţuri in:
Ă doite, „mai'ales vinul, care 'eră de vreo! zece mii de” ocăle și: mai mult; de aici. urmau
beţii și destrăbălări și petreceri cu muzică şi toate, celelalte. ncorândueli.. „Se Ştie și
Hurmuzaki,

Documente,

XIV.

13
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icoana
âceasta, că pe vremea, altor egumeni în. ziua iarmarocului, când preoții scoteau

exaltaţi o răpiau din
prea, sfii tei născătoare de Dumnezeu pentru sfințire, doi oameni
ziceau că e o
mânile lor și alergau la munţi, iară cei ce erau de faţă și călugării
ii străini, Pominune ce o face sfânta icoană, ceea ce eră un scandal pentru vizitator

pe vremea
lonezi şi alţii, şi făcea de batjocură sfânta noastră credinţă. Dar

Paisie sa

lui chir

şi suferind
pus capăt acestei necuviințe, pentrucă el, deşi înaintat în vârstă

s'a făcut în cea
de podagră, scoteă icoana singur cu moștenitorul său. Acum sfinţirea

două nopţi la mămai mare liniște şi aşă luând parte şi noi la sărbătoare am rămas
|
|
năstire, iar a treia zi ne-am întors acasă.
meu Domn
orul
binevoit
In 30 Septemvrie din anul 1780 prea înălţatul şi prea

spătării la acea
Constantin Dimitrie. Moruzi Voevod m'a înaintat dela dregătoria marei

decât un singur hatman În
a hatmanului și mi-a spus în divan că, deoarece nu e
al Agoghiei) şi nu mulţi în
capitală (adică Enache Suţu, fiul lui Dracu Suţu şi ginere

această, treaptă, pentru aceea o face Măria-Sa,
brăcându-mă

cu un conteş din

piele de

întru cât sunt vrednic de asta. Și îm-

samur ma

sa în capi-

numit capuchehaiaua

ncîncercat în această
tală— dar de fapt şi nu numai după nume, deși erum începător și

ă de vreo șase luni În
slujbă—după ce “mă sfituise întâiu în deosebi, povăţuindu-m
Moldovii cât și în cele coce chip să mă port atât în trebile domneşti şi ale ţerii
şi oamenilor şi chiar stăpânitomune ale neamului, pentru ca să plac lui Dumnezeu

la îmbrăcămintea mea
rilor noştri seculari. EI n'a încetat să mă îndrume şi cu privire

toate sau întipărit în sufletul
și la purtarea mea şi la felul vieţii mele, cari lucruri
mine ca şi cuvintele de aur
meu și le-am păzit, pentrucă am înţeles că. sunt pentru
ori să nu mă amestec de.
ale lui Pitagora. Inainte de toate însă m'a sfătuit de multe
să cer să se dea cutăruia vreo
loc în trebile călugăreşti, adică să nu mijlocesc sau
ui şi anume de apărarea prieparhie; dar când va fi vorba de vreo afacere a neamul
să vorbesc cele cuvenite către
vilegiilor marei biserici, atunci împlinindu-mi datoria

domnii seculari şi să stăruese pentru

păstrarea şi păzirea lor. Măria-Sa îmi ziceă, că

plac unui vechiu prieten, lui chir
pe vremea când a fost mare dragoman, făcând pe
într'o astfel de afacere călugăMeletie, prea sfinţitul episcop al Prusci, s'a amestecat
. Mi-a dăruit 3150 de groși, cei
rească şi de nenumărate ori s'a căit de acest amestec
cinstea blănii de samur cu care
3000 pentru cheltueală de drum, iar cei 750 pentru
trimise prea iubitei mele Raliţa
m'a îmbrăcat. Şi prea strălucita Doamnă Smaragda
cu catifea, şi câteva materii de
(care suferiă de friguri rele) o piele de râs căptușită
rile mele la Ll Octomvrie, am
rochii de diferite feluri. După ce am făcut toate pregăti
curte şi a prea strălucitei Doamne şi
sărutat prea strălucitele mâini ale Măriei-Saie la
şi lorgache şi luându-mi rămas bun,
a prea strălucitelor beizadele Alexandru, Dimitraşcu

tul la Hlincea, la frumosul
am plecat dela laşi spre capitală şi m'am dus deadrep
Raliţa a intrat în caretă cu
chioşe, pe care-l clădise Măria-Sa, iar prea iubita mea
a, şi a

ei, boiereasa vistiereasă Pulheri
sora ci, boiereasa logofeteasă Zoia, şi cu nepoata
ceas departe de Iași. Acolo au venit învenit deadreptul la acost chioșc, câre e vreun
t urându-ne drum bun. Am rămas în
dată toţi boierii şi boieresele lor şi ne-au saluta
acea noapte acolo și a doua zi:
Ceasurl!

.
14:

”

.

.

„şi
distanţe

.

am prânzit la cârciuma Poiana
Octomvrie, Luni, am plecat dela chioşeul din Ilineea,
judeţul Vasluiului . . . .
Bordii şi am mers în Glodeni, un sat al lui Cuza în

12:
„*
13:

.

.

Zilele
Junii

-

A doua zi plecând

de acolo,

am

prânzit la podul Piatra, crâșmă,

şi seara am

rămas

me
eee
ce...
târgul Vasluiu e e e ce...
, şi
Tutovii
ţinutul
Bârlad,
dela
a
Docolin
. Plecând de acolo, am luat prânzul la crâşima
am rămas

seara la Suseni, sat-al paharnicului

Constantin Paladi

. . . ....

...

6
|

În

5
8

99
Zilele

Ceasuri

lunii

17:

18:

Am

8

trecut peste râul Siret pe.un pod aşezat pe şăici și după un ceas am trecut peste

râul Putna și am sjuns la Focșani, unde am găzduit in casa șatrarului Stamatin ..
Am rămas locului, pentrucă prea iubita mea Raliţă aveă friguri rele...

.

4

Am pornit din Pocșani și am trecut peste râul Milcov, apoi peste râul Râmna și pe
urmă peste râul Râmnic și am luat prânzul la hanul Mărtineşti şi de acolo plecând,
am sosit la hanul Grădiștea, unde ne-am și făcut Popasul ... .. . . . . .
....

8

A doua zi trecând peste vestitul râu Buzău am sosit la Ulmi, sat și moșie a Domnului
Alexandru Vodă Ipsilante (unde am luat şi prânzul), şi de acolo la Unturoasa, sat și

2Q:

han, și de acolo la lacul Tătarului, un sat prost undeamstate .
Ne-am dus la Slobozia lui Enache, sat şi mănăstirea unui postelnic

21:

unde am poposit., ,.
. .
“-.
1...
Trecând peste podul Ialomiţa pe podul mănăstirii,

19
19

19:

La prânz la crâşmă și la hanul Gura-Parașisan şi seara am tras la Tecuciu in
Țigănești,
satul stolnicului Manolache Conache. . . «ce
aa

ţului Ialomiţa, care
gari. plugari şi face
la vreme trestie (?)
Trecând o limbă a

se numeşte
mult - grâu
și o usucă
Dunării cu

.

.

.:.

ne-am

.

.î'.

.

-

9

Enache
.

.

.

.

Caragea,
.

.

.

.

.

Cc

16:

distanţe

dus la Lichirești, sat al jude-

Călăraşi, și am rămas acolo. El e locuit de coloni Bulbun și orz, dar nu are de loc copaci, de accea cei taie
și asta o intrebuinţează şi în loc de lemne... -,
pod (unde Lichireştenii pescueso cu mreji moruni, cegi,

8

suduci, crapi şi alţi peşti minunaţi) am intrat întrun ostrov al Munteniei cu trăsurile
noastre; el ţine un ceas şi jumătate, și am sosit-dincolo la cetatea Silisirei şi intrând în
corăbii din Silistra, am trecut în faţă Ja acest oraș, în vrem
de jumătate
e
de ceas, unde

am şi rămas .

DR
Totalul ceasurilor.

23:
24:

Pornind de
Ne-am dus
şi am luat
turcesc, .

..

,.,

63

acolo ne-am dus la Ailatar, sat ales, unde am rămas -..
i
la Ieni-Mahale, sat . eee
e me se o emana
ec...
.
....
prânzul pe povârnișul unde sunt cişmele. De acolo la Salighiol, un sat bun
.. .. . 1... . . . rc... îî [.. .. . .... Î în...
...

4
3

4

şi fiindcă am găsit acolo pe Muselim, am mers jumătate de ceas mai jos la Iusuflar, un
sat turcesc,

şi am

rămas

aici. Două ceasuri

mai jos este Embialer,

un alt sat.

9
Gt

Totalul.

. .,

,.

.

..,

16

La Ghiolghenli, sat bun turcesc... .
„am luat prânzul, Şi trei ceasuri mai la vale este Cenghel-Deresi; un sat prost turcesc,

şi am rămas aici . . .. ...
. .. ... .. ... o..
|... . .
. . . ....
Am luat prânzul în cetatea Sudna. .
cc.
cc...
..
....
(jumătate de ceas de acolo este Cenghelchioi, minunat loc și sat, şi două ceasuri de
acolo Velibegchioi). Apoi am ajuns la Dragoi, minunat sat bulgăresc, la poalele muntelui Cenghe-Balcan, unde am și rămas la casa lui Sari Nicola î[[[.
dc... .
.
Dela Silistra până aici şi toate imprejurianile poartă numele de Tel-Orman. De aici începe Cenghel-Balcanul şi se sfârşeşte la Dobrali, un sat ales bulgăresc.
Am

pornit dela Dobrali

și ne-am

dus la Ceali-Cavac,

A
3

d
1

%

sat ales bulgăresc, așezat in mij-

locul Balcanilor. Drumul l-am făcut în 8 ceasuri, pentrucă ecră foarte mult noroiu și
calea anevoioasă, drept care am și rămas acolo.
”
Am trecut și celălalt munte al Balcanilor și am sosit la Dobrali, sat bulgăresc foarte bun
5
la capătul Balcanilor, și am rămas acolo seara. Un ceas mai Incolo este Lalachioi şi o
jumătate de ceas Kiuciulchioi.
Ne-am dus Ja Carnabat, oraș turcesc, aleasă și minunată poziţie, unde am luat prânzul.
5
Trei ceasuri de acolo este Beg-Mahalesi, sat, şi Agacilar, alt sat. Apoi am ajuns la Ka- tă
racialar, sat împărătesc foarte bun, unde am și rămas scara .
cc...
d
103
Suma .......
30:
31:

Prânzul la Karabunar, sat bun bulgăresc. . . . « î.... | î..co
. ....
Şi de acolo la Faki, un sat bulgăresc ales şi mare ca un oraș, unde am și rămas. e
Am luat prânzul la Canara, sat bun bulgăresc... .. . . .. .. . . . . . . . .

4
4
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- Ceasuri
“şi .
2 1 tele .
lunii

distanţe

>

„Poziţie minunată, dar vestită ca adăpost de hoți.

Apoi la Cogea-Tarlă,

cc.
cc.
cari se duceau

ales,.unde am și rămas.seara e se
“Am, întâlnit „pe drum doi călărași,

sat bulgăresc

paie
la Iaşi, şi un

2

seat
de
orânduit
u,
Turnagi

PR
o.
e
e
ca.agă la Hotin.
partea de diniDunării,
pe malul
Sumna, Razgrada; Rusciuc, Şiștov şi toate orașele de
supuse sansant
mării
ţărmul
despre
„coace ascultă!de sangeacul Vidinului, iar celelalte
CealiDragoi,
iar
;
i-Şehri
Totroka
și
geacului Silistrei, care se numește Silistra-Kasabasi
din
i
ibaşulu
hostang
supuse
sunt
)
biserici
de
Cavac,. Dobrali-și Saranta: Eclisie (Patruzeci
“Adrianopole:

bulgărese
pornit dela Cagea-Ta:la și.am luat prânzul la .Erecler,.sat

Am

1:

1 DUMINECĂA

NOEMVRIE

„sas.

Si de acolo

. se...

Saranta-Eclisie

ne-am'dus'la

a...

.:.

.

. ..

a...

-- e
spre capitală.
„oraş, unde am rămas. Am pornit şi pe Focşa 'călărașul
me
deea
e
eee
la Burgaz, orâș ales , . o...
rămas
am
ostași,
unde este pază de.
Luând.prânzul pe câmp şi străbătând pădurea,
!
”
di
a
o»
scara'acasă la o cucoană Ilagitina.
-- - ema
La Caristirani am luat prânzul înaintea hanului .
eee
e
popasul.
fost
a
'orâş,
şi'la Ţorlă,
„e
.
Mi
E
unde am rămas la casa lui Andrea.

2:

3:

ee
Prânzul la hanul .Chinicli,

4:

e

eee

“şi trecând aproape de oraşul Silivria «e
care are și O întăritură pe lângă

unde

am

i...

eee

am înaintat până la Pivates,

o ce

eee

găsitși pe Grigoraşcu, portarul

de câteva zile cu: scrisori de răspuns 'din
In ziua de Vineri în Constantinopole. .
şi pe la chindie la Curu-Ceșme, trecând
Adică dela Iaşi până la Constantinopole
a

sat pe lângă mare,

ie

ee

ete

. [d

ee.

ee eee.

mai mare, cu Manole, portar;.ci "mă

4
G
3
,

. 2

eee.

eee
me

8

4

eee

- o...
și pe urmă.popas la Micro-Celimege . + + -

unde

;

eee

eee.

«n.
Prânzulla Megalo-Celmege.

5:

G:

am, și rămase

mare

ee

2
„d

le.

„2

3.

așteptau

partea colegilor mei, boierii capuchehaiale. 3
e mea poa
ae
. .
dela Fil-Kioprusu a lui legatharia.
LL
ceasuri:
151
e
so.
e.
..
șapte
şi
şaizeci
a,
sută
Un

Domn, aflătoare la punctul dela
Am tras în gazdă la casa prea nobilului meu
casă' o cumpărase Măria-Sa dela Mateiu Vodă
Curt-cesni&; numit Sarat-burnu. Această:
până

mi-a dat-o mobilată ca să locuese
Ghicap6 vremea când eră dragoman: Măria-Sa
mare logofăt
mea. Acolo ne-au primit, prea nobilul boier

co voiu câștigă o locuinţă a
cu prea nobila lui boiereasă cucoana Eufro
Nicolache Manu, capuchebaiaua de frunte,
. Ei au primit și. pe prea iubitul lor boier
sina Ghica, nepoata prea iubitei mele Raliţa
du-se la laşi, sa găsit cu cale să se încăminar, Dumitrache Manu, care îmbolnăvin
ui şi aşă el a venit împreună cu noi. Pe
toarcă. în patria lui pentru schimbarea aerul
trecere
vistier Eustatie Lapiti, capuchehaia cu
lângă 'aceştia orau şi boierul al doilea
eni
priet
capuchehaialelor şi alţi foarte mulţi
şi fratele său Torgache Lapiti, secretarul
a
şi boierul spătar loan Vlastos, capuchehai
şi rude. A doua zi de : dimineaţă a venit

și dumnealui, și alţi mulţi.

e

. niai vechi âi mei, boierul logofăt
+ In 9 ale lunii aceştia Luni, cei. doi. colegi
la
Vlastos, poreclit Arapache, mau prezentat
Niculache 'Manu şi boierul spătar loan
d-Hami
strălucitul ehehaia-bei, care eră Halil
domnii seculari, întâiu. și întâiu la prea
pe
cu Măria-Sa sub prea înălțatul Ismail-Paşa,
Efendi' (ridicat aproape în aceeaș vreme
partea
din
îmmânat scrisoarea de acreditare
când Măria-Sa oră dragoman), căruia am

prea binevoitorul meu Domn scrieă despre
Măriei-Sale şi una către Marele Vizir, în care
ia-bei, după ca
mine

şi că m'a ales şi m'a trimis

spre

a-i sluji pe

dânşii. lar cheha

101

le-a citit pe amândouă, mia întrebat: «ce fâce şi cum petrece Măria-Sa?» şi 'altele de
felul acesta. Apoi na întrebat, al cui este scrisul celor două scrisori ce am

adus? Am

răspuns că este al fiului său cel dintâiu, al beizadelii Alexandru. M'a întrebat «de cd
vârstă

este

cl?»

Am

răspuns,

că na

împlinit

încă 17

ani.

«Oare

tatăl

său

îi dă vreo,

lcafă, dacă-l întrebuințează la scris, .sau lucrează degeaba?» Și cu i-am răspuns, că ei
wau vreo învocală între “dânşii, fiind tată şi fiu, Apoi m'au prezentat vechii mei colegi
prea măritului Reis-lfendi, care cră Fegzi-Suleiman-Efendi, om rece şi posomorit. Și
când colegii mei i-au spus, că Măria-Sa mia trimis să le slujesc ca reprezentant al său,
mi-a zis să-mi caut de lucrul meu cu mare îngrijire și băgare de seamă, şi să nu
lipsesc nici odată dela Capu- conac, ci să mă aflu acolo pe fiecare zi, ca să. nu mă aștepte când mă vor căută. Apoi 'm'au prezentat şi la Beiliceiul care 'eră Ilairi-Eiendi,
om de un caracter de derviș şi schimbieios." In acceaş odaie mai stă și Beilicei-Nesedari; acesta eră vestitul Reşid-Efendi, la care Măria-Sa m'a sfătuit să mă duc pe
fiecare zi, povaţă pe care am păzit-o până la sfârşit; pentrucă eră un om cu mult
duh şi înţelepciune şi. foarte blând la vorbă şi purtare. lubiă și pe Domnul meu și
cu toate că aveă și alţi prieteni greci, cunoşteă însă cele mai mari însușiri ale Măriei-Sale şi nu încetă de ale murturisi. După aceca mam prezentat și-la Amegi-lfendi
care eră Ratip-Efendi, de asemenea prieten bun al Mărici-Sale, și în sfârşit la Kehaiakeatipi, care eră Reșid-Celebi-lifendi, cainiu al lui lagligci-lmin-Pașa, cel. dintăiu care
ieşise cu oștirea împărătească împotriva Ruşilor sub sultanul Mustafa, și ncîncăierându-se cu 'dânșii o vară întreagă, la urma urmelor fu osândit și decapitat din.porunca
împărăției. La închinarea către Marele Vizir nu:am vrut să mă duc, pentrucă mi s'a
spus că aceasta este o etichetă care costă pentru întâia dată: vreo 80 de groși ca bacşișuri cari se dau la iceagale, la ceauși şi alţi slujitori ai Excelenţei-Sale, și fiindcă
Excelenţa:Sa a allat despre trimiterea mea în capitală dela prea strălucitul chehaia-bei
şi fiindcă cl.mă va cunoaște personal după câteva zile, când vom aduce obișnuilele:
daruri pentru Kurban-Bairam şi când sc înfăţişează toate capuchehaiele în aceeaș vreme
se îmbracă caftanele obişnuite, şi prin urmare cheltuelile se fac. numai .odată și nu
îndoite și de prisos. Si fiindcă Măria-Sa pe lângă toate sfaturile părintești ce mica dat
mi-a spus şi aceea să am în vedere dorința lui de a cruţă banul “moldovenesc şi să
icau bine seama să nu se facă cheltueli degeaba nici până la o lescac, de:aceca am
lăsat la o parte întâlnirea cu Excelenţa-Sa. Deci căutam cu dinadius ca în adevăr, să
nu se fiică cheltueli de prisos nici până la o lescae. Vizir eră atunci strălucitul şi cu
drept vestitul Iara-Vizir, care de mult timp fiind silictarul prea puternicului Sultan
Hamid, ţinecu pricepere cârnia: împărăției şi: de atunci a început, împărăţia: să intre
în orândueală și să fie bine .cârmuită, să fie cu toţii foarte ascultători li poruncile împărătoşti, să lipsească aproape cu totul jaful şi nedreptatea pretutindeni, şi toate acestea
pentrucă cl însuș căută de toate trebile și le controlă cu deamănuntul. El aveă -pretutindenca

spioni

credincioşi,

cinstiţi

şi cari nu

se lăsau: mituiţi

și află

adevărul.

Pe-

depsiă fără milă și cruțarepe neascultători, pe răsvrătiţi şi pe răpitori şi: dădeă răsplată celor ce slujiau bine şi cu credinţă. Maria-Sa: ave â-o: deosebită trecere -și favoare. pe lângă dânsul, şi de aceca el avcă cu Măria-Sa o neîncetată „corespondenţă
tăinuită,

scriind

şi trimițând

scrisori

pecetluite

şi primind

de asemenea „răspunsuri pe-

cetluite, fără ca 'cineva din domnii înaltei Porţi să ştie ce “cuprindeau, aceste; scrisori.
In 11 ale. lunii, boierul logofăt Nicolache Manu m'a prezentat la prea măritui
Atif-Zade Omer-Efendi, la conacul: lui, pentrucă, nu aveă slujbă; el eră din vechea familic (7) nobilă. Acesta eră adevtratul prieten al Măriei-Sale, pentrucă cunoștea meritul, înţelepciunea sa şi serviciile -ce le-a adus cu credinţă. Felurite partide protiv;
nice căutau să-l câştige și să-l strice cu daruri bogate, dar n au putut izbuti, căci el

102

a 'rămas totdeauna zelos apărător al Măriei-Sale, până într'atâta, încât atunci când su
hotărît înlăturarea Mărici-Sale și a ieşit hatul sultanului Hamid la 1782 în Maiu la
Poartă sub Izet-Mehmet-Paşa, ca să se aleagă alt Domn pentru Moldova şi a. trimis
acest hat lui Omer-Efendi, care eră atunci chehuia-bei, ca să iea măsuri după obiceiu,
acesta s'a dus sinpur la Marele Vizir și a zis că .....
(Urmarea, lipseşte, fiind pierdute cele din urmă file ale codicelui).

ML.

|

,

Urmare

la Efemevidele

dela 1758—1789

Constantin Caragea.

scrise de banul

.

1789 OCTOMVRIE.
In 13, Sâmbătă, a fost cetit un hati-bumaiun la divan, cuprinzând că dreptatea

este baza biruinţii şi că vechii sultani de aceea erau învingători şi triumfători, penirucă erau drepţi; alungarea şi blestomarea acelora cari fac nceorânducalăîn oștirea
şi
împărăției, şi pe lângă asta că, dacăva fi nevoie va porni la răsboiu prin Martie
Sultanul, şi că prin urmare să se facă pregătirea cuvenită pentru a merge la Adrianopolc, să se procure muniții și provizii şi să se îndrepteze drumul.
In aceeaş zi au ieșit două porunci: de surghiun pentru doi șehul-islami, una
ducă la arpentru Durizade Arif-Mola, care cuprindeă ca el să porneascăși să se
cu cari
hagiii,
trece
vor
când
palicul său, care este Kiutahia, și acolo să stea până
că această
împreună să plece de acolo şi să meargă la Taif, adică în Arabia. Se zice
lui
mijlocul
prin
mlicul
şehul-isla
capete
mânie i-a venit dela faptul, că el umblă să

de
Osman-Pașa-Zade Izet-Bei. Iar cealaltă poruncă eră pentru Mufti-Zade . . . . . care
său, la Enguri,
asemenea spuncă că acesta să pornească și să se ducă la arpalicul
ca să scape,
fierbinţi
rugări
cu
şi cu toate că eră prea bătrân și zăcea în pat şi căută

arpalicuri
dar n'a izbutit, şi așă a plecat cu Mola, fiul său cel mai mare. Aveă şi alte

cu un venit de
și i le-au luat şi sau dat altor ulemale, în deosebi acelora din Ianina
al Rumeliei,
opt sute de groși po lună, sa dat lui Derviş-Mola, nakip şi fost .hajasher
arpalicuri.
sub' cuvânt că e abuz şi prea mult ca un fost șehul-islam să aibă atâtea
și Hamidcl
dintre
re
Dar adevărata pricină a căderii lui pare a [i o veche ncînţelege
a
i
Zade-Etendi, Velig-u-Niami de acum.
şa şi l-au
Ferhat-Pa
aş
bostangib
In aceeaș zi sau dat şi trei tuiuri fostului
numit Surugipașa, adică să conducă oștirile din Rumelia.
mutase la
In 14, Duminecă, Izet-Bei Osman-Paşa-Zade, Eiup-Molasi, care se
și să nu
lui
vila
la
locuinţa lui din Constantinopole, a primit porunca să se întoarcă
ceca co se zice că el
se întâlnească cu nimeni. Pricina acestei mânii se pare că este

ori fără ştirea lui,
umblă să facă şehul-islampe Durizade Arif-Mola, fie cu învocala lui

și sus numitul la
îa adică să-l slujească fiind prioten vechiu. De aceea fu surghiunit
ca să se ducă apoi la
arpalicul său la Kiutahia și de acolo are să pornească cu hagiii,

Taif în Arabia.
“In

|

împresurând
19, Vineri, s'a făcut cunoscut, în sfârşit, că generalul Laudon,

ori ieşire şi s'au
Belgradul cu oaste de 60.000, după ce împresuraţii au ficut de patru
și au luat şi
pătut vitejeşte, la urmă a luat cetatea. Se zice că dușmanii au înaintat

Sofiei, iar că ordia a pornit
Nişul și că unele cătane s'au ivit până în împrejurimile
ars şi magazinurile ce se
din Măcin şi a fugit la Şumla. Se mai zice chiar, că au
mie şapte sute de pungi. află în Sofia cu proviziile adunate acolo, în preţ de vreo
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In acceaş zi, 19 Octomvrie, a fost îmbrăcat cu caftan ca general la Sofia SeitAhmet-Pașa, ginerele Sultanului după fiica sa Iladige-Sultana; tot atunci a fost orânduit

ca comandant

acolo

Ilagri-Salih-Paşa,

fost

caimacam,

care

petrecea

la

Iavalkia.

Au chemat și pe Mustafa-Pașa, ginere al Sultanului după sora lui Şah-Sultana; dar deși
oamenii caimacamului au păzit la scala Bahce-Capusi vreo trei ceasuri (ducându-se şi
întorcându-se de vreo trei ori), el prefăcându-se că-i bolnav n'a venit. Deci s'a supărat
foarte mult Sultanul; cu toate acestea l-a iertat şi când a venit a doua zi la Poartă,
l-a îmbrăcat cu caftan şi l'a numit și pe el serasler la Sofia. Dar este în adevăr bol-.
năvicios, suferind de ameţeală, și a plecat cu vizicători la ceafă. EI este fratele vestitului Rafa-Vizir.A fost numit și fostul tefterdar vechil Ismail-Efendi, tatăl lu KehaiaBei, ca nazir al munițiilor la Adrianopole.
N
In 21, Duminecă, Sultanul a trimis la Poartă sub privegherea hazne-chehaia!ei
și a lui iazigi-efendi și a hazne-ketipului toate prisosurile argintăriei sale cu opt sute
de hamali, căci aveau o greutate de peste 10.000 de ocale, pentru a fi turnate ca
monedă şi să le întrebuinţeze la nevoile lor: de faţă; ele au fost trimise îndată la monetăria împărătească. Orânducala lor eră aceasta: In frunte mergeau călare iazigi-efendi,
și hazne-chehaiasi, şi urmau hamalii încărcaţi cu niște coşuri mari. Rândul cel dintâiu
cu hamuri,......., ţesale şi scări de șea; în urma hamalilor veniă călare haznekiatipul; şi aceasta a urmat în două rânduri. Iar de data a treia iarăș cu aceeaş orânducală au scos cele mai scumpe lucruri, şi anume lirhiane, ibrice, câni de afumat,
zarturi, tablale, farfurii, panere împletite, tingiri și alto asemenea, și ca să nu cadă în.
mâinile altora sau să fie şterpelite, au fost puşi la fiecare patru hamali câte un enderun agalariudan pedestru ca să păzească, şi aşă le-au dus la Poartă şi de acolo la
monetărie, Această pildă au urmato și.sultanele și mulţi nobili, dintro cari unii au
poruncit să le facă hamuri de alamă.
Se zice că aveau de scop să îndatorească iar pe raiale să dea 12.000 de ocale
do argint (adică 5.000 Grecii, 4.000 Armonii și 3.000 Evreii, precum s'a făcut și sub
Sultanul Ilamid de câteva luni; argintul acesta a fost adunat prin patriarhi şi prin hahambaș și a fost plătit cu câte 10 bani dramul), dar caimacamul sa împotrivit zicând
Sultanului că, în loc să aibă blestemul lumii, e mai bine să scoată tot ce-i de prisos
în tezaurul statului șissă-l prelacă în monedă.
In 22, Luni, a fost consiliu general la Paşa-Capusi, unde s'au adunat şi nobilii
ogeaclii bătrâni şi unii din partea breslelor, precum muteveliii lui Saragiuhana și alţii.
In aceeaș zi la porţile Constantinopolei stăteă un ageac-iazigisi şi un aga-ciocadari și un iamac, și prindeau ieniceri de 18 ani și mai mari încă, şi-i trimiteau la
Aga-Capusi, unde îi înscriau și dedeau drumul numai la aceia cari aveau chezaș, iar
pe ccilalţi îi puncau în lanţuri, fiindcă se dăduse poruncă să se pregătească 10 ortalo
și Vineri să plece numai decât.

In 23, Luni, sa făcut serghi la Aga-Capusi, şi s'au împărţi la fiecare din acești
ieniceri pregătiţi câte 10 de groși, ca să se pregătească; au pregătit chiar și un lalţ,
adică o ședinţi, la divanhana dela Aga-Capusi și așteptau pe Sultan ca să fio de faţă
la această

împărţire,

ceea

ce nu

cră obișnuit

până

acum.

In aceeaș zi a fost surghiunit şi un al treilea fost şehul- islam, Riamil-Mola la
arpalicul lui, la Keșan.
In acceaș zi sa dat ordin impărătese, după înţelesul a două fetvale, că deoarece nu-i spre bine argintul pentru întrebuinţarea Ehli-islamilor, po viitor să nu-l
mai întrebuinţeze nimenea, mic sau mare şi din oricare stare ar fi făcut parte, şi numai arme argintate și brâie femeiești să fie îngăduite, iar hamuri, ţesale, zarfuri de afumat, tasuri, ligheane, ibrice şi în scurt ori ce lucruri scumpe mai au să le trimită
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'10 bani argintul curat
_1a'monetărie în răstimp de 31 'zild și să se plătească cu câte
şi să întrebuinţeze pe viitor alamă suflată, cu aur, după cum a făgăduit Duzoglu, ar:

gintarul monctăriei, de a făuri arama suflată: cu aur cu câte patru bani dramul. Și
aşă au început cu toţii să le trimită, făcând hamuri de alamă și ţesale chindisite. Ase-.
meneași capugibaşiişi întrun cuvânt toţi cei mai mari și mai mici. lar după acest

termen, dacă. so vor găsi-la cinevă scule de argint, să știe că va fi pedepsit.
„In

24, Miercuri, reis-vechil Rașid-Efendi-a

chemat pe 'ceaușul 'Osman și însăr-

— una către şeful arsenalului și alta către aa!
cinându-lcu două porunci împărătești
celor Sapte Turnuri —i-a zis ca cu: cea dintâi spre scară să se ducă le arsenal şi să
iea de acolo pe cei doi curieri, cari au fost prinși în Moldova sub Alexandru Vodă
Ipsilante, după închiderea

ambasadorului

Vulgalov

(din cari unul eră ordinar

și ce-

Ilali extraordinăr şi major, şi! de atunciîi ţincă închiși în galeră) şi să-i ducă pe la
coasul întâiu din noapte la cole Sapte Turnuri, unde așteaptă pentru acest scop 0 'corabie” raguzană

aceca
După
sa..
'și: să-i îmbarce într'în

arătând “cealaltă poruncăla -aga

dela “Turnuri, să: scoată și pe 'sisnor Vulgakov, ambasadorul Rusiei, şi să-l îmbarce şi
pe cl în acceaş corabie -împreună cu 'oamenii lui, adică cu Neculache Pisani, întâiul
săia dragoman [care de mult să îmbrăcase nomţește) cu secretarul său și cu alţii. Ceaușul
Osmari le-a îndeplinit toate acestea întocmai. Ambasadorul a luat, din Stavrodrom și po

țiitoarea, lui cu copiii, iar signor Pisani numai cu fiul său cel mare, pe când pe femeia și.
Pe ţiitoarea lui
fetele lui şi ceilalţi copii i-a lăsat în Stavrodrom acasă, unde ședeă și înainte.
signor Vulgakov au însoţit-o:din Stâvrodrom până la corabie numai signor Kirili, deputat ul Raguzanilor, și signor Vicenzo, şi s'au coborit pe la ceasurile 3 din noapte.

Afară de aceştia nimenea altul nu sa

întâlnit cu ambasadorul, când a plecat cu corabia.

; î...1n 25, Vineri, a venit Tlusein-Pașa amiralul cu flota: care cutreieră Marca-Ncaca davegiu,
gră şi sa oprit la Buiuc-dere cu 36 de corăbii, şi în 29, Luni, a fost trimis

din partea Porții. muhurdărul lui Chehaia-Bei şi așă s'a coborit cu corăbioara lui după

au început a se

obiceiu şi s'a dus.la Poartă și de acolo la arsenal. Şi la 1 Noemvrie

ca să
cobori coribiile din flotă şi celelalte “rând -pe rând câte trei ori patru pe zi,
ierneze şi elo şi 'să fie drese la arsenal pentru a fi 'gata la începutul primăverii.

-.: “In 28, Duminecă, a fost conferința lui reis-vechil Raşid-Efendi cu ambasadorul
curtea
Spanici signor . ..... şi se zice că ar fi vorbit despre o întocală, pentrucă

curților,
spaniolă, a.fost cea dintâi care a propus să mijlocească pentru împăcarea.
a
ambasador
numitul
că
cari se aflau în răsboiu, şi o respinseseră. Se mai spusese
de
în curs
făgăduit să aducă. răspunsul curţii sale asupra propunerilor ce ii sau făcut

zile.:
pâtruzdeeci

- .

ea

N

e

|

de îmIn :29, Luni, a venit pe mare solul trimis de padişahul din Fez, adică
metale.
păratul Marocului și.a adus. felurite daruri de aur, argint și alte
chilul, și
ceauș-bași-ve
In acesto zile fu destituit IHamdulah-Bei Sahșivaroglu,

fu numit în-locul lui fostul mare imrahor Said-Bei Izet-Pașa-fade.

.

-

şi Sul-* In 81, Miereuri, s'a. îmbolnăvit rău Lala Mahmut-Bei având dizenterie,
toţi
urmare
şi prin
tanul. Sa dus tiptil spre cercetarea lui. Iar haremul i-a trimis cogie
întrebat cum se află.
clericii şi boierii turci parte s'au dus singuri, parte au trimis de au

„1789

NOEMVRIE.

m

cu.. ; ..î
„In 3, Sâmbătă noaptea, o corabie franţuzească de marfă, încărcată
a nemerit noaptea

înainte la Curşunlu-magazi, așezându-se aproape de una englezească

Cu toate
. că lipsiă, fiind afară, căpitanul ei și rămăsese
încărcată cu “praf de puşcă
de acolo şi a fost în primejdie
fiind beţi au deslegat-o
numâi.cu doi marinari, amândoi
,
.
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de a cădeă.peste un ITudaverdi-Ghemisi, dar i-au luat înainte şi au dres-o în partea de:
jos şi trăgând-o la bătaia valurilor au lăsat-o de a ieşit afară arzând. In acecaş zi şi-a,
făcut ieşirea cu alaiu fostul caimacam Ilasi-Salih-Pașa. A plecat fostul caimacam IlagiSalih-Pașa la oștire cu titlul de caimacam spre Sumla; până când să ajunsă și Vizirul:
In: ale lunii, Duminecă, a fost întâlnirea lui reis-vechil Raşid-Efendi cu am„ basadorul Suedienilor Monsieur Ditz la Beşictaşi, în casa lui "Veli-Efendi-Zadelale
Anadol-Kazaskeri.
:
In 10, Sâmbătă, Guciue-Ilusciu: Aa, baş ciocodarul Sultanului, a plecat cu blana
și cu 'isticler-emri, după obicciu, la Marele Vizir Cezaorli-Iasan-Paşa.
In 12, Luni, a îmbrăcat blană şi Seid- Ahmet Paşa, ginere al Sultanului ::după
Șah-Sultana,

și i-au dat

în“slujba

lui

Kiutahia

numindu-l

tot deodată

şi

serasler

în

Sofia. Aceste titluri amândouă le aveă Cezaerli-IMasan-Paşa care a luat slujba Kiutahiei și dând-o lui 'Ţuroglu, i-a poruncit să se ducă la Sumla, unde eră oștirea.
In 15, Vineri, au trecut oştirile lui Mustafa-Pașa, ginere al Sultanului după SahSultana,

unde

îndreptându-se

spre Beilaz, pentrucă a fost orânduit ca comandant la Cavachia,

eră Ilagi-Salh-Pașa.
In 15, Vineri,

a fost surghiunit

Reti-Mola,

candidat

de

Stambol-Cadisi,

la ar-

alicul

lui, şi alţi câţiva.
Sa
A
“In 15, Vineri, sa întors Şemsidin-Bei, capugilar- chehaiasi, dela misiunea lui în
Bosnia: unde se dusese ca să ridice pe Mehmed-Paşa cu oștirea asupra Nemţilor. Il
ziceă că l-a făcut să pornească cu 21.000 de Albanezi... -:
In aceste zile agenţii polițienești de sub Numan-Efendi au prins. .-.:. -i. pe
domnul ..... ginere al vestitului arhitect împărătesc Gheorghe Calfa, căci ayeă' în
tabachiera lui tutun străin, care este oprit cu asprime; el a fost luat la conacul agăi,
care sa întâmplat să lipsească, şi deci oamenii lui l-au pus în falangă și până să [io
cunoscut cine €, i-au dat la picioare vreo 15 lovituri de bețe. Unii oameni mai puţin
de seamă, cari au fost prinși în vremea asta cu tutun străin, au fost duşi la temniţă.

1189 DECEMVRIE.
In...
ziua . . . «au intrat în capitală avutul și lucrurile lui Mavrogheni;
domnul muntenesc, și unii boieri de ai lui, anume Dahul jupân: Neculai, fiul mactulului Scanavi, şi spătarul şi ginerile său Neculai, liul asăi Constantinși nepot al pos-

telnicului Iorgula, şi postelnicul său Enache, fiul lui ......... Maslupi Moraiti. Cât
despre el, se zice că se allă la Giurgiu şi caută să adune oştire ca să alunge pe Nemţi
din

Bucureşti. Aceștia

se zice

că au

pus

mâna

pe

el și că ar fi numit ca guvernator

pe banul Dumitrache Ghica. Ii rămăseseră acolo, pe când Mavrogheni a plecat şi din
suita lui logofătul loan Jeanet, cei doi fii ai Mariţei, adică ..... şi. . + + lorgache
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1808 NOEMVRIE.
In 27 Noemrric,

a îmbrăcat

gimani,

,

întrun

ceas

Vineri,
bun

după ce postul de
Jurmuzaki,

Documente,

Constantin Caraţeii

|

a

pe la ceasurile. 10 din zi,-prea strălucitul bei-zadcă

caftan şi a fost. numit

dragoman
XIV,

:

a fost vacant

divani-humaiun-ve-mukialemi-ter-

23 de

zile, iar compeţitorii. erau
14
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nenumărați. Pe Domnia-Sa l-au adus din insule stăpânitorii seculari și l-au înduplecat
i
cu sila si primească acest post.
unde erau înDaut-Pașa,
la
dus
sa
chindic,
In 29 ale lunii, Duminecă, pe la
la.și giMurat-Mo
lui
fiul
truniţi și ceilalţi trei murahaşi, prea excelentul Riza:Mola,
Halia-Reisnere al lui" Nazil-Efondi, fost Stambul-Efendi;. prea măritul Galib-Efendi,
şi
asemenea
Paris;
la
r
ambasado
Efendi, care cu'vrev 5 ani înainte fusese trimis ca

.
prea măritul Izet-Bei Halia-beilicci, fiul lui Arif-Efendi şi nepotul lui Mola-Bei.

Rasti.
In acecaș zi a îmbrăcat caftan de rekiap-tergimani spătarul lancu Bibica
împreună
toţii
cu
plecat
A doua zi în 30 Noemvric, Luni, spre chindie, au
dela Daut-Paşa la Iaşi, unde aveă să se ţie congresul.

1809 IANUARIE. .
17 zilcadă, Vineri, către seara sa născut șehzade (prinţ) Sul-

In 22 Ianuarie,

de 7 zile numai

tanului Mustafa.şi a fost serbare

în palatul împărătesc,

Copie întocmai după pitacul original ce l-au scris venerabilii arhierei, doi bătrâni, către boierul doctor signor Tipaldo în 22 Aprilie, anul 1809, în seara surghiula cele
nirii prea sfinţitului chir Macarie al Kizicului, adăugând alte 10 sau 15 pungi
l
surghiunu
cu
făgăduite ca să so ica și eparhia sus numitului, nemulţumindu-se numai
din
lui şi făcând recurs în interesul afacerii la tacrirul secretarului prea sfinţitului
vale:
la
mai
Efes, pe care l-au şi trimis dinadins cu pitacul însemnat

Urând

tot binele -Inălţimii

Tale

îţi grăim

cu

graiul

cel

mai

dulce:

graiu
Iată secretarul nostru: Neofit vine la Inălţimea Ta ca să-ţi vestească din
isprăvi treaba
viu cele co am vorbit. Deci, dacă lucrul se va pune la cale și se va
adaugă Inălsă
,
după înţelegerea ce am făcut prin scrisoarea noastră ce-ai la îndemână
bun sfârşit.
„ţimea Ta, do va fi nevoie, încă 10 sau 15 pungi, pentru ca treaba să aibă un
Tale
Inălţimei
cinstea
şi
păzită
(ie
Hârtia de faţă slujească-ţi ca, dovadă, pentru ca să
apuce
nu
ca să
şi cinstea noastră. Peste noapte trebue să poltiţi la locul cunoscut,

alţii înainte, |
|

1809 Aprilie 22.

|

,

o

.

|

i

ai Inălţimii-tale binecuvântători zeloși:
DIONISIE AL EFESULUI

GHERASIM AL SALONICULUI.

câţiva alţii
Constantin Caragea martur ocular al pitacului original precumși
o
|
dintre fruntașii cari cunosc scrisul lui chir Neofit.
1809 APRILIE,

patriIn 23 Aprilie, Sâmbătă, chir Calinic fu scos cu drept cuvânt din tronul
din
sfinţitul
prea
Ieremia,
chir
arhal și fu âles ca patriarh ecumenic cu unanimitate
sfinpe nedrept în eparhia lui prea
Mitilena. Pe lângă asta, în aceeaș zi fu surghiunit

țitul chir Macarie al Kizicului în urma

prigonirii din

partea

unora din prea sfinţiţii

de pizmă
vlădici şi mai cu seamă din partea prea sfinţitului chir Dionisie al Efesului
al Saşi pentru interese proprii, precum şi' din partea prea sfinţitului chir Gherasim

Jonicului, care a făgăduit să dea bani din belşug ca cl să fie alungat din

eparhia lui

"107

şi să-i iea preasfinţia-sa locul în Kizic. Astea le-am aflat din cuprinsul pitacului pe
care l-au iscălit amândui şi l-au trimis prin Neofit, secretarul prea sfinţitului din Efes,
noaptea, boierului doctor signor Tipaldo, făcând recurs la tacrirul lui, și că dacă afacerea va luă sfârşit, să mai adaugă și alte 15 pungi şi să oprească pitacul lor ca dovadă. Acest din urmă lucră în acest scop prin rekiap-reisiul de atunci ....... Dar
cu voia lui Dumnezeu scopul lor n'a izbutit.
1809 MALU.
In 23 Maiu, Duminecă, sa întors cu bine din surghiunul lui preasființitul
chir Makarie al Kizicului în urma ajutorului
dat din partea prea venerabilului episcop
al Iraclici chir Gherasim şi miser “Teodosie și cu o cheltucală de 16.000 groși.
In 24 ale acestei luni a venit din Mitilena chir Ieremia, și a doua zi a îmbrăcat
caftanul patriarhatului după obicciu.

1809 IUNIE.
In 10 Iunie, Vineri, a intrat cu bine în capitală prea strălucitul .beizadeă Dumitrașcu Moruzi împreună cu ccilalţi trimiși întorcându-se din Iaşi fără rezultat, deoarece îndată cum au sosit, primiţi fiind în chipul obișnuit la hotare din partea Rușilor, aceştia n'au vrut să stea de vorbă cu dânşii şi au propus ca mai întâiu să dea
afară din capitală pe monsicur Ader, ambasadorul Angliei, po care-l cunoscuse și-l
primise pe la Ianuarie puternica împărăție, şi apoi să înceapă tratativele de pace. La
această propunere a Ruşilor stăpânitorii de aici au răspuns că chiar de l-ar da afară
pe el, de unde pot fi ci siguri că Rușii vor primi pacea, și că deci nu pot primi
această propunere. Aşă dar au dat drumul trimișilor și numai decât a început răsboiul, înainte de toate împresurarea Brăilei, de unde au fost atunci goniţi cu destulă
pierdere sub mareșalul prințul Prozrovschi.
In 14, Luni, a îmbrăcat caftan de caimacam bătrânul Ilasan-Pașa.
In 24 Iunie, Joi, a plecat prea 'strălucitul boizadeă Dumitrașcu cu prea măritul
Galib-Reis-Efendi la oastea împărătească, care se află la Daut-Paşa sub comanda Marelui Vizir Kior-lusuf-Paşa. Dumitraşcu a lăsat ca locţiitor de mare dragoman pe fratele său beizadeă Panaitache, care nu voii şi a fost cu sila înduplecat.
1809

IULIE.

La 11 lulie, Duminecă, oștirea împărătească a pornit cu Vizirul din câmpia
lui Daut-Pașa.
In 26 Iulie, Duminecă, sa născut o sultană şi sa numit Fatma șia cut iluminaţie de trei zile la Beşictași, la seraiul Sultanului și la multe curţi.de ale boierilor
Turci şi Greci şi ale altora.
1809 DECEMVRIE.
In 15 Decemvric
fugise de aici.

a sosit la Petersburg

Acesta eră acel care a bombardat

Remis-Abdulah-Pașa, fost amiral, care

zidurile Constantinopole cu 0 fregată, în-

cepând dela Cornul de Aur până la Sarai-Burnu, pe vremea când ienicerii dăduseră
foc la Pașa-Capusi şi înconjuraseră pe bairactarul Mustafa-Pașa în haremul său, în

cămara lui, unde a și fost omorit

dând

singur foc hrubei pe care

singur

și unde au murit nenumărați ieniceri, după ce a luptat cu dânșii vreme
omorit destul de mulţi dintre ci.

o făcuse,

destulă şi a
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1810 IANUARIE,

că

a
Pe

:

:

In '20 Ianuarie, Vineri, po la ceasurile șase din zi, sa

a

e

pad

săvârşit din vicaţă «pă

tă, lăsând 9 copii ortarul Costache Suţu, murind de o moarte neașteptată şi nepildui
se voios până
fani, dintre cari şase fete. De cu, scară. Ginase “cu mama lui şi petrecu
he. A doua zi s'a trezit
la orele şase din noapte la cumnatul său postelnicul Iacovac
şi a fumat două ciucafeaua
foarte stinătos la vremea obişnuită şi după ce şi-a but
iune treceă când dela o
bucuri de tutun, i-a venit o durere straşnică, care cu repezic
și fără să se oprească
mână -la alta, când la umere, când la coaste şi așă mai departe,
strigă: diată-l, iată-l, aici
la un loc. In vremea asta suferindul umblă prin: odaia lui şi
Intre acestea doctorii
a venit; acolo s'a, dus durerea. Dumnezeul meu, ica-mi viața»
fără să numească
ordinar,
su
.
au lost „chemaţi în vremea când suleriă; chiar şi medicul
boala,

a zis că

esto

o

durere

obișnuită

de

pântece, de

care. sufere;

de

aceea: i-a or-

ato curăţenie pe care
donat un clistir şi l-a întrebuințat, dar fără efect. I-a mai oidon
a doua oară simdar
a luato şi i-a pricinuit ca un fel de: vărsătură. A luat-o odată,
cucoana n spătăreasi
țind o durere pe. la gât, a murit, fiind de aţă nenorocita-i mamă,
N
iilenea,, şii ali” prieteni de ai lui. o

_ 1810 FEVRUARIE.

N

a a “murit in cea
In 28! Fovru arie, Luni, întâia zi din post, când Sa . făcut „ziuă,
măi” mare liniște” prea

iubita

mea,

şi întru toate însemnată

cumnata mea, ccoana

Zam-

fiind la căpătâiul ei și
firiţa, acă, după ce a suferit de un an şi jumătate de dropică,
că "doarme. lar răpoprea scumpa "mea Zoiţă, care. n'a înţeles moartea ei şi a crezut
în mâhnire nespusă,
lăsați
Sata, a, scăpat. 'de deşertăciuhea acestei lumi, iar pe noi ne-a
pentrucă simţim- pe fiecare zi ccea

ce

ne lipseşte.

!

1810 MARTIE.
așşa, ale cărui
“In 27 Martie, “Duminecă, a fost destituit caimacamul Osman-P
său Bohorico, nepot al
lucruri au fost pecetluite. “Au chemat la răspundere pe zaraful
Dar pe el l-a ajutat cât
lui Sapgi, ca să dea socoteala la daiveaua lui bostangibașa.
şi aşă a fost liberat
a putut prea strălucitul beizadeă Panaitache, foarte bine făcând,
> fusese agă dei ieniceri sub
după câteva zile. Caimacam fu numit Ismitli Halil-Bei, care
A
ae
Sultanul: Selim şi .apoi a. fost surghiunit 'la Anghira.
rând
singur
cu un
In .... Martie când sa întors la Constantinopole într'un caic
lui miser Jeani (care a
do':vâsle acâsă la el în Fanar .răiser Constanti Scanavi; fiul
şi ginere al lui miser
fost eheimăt din Chio şi decapitat sub Sultanul Abdul-Hamid)
-l. de după amiazi până
Scarlat Sevastopol după fiica sa Sovasta, îl aşteptă pândindu
vâsle pe la scala agici şi
de
scara un om învelit în şal întrun caic cu două perechi
el, și trăgând asupra-i cu pistolul
Fanarului, şi intâmpinându-l în caic, a pus mâna pe
răfucala ce are cu el și îndată
la lovit. de. moarte în coăsta cea. stângă, zicând. că asta-i
acolo aproape și după trei zile
a fugit; iar miser Constanti a ieșit la e acasă, care eră
.
!
sa săvârșit din vieăţă.
alât
Porții,
a
porunc
din
zice,
se
Pe ucigaș l-a căutat cu stăruinţă Și, precum
,
sau
isit
mărtur
fost chip! să fie
bostangibașul câtşi a agenţi "de sigurânți, dar n'a
i
să-l afle. E
zile,
"multe
mai
de
boală
8 Martie; Jos i-a plătit obşteasca” datorie, după o
„In
lui lalingi Emin-Paşa şi nepot.
prea slăvitul, Emin-Bei, fost cajasker al Rumelici, fiuial
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de frate al lui Celebi-Efendi, oi însemnat, cuminte, priceput în limba arabă și persană, neluător de mită şi 'statornic în hotăririle lui. Acesta a fost orânduit împreună
cu alţi domni ca să cerceteze cu dinadinsul procesul ce l-au făcut Armenii după arderea bisericii dela Sf. Mormânt, căci au 'cerut şi ci .să se facă ctitori alături de: Greci
la ridicarea din nou a bisericii, aducând ca pretext că şi ei stăpânese o.parte din biserică după adeverinţele şi' documentele lor. Deci prea slăvitul Emin-Bei a'cercetat, cu
cea mai mare scrupulozitate şi luare aminte, toate documentele ambelor părți şi întrebând pe lângă asta amândouă părţile şi însemnând singur toate cele spuse de ele,
a dovedit în chipul cel mai ' învederat şi cu neputinţă de contrazis, că numai. Grecii
sunt domni şi stăpânitori ai bisericii dela Sf. Mormânt, iar Armenii şi: Copţii și Asirienii şi celelalte neamuri 'ale creştinilor sunt musafiri şi oaspeţi ai Grecilor, cu: învoirea şi din partea cărora s'a hotărit să li se dea acelora un loc deosebit pentru În-.
deplinirea datinelor lor, pentrucă numai Grecii au înfăţişat acte netăgăduite cu blesteme
straşnice. mai întâiu din partea lui Hazret Omer, apoi dela Sultanul Selim, fatih al.
Ierusalimului, care încuviinţează ca biserica, să fie dăruită Grecilor; : după aceea din
partea lui Canioni ' Sultan: Suleiman, şi pe rând din. partea tuturor împăraţilor; cari au
domnit pe urmă până la stăpânitorul de acum sultanul Mahmud. Toţi aceştia unul după

altul au reînnoit și întărit cu haturi împărăteşti actele pomenite, preînnoindu-le la fiecare
nvuă domnie și trecându-leîn condica împărăției, pe câtă vreme nici.unul din actele

Armenilor nu s'a găsit trecut în condică, pentru care lucru ci fură siliţi să se apere cu
minciuni ncruşinate și în sfârşit să susţie că Grecii au ars cu tot dinadinsul templul dela
Sf.: Mormânt, pentru 'ca să ardă totodată actele și dovezile lor aflătoare acolo, cari ar fi
fost asemenea celor ce au Grecii şi dovediau că şi ci sunt deopotrivă stăpânitori şi nu
_ oaspeţi închinători. Lucrul acesta s'a arătat că e cea mai învederată minciună, nu'numai
în urma raportului făcut de mulaua de acolo, ci şi prin celelalte hârtii din: partea cârmuitorilor de acolo, cari cu toate arătau cu totul dimpotrivă, adică cum că Armenii
dăduseră foc cu dinadinsul ca să întrebuințeze această minciună și dând daruri bogate
de bani să ajungă a se face şi ci deopotrivă ctitori şi prin urmare și împreună stăpânitori ai templului. Deci prea: slăvitul Emin-Bei, după co-a statornicit.cu cercetări
din: cele mai amănunțite şi conştiincioase drepturile Grecilor, cari erau netăgăduite
şi foarte bine întemeiate prin cele mai vechi și însemnate documente, le-a înaintat
puindu-le în vedere întrun raport amănunţit prea puternicului nostru împărat. Iar
Maiestatea-Sa (Dumnezeu să-i îmmulțească până la nesfârșire anii!) le-a, întărit cu sfântul
său hat, poruncind ca și pe viitor Grecii să stăpânească ca înainte templul: Sfântului
Mormânt şi însuş mormântul şi ei singuri să-l ridice din nou. Și așă îndată s'a trimis
vestitul Comnen Calfa şi alţi supraveghetori și :zidari şi materialul: trebuitor. pentru
zidirea templului, iar dânșii au și început să-l facă neasemănat mai bun decât cel ce
fusese înainte, şi ca mărime şi ca celelalte toate, întrebuinţând multe feluri.de mar:
more, de stâlpi şi de coloane, cu toate că şi acolo Armenii nau: încetat să le puie
piedici, chemând la întrunire pe Arabi şi amenințând -vicaţa supraveghetorilor și zidarilor. Dar-prea

bunul

Dumnezeu

iar zidirea înaintează minunat

face

toate mișcările

minuni, deci

cu ajutorul

dumnezeesc.,:

:..

lor rămân..moarle,

:

.;

1810 APRILIE.

In 3 Aprilie, Duminecă, după amiazi a fost surghiunit spătarul E nache Bibica
la Mitilena pentru întrigile ce făcea în umbletele

lui -pe la unii domni 'Turei.:Asta eră

cuprins în poruncă,

ai

|

In acecaş zi a fost surghiunit

şi beizadeaua

i

Grigorie

şi pentru aceeaș pricină, drept care izau pus pe amândoi

“Suţu în aceeaş

insulă

în aceeaş; corabie. - Dânșii;

„110

cum vor sosi acolo, sc vor întâlni cu aga Stavrache din Serifu, care a boienit cu o
dare de 150 pungi, dar care a fost de asemenea surghiunit înainte, pentru-că, cum
se zice, .cereă, slujba de dragoman al flotei. Sus numitul şedeă ca chiriaş la casa doctorului signor 'Tipaldo, pe la Curu-ceșme; aşijderea şi beizadeaua Grigorie. Acuma vor
locui împreună în Mitilena, jucând toţi trei ombra.

In 4 Aprilie, Luni, un Arab (numit

de unii Vehabi,

iar de alţii Magribi]

plizmuit din păr'un chip omenesc şi l-a expus pe o marmură dela o geamie, pe
care 'Turcii obişnuese a spălă trupurile morţilor înainte de îngropare. Acest chip aveă
pe frunte şi pe pântece o inscripţie arabă, care spuncă că el reprezentă trupul lui
Mohamet, şi fiindcă acesta doarme și n'are nici o grijă de urmașii lui, cari au ajuns
într'o asemenea stare nenorocită, voeşte să-l omoare și să-l îmmormânteze. Dar fiiind
prins și încărcat cu acest chip, Arabul a fost dus la Poartă, de unde a fost trimis la
Cuptorul bostangibașului ca să-l silească să spuie, dacă are niscaiva tovarăși, și care
este adevăratul lui scop. După trecere de vreo câteva zile el fu gâtuit cu câţiva to- .
varăși ai lui şi mai

departe

nu

sa

știut nimic.

In9 Aprilie, în Sâmbăta lui: Lazăr, pe la ceasurile i din zi a luat foc o casă
*
turcească de lângă Aga-Geamisi, mai sus de Valata-sarai, şi a ţinut focul până la. ceasurile şase de dimineaţă, pentru- că suflă un vânt ștrasnic, a ars 'Tepebaşul afară de
biserică, aşă numitul 'Țucuri, Kerasohori şi o bună parto din Stavrodrom. Se zice că
ar fi ars mai bine de 10.000 case și au pierit mulţi, pentrucă acolo locuiau mai mult
săraci.
In 28 ale lunii, Joi, sa adus capul fostului căpitan de seimeni Deli-Mehmet, a
cărui avere a fost confiscată, pentrucă, sub cuvânt că strânge pe ienicerii răi şi nesupuşi, sa dovedit că el îi aţâţă pe ascuns ca să facă neorândueli și să-şi ajungă el scopurile lui şi să jăfucască sub felurite cuvinte.

oameni

1810 MAIU.
In 28 Maiu, Duminecă, a venit tatarul cu scrisori din Sumla (unde se află încă
Marele Vizir închis în zidurile cetăţii, neavând un număr destul de mare de oștiri ca
să iasă pe câmp). Aceste scrisori spuneau că cu câteva zile înainte generalul Camenţli
a pornit din Babadag cu o oaste de 30. 000 şi a încunjurat pe vestitul Pehlivan-Pașa,
care eră tăbărit pe câmpiile lui Hagioglu Pazargic cu peste 7.000 de oameni, şi că
după ce sa dat un răsboiu înfricoşat şi sau omorît din amândouă părțile foarte mulţi,
a fost silit să se retragă în oraşul Pazargic, unde, împotrivindu-se, a fost rănit în 3
de
locuri, şi la urmă fu prins cu sabia în mână ca un erou; iar Camcuţehi s'a apropiat
prelimicondițiuni
cărei
Şumla, 6 ceasuri de acolo, și se pare că a propus pace, ale
nare erau cele trei următoare: 1) hotar să fie Dunărea; 2) statul turces să plătească
40.000 pungi ca cheltueală de răsboiu, pentrucă el a călcat învocala și a dat prilej
la, acest răsboiu; și pentru plătirea acestor bani sus numitul să rămâie cu oştirile lui
dincoace de Dunăre având ca hotar Balcanul; 3) Si dea unele oraşe și cetăţi din Asiamică, din acele cari se află în faţa Crimeii.

"1810 IUNIE.
In 12 Iunie, Duminecă, au venit scrisori cu

poşta ordinară, cari

spuneau

că

o căla llunie
ŞI o.
Domnul Scarlat Vodă Calimah și Sirin- Paşa . o...
între Raszad
află
se
care
,
Arvanitohor
la
întreg
au fost făcuţi prizonieri cazacii unui corp
Ei
şi Şumla, şi că i-au trimis la București.
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În 13 Tunie, Luni, către sară a venit tatarul din Şumla aducând o hârtie, în
care Marele Vizir Iusuf-Pașa arată pe scurt că la 11 ale lunii, Sâmbătă,-a venit generalul Camenţchi cu oaste. destulă şi dându-se o bătălie, care a ţinut 15 oare, la urmă
duşmanii fură siliți să se retragă la o depărtare de G ceasuri, unde au şi tăbărit. Au
venit şi alte scrisori, cari vestiau aceleași lucruri.
In 15 Iunie, Miercuri, a pornit vechilul tezaurului împărăției turcești cu un
bric dela 'Tersană, mergând spre Egipet pentru a cere darea anuală precum și ajutor
o
bănese pentru continuarea răsboiului.
Madela
scrisoare
cu
Şumla
din
tătar'
alt
şi
venit
a
In 18 ale lunii, Sâmbătă,
rele Vizir, vestind că generalul Camenţchi a năvălit şi a doua oară şi că au fost bătuţi iar, luând în robie destul de mulţi dintre dânșii şi un oliţer.
In 21 lunic, Luni, a venit tătarul comandantului din Varna Mustafa-Pașa, cu
scrisori dela el, prin cari făceă cunoscut că împresuraţii au ieșit dela întăriturile lor
şi au atacat bărbătește po împresurători, pe cari i-au şi alungat până la Kizliţa. Le: -au
luat două tunuri şi destul de mulţi robi, afară de cci ucişi şi răniţi.
In 23 Iunie, Joi, a venit un tătar din Şumla cu scrisori dela Marele Vizir.
Acesta vestiă că, dupăce duşmanii au năvălit de trei ori cu generalul conte hamenţchi
şi au fost rău goniţi, acum ci sau retras şi stau liniștiți.
In aceeaş zi a ieşit un hat sfânt al Suitanului la Poartă, prin care hat făccă
cunoscut, că după puţine zile va porni întrun ceas bun şi M. Sa asupra dușmanilor.
lar Sehulcislam-Efendi a amintit M. Sale că, fiindcă a hotărit să meargă la răsboiu, e
legiuit și drept să ica dela toţi locuitorii capitalei tot aurul şi argintul ce are [iccare
şi să-l toarne în bani, pe cari să-i întrebuințeze la cheltuclile necesare și inevitabile
şi la lefurile oştirilor sale. Dar M. Sa a răspuns că, deși acest lucru, precum se zice,
e legiuit, dar nu e de părere ca să-l aducă la îndeplinire; ci primește cu mulţumire
dela fiecare ceeace ar vrea să trimită la monetăria statului, cu să se prefacă în monede. Și așă întâiu a dat pildă M. Sa trimițând argintării de ale sale.de 500 de groși;
asemenea şi cei din palat toţi mari şi mici dădeau fiecare după voia lui. După dânșii
au început .să dea şi cei din afară, caimacamul, șehul-islamul, cajaskerii şi pe rând
toate rangurile și întrun cuvânt toţi până la femei. Aflând acestea, prea strălucitul
beizadea Panaitache Moruzi, mare dragoman, a înștiințat pe înalt prea sfinţitul patriarh chir Icremiu ca să convoace chiar a doua zi o întrunire generală de arhierei,
de boieri şi: de bresle, şi totodată a făcut cunoscut și în deosebi tuturor boierilor ca
să fie de faţă a doua zi.
Și așă în 24, Vineri, sa făcut adunarea generală, în care domnia-sa a arătat
- datoria ce avem faţă de. puternica împărăție şi de M. Sa Sultanul, cu deosebire pentrucă îngrijește de buna noastră stare, şi mai ales pentru ca să fim liniștiți șşi nesupăraţi la plecarea sa într'un ceas bun, precum și nu mai puţin pentru faptul că n'a
cedat la îndemnul publicat ca să ica cu sila argintăriile oamenilor, precum sa făcut
sub tatăl său Sultanul Abdul Hamid, când î în urma unci înalte porunci împărăteşti se
adunară peste 1.500 de ocale; şi a spus că sântem “datori să învederăm şi noi râvna
şi mulțumirea noastră şi să dăm fiecare din noi argintăria ce ar vrea și dela biserici
candele, cădelniţe, discuri şi altele, cari sunt spre podoabă, nu însă și lucruri sfinte,
şi aceasta să se facă cât mai degrabă înainte dea ne întrece Armenii și Evreii. Neamul nostru, a adăugat el, deşi se află în nenorocire, să se arăte însă întâiul în zel și

în recunoștință. Deci propunerile

aceste ale domnici-sale

sau

găsit

foarte

bine

cu-

vântate, înțelepte şi drepte, şi îndată sa ales un comitet ca să supravegheze la strângerea argintăriilor și la trimiterea lor la monetăria statului. Membrii acestui comilet
crau următorii: din tagma arhiereilor, preasfinţii Meletie al Iraclici, Daniil al Niceei,
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Gherâsim.

al Salonicului,

rândul

iar din

cu, cel ce serie

boierilor :eram

banul

acestea

Schina, iar din
Constantin Caragea, banul Gheorghe Mavrocordat şi: hatmanul Dimitrie
şi Gheorghe.
Pananos
prea. .cihstitelo” bresle, Iordanache Caplanoglu, argintarul palatului,
'ce: aduse şi trimise
Fenerli, cari cu toții eram datori să dăm răvaşuri “doveditoare de
registre:
două
în
ndu-le
fiecare, şi despre felul și numărul dramurilor, însemnâ
membrii
A doua zi; 25 lunic, Sâmbătă, adunându-se înalt prea sfinţia sa şi toţi
să adunăm argintăriile
la patriarhie, sus în marea sală de adunare, am început întâiu
ne-au mai trimis 12
patriarhiei, cari sau urcat la o greutate de aproape :10 de ocale;
a mai avut, asemenea
ocale 'dela Sfântul Mormânt, a mai dat înalt prea sfinţia sa câte
în doi suci foarte
şi arhiereii, şi de ici de colo adunând șaptezeci de ocale, le-am pus

către păzitori,
mari. Au fost încărcate pe doi hamali dela patriarhie şi însoţite fiind de

:și ide hatmanul Schina, cari mergeau. călări,. au fost trimise
de episcopul Saloniculu
și oamenii dela prăpe uscat la topitoria' statului; pe drum se uitau la ele trecătorii
şi boierul hatman
vălii. 'Indată ce au. sosit acolo” cei. doi trimiși, episcopul Salonicului
i-a poftit să
acesta
iar
Ahmet,
Schina, s'au înfățișat la directorul monetăriei. Sekiurrecunoştinţa
şi
zelul
şadă,le aduse caleăşi a început să laude prea mult bunăvoința,
are să fie adus
cu credinţă a neamului Grecilor, şi a: adăugat că acest dar în curând
și o dovadă
îndată
da
va
se
i
la cunoştinţa Sultanului, care 'se va bucură de el, căci
sa găsit că e cu
scrisă despro primirea cantităţii: de argint, care fiind cântărit acolo,
spus și prea cin250: dramuri mai mult decât se cuprindeă in socoteală. Acestea le-a
ai monetăslujitori
stitul sahipaiarul Iairulah-Efendi, care le-a primit, şi toţi: ceilalţi

mari, afară” de Armeni,'cari.se uitau la ele chioriş de pizmă.!
și i
zici, mic
1810 1ULII.

care trecuse
In 11, Luni, de dimineaţă a venit Halil, păzitor al Francezilor,
+“
împresurarea, şi iu
din -Sumla în: 5 'ale' acestei luni, în: care zi Rușii ridicaseră noaptea
şi de Selvi-aiani, precum
fost des de dimineaţă urmăriţi de Ibrahim-naziri Mehmet-Aga
a. dușmanilor. Au luat
şi de capul 'agalelor cu ienicerii, cari au nimicit aripa dreaptă
- de
nevoie, deoarece
tunuri, prinşi destui şi-.provizii de ale .lor, .de cari aveau mare
scoată
să-și
nici
apucat
nau
dar la fugă duşmanii
- șase zile trăiau numai! cu posmagi,
așă au . ridicat pretutindeni. împresurarea, “prin
Ei
lor.
pânea. ce aveau În cuptoarele
din. Târnova:și: din
urmare și din -Balcani, şi au început să vină proviziile la Sumla

păzitor
alte părți. Aceste veşti îmbucurătoare le-a împărtăşit din graiu viu sus-numitul

o scrisoare pe scurt din
prea -strălucitului Dheizadeă 'Panaitache, căruia i-a: îmmânat:și
și el vestiă. aceleași
care
partea prea strălucitului Deizadeă: Dimitrache, fratele lui;-în
stă sub comanda genera:
lucruri; şi că acum au aflat. numărul “oștirii dușmane care
din 8 polcuri; adecă
lului Camenţehiîn partea de dincoace a Dunării. Ea e alcătuită

a

e

ip

e de peste 80000...

Vizir cu patru
In I4ale lunii, Joi; pe la amiazi a venit capul tătarilor dela Marele
„+
știrile
întăriau.
cari
întâmplărilor,:
tătari şi a adus “scrisori amănunțite . cu descrierea.

comandă cendinainte -date-de. păzitorul Francezilor, şi. că contele ,Camenţehi, care.
şi: că, în vremea: când
rul” oștirii, a: fugit- spre părţile -Ruseiucului; -pe lângă -acestea..

Giurgiului şi: Bosnakşe petreceau cele întâmplate: la Şumla, Aidin-Paşa,. comandantul
sunt

dupe ruseşti acestea.
Aga, aianiul Rusciucului, au atacat. cu corăbiile lor, şase 1)
de: cetăţile. de
apropiindu-se
şi
un fel de mari: șalupe cari. poartă :un foarte. mare tun)
și fac: mari
pe-.malul Dunării, precum .Giurgiul, Silistra şi altele, le bombardează
.
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să fie şapte; dipă cum reiese din numărul dat mai jos.

.

.

.

.

N
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3
căciuni). Din aceste au scufundat două şi au pus mâna pe cinci, cu cari siau dus să
atace alte nouă, despărțite de vânt şi de curent de celelalte şapte.
|

In 20

s'au

trimis

din

oștirea

turcească

doi

soldaţi

francezi,

cari

erau

în ser-

viciul Ruşilor și au dezertat la Turci. Domnii de aici i-au predat la ambasadorul
Franţei Monsieur Maubourg Delatour.
In 29 ale lunii amiralul paşă a trimis o corăbioară din acele ce cu voie a trimis-0 Tenerik negustorul, cu voia şi cu steagul francez ca să aducă provizii din Odesa,
iar ea a încărcat posmagi și făină ca să le ducă la duşmanii cari sunt în Orient.
Această corabie eră însoțită de o fregată duşmană, care a fugit. Dar ca a fost cerută
de ambasadorul Franţei, asemenea şi marinarii ca Francezi. Pe aceştia i-a luat, dar
marfa ca fiind dela dușmani a fost oprită.
In 22 Iulie, Vineri, a venit tătarul din Şumla dela oștirea împărătească cu
raport din partea Marelui Vizir. EI a adus şi o scrisoare din partea prea strălucitului
beizadeă

Dimitraşcu

din

13 ale lunii, îin care scrisoare acesta

vestiă înfrângerea straş-

nică a dușmanilor, după ce au fost alungaţi acuma în urmă din Șumla. Contele Camenţchi, după «ce de patru ori a atacat Şumla și a fost respins, sa retras spre Rus:

ciuc cu o oştire aleasă de 12.000. Rusciucul eră împresurat de mai multă vreme de

către alte 10.000. Indată ce el s'a apropiat de acolo, a început să-l bombardeze îngrozitor şi l-a dărâmat în diferite locuri.
“In 11 ale lunii, a hotărât să-l cucerească cu asalt, şi aşă au umplut șanțurile
cu mănunchi de ramuri, apoi au pus scări și a început lupta de aproape, care a ținut
cincisprezece ore sub comanda dinăuntru a lui Karsli-Ali- -Paşa, comandantul Giurgiului

(acesta este hel Ali, delibaşul lui Ghiurgi, care eră împreună cu noi la Slatina; el şi

atunci a făcut minuni, fiindcă eră singurul care a atacat şi a gonit oștirile lui Pazvantoglu din Craiova), și Bosnak-Aga, aianiul Rusciucului (care a fost de asemenea atunci
la Craiova). Dânşii n'au respins numai cumplit pe dușmani, dar au şi prins pe un general. A mai fost ucis şi altul în luptă; au mai fost prinşi încă douăzeci de ofiţeri și
au pierit încă pe atâţia! Au picrit de asemenea și destui ostași, afară de cei robiţi,
cari se zice că ajung la un număr de vreo trei sute, Scrisorile venite întăriau prinderea celor cinci dupe Şi scufundarea celor două. In ce parte s'a retras Camenţchi,
nu spuneau, dar însemnau că mai târziu vor face
. cunoscut
-o
printr'o descriere
amănunţită.
In 23 Iulie, 5 regepai, Sâmbătă, pe la ceasurile patru şi zece minute din zi au
fost aşezate într'un ceas bun tuiurile obișnuite ale împărăției și anume două la seraiul împărătesc, unde eră de față prea înțeleptul Şehul-Islam-l:fendi cu tagma ulemalelor, prea înălțţatul Caimacam-Pașa cu toţi demnitarii Porții şi cu alţii, unul la Poartă
pe care l-a aşezat Chehaia-Bei, căci el singur aşteptă acolo în vara aceea; unul la locuinţa lui Şehul-Islam-Efendi, două la locuinţele cajaskerilor Rumeliei și Anadolului
şi altul la Aga-Capusu.
In 24 Iulie, Duminecă,

a sosit Suleiman-iga, intimul

silictarului Marelui Vizir,

care pornise cu vreo 18 zile înainte dela oștirea turcească. El
prizonieri din diferite cete ruseşti, afară de 80, cari au rămas
şi o parte dintrinșii răniţi, şi afară de cei ce au oprit după
Sau luat în robie. Intre dânșii mai crau doi oliţeri, apoi un
numărate urechi. Aceştia sunt dintre acei ce fuseseră robiţi

de generalul şef conte

Camenţchi li Sumla,

atacuri

a adus cu sine 130 de
acolo îmbolnăvindu-se
obiceiu aianii și cei ce
steag, veșminte şi neîn atâtea atacuri făcute

cari au început în lunie

și au

ținut până la 3 Iulie noaptea, când sa retras generalul şef conte Camenţehi cu toată
oștirea lui și a luat drumul spre Rusciuc, pe care voiă să-l împresoare, după cum se
Hurmuzaki,

Documente, XIV.
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beizadeă Dimtvede şi din descripţia ce a trimis-o prea strălucitul și prea binevăzutul
din tabăra împărătească către fratele
trache, mare dragoman al puternicei împărăţii,după cum” se scrie
său Dbeizadeă Panaitache, locţiitor de mare dragoman în capitală,

:

|

mai jos ::

din calea
9 Iunie oștirea duşmană a început să înainteze dela Ieni-Pazar și
«In
a
Sumlei,
înaintea
10 de dimineaţă sosind
Silistrei, şi pe lu 11 ale lunii, la ceasurile
ca, vreo jumă'să se bată.cu călărimea noastră, care se. găsiă la Straţa-Cillii
început
nată s'a făcut
neînsem
tate de. ceas departe de oștirea împărătească; şi după o ciocnire
acolo, ca fiind lipsit
stăpână peste acest loc, căci l-au părăsit călăreţii delii tăbăriţi pe
felurite gloate; centrul
de orice întăritură. De acolo oștirea dușmani sa împărţit în
apropiere, precum Și
cu toate, lucrurile şi cu aripa stângă sa întins pe “dealurile din
noastre. Dar aripa
pe câmpii şi a stat departe ca la bătaia unui tun, în faţa întăriturilor
a copacilor, care
mulţime
de
dreaptă s'a suit pe un munte îngust şi greude răsbătut
Camenţehi aveă de gând
alcătueşte una din coastele ţerii, căci se pare că generalisimul
militară ca şi celelalte,
să cucerească partea aceea, fiind pe de o parte lipsită de puterea

“iar pe de-altă

spre a ajunge la. scopul său.
parte, prin înălțime, foarte trebuincioasă

Şi așă, făcându-se

de

acolo

cea

dintâi

năvală,

dușmanul

a înaintat până la; puţinele

.a celor pricepuţi
şanţuri ce erau în partea, aceea (fiindcă înainte eră părerea comună

o piedică pentru dușmani
într'aceasta, că desișul copacilorși suișul muntelui va fi
li-Mahmud-Pașa împreună
ş. e. l). Asupra lor păzitor de aproape-eră, Slitoglu Elbesan
s'au încăierat cu dușmanii,
cu. prea puţinii Arnăuţi de sub dânsul. Și pe când aceștia
decât foarte puţini oameni sub
a sosit prea înălţatul serasker Osman-Paşa și neavând iar
felurite oștiri împărăteşti.
dânsul, a ținut piept la atac până când au curs din altă parte
de către ai noştri, a început să
Duşmanul a năvălit de mai multe ori şi fiind gonit
sărit afară din șanțuri și i-au
dea dosul, -cecace a îmbărbătat mult pe ai noştri de.au
unele stânci, cari formează un
urmărit pe o destul de mare distanţă. Pe munte erau
acolo- urmau cu răsboiul, şi
fel de peşteri. Pe acestea kengherii dușmanului apucând
cu toate că dușmanul făcea neorice bucată de loc eră disputată multă vreme. Deci
cei cari stau în fruntea şiraguîncetate. năvăliri, el fiind năpădit de către dalhiligi,
cu încetul să se dea înapoi,
rilor şi cari acum se declaraseră cu noi, eră silit încetul
păduroasă ce se allă alăturea de el.
“părăsind locul muntos și ascunzându-se în valea.
cu mare greutate, dar din priTrebue si, se ştie că dușmânul ridicase acolo. tunuri

nu s'au putut folosi de loc. Vecina locului nepotrivit şi: a. dibăciei artileriei noastre

a ţinut .douăsprezece ore; oștirile
nirea nopţii a făcut să înceteze răsboiul, după ce
dela început până la sfârşit.
împărăteşti Sau retras la: şanţuri. după o luptă eroică
i, sa: întors înapoi: la
A doua zi dușmanul, stăruind iar la facerea de întăritur
ceasurile două din zi, ieşind ai noș* pomenitul munte și la amintitele stânci. Deci pe la
sângeroasă, care a dăinuit
tri, Sau năpustit asupra-lui şi.sau încleştat la o luptă
pădure şi îndărătul stâncilor, se
până la asfinţitul soarelui. Vrăjmaşul, ascuns fiind în.
locuri goale şi nepăzite, dar cu
bătea cu oștirea împărătească, care-i răspundea din
încât de multe ori a ars praf de
toate acestea .el a fost adus în astfel de strâmtoare,
lui se apropiau unele după altele
pușcă cerând ajutor,.şi se putea vedeă cum cetele
eră atât de mare, încât un pumn
şi erau silite la fugă în urma năvălirii noastre, care
a pus mâna pe unul din tude dalkiligi, între cari eră şi cunoscutul Kiuciuc-Osman,
la alta nimica, decât să-şi scape
nurile dușmane. Așă încât vrăjmaşul nu sa mai gândit
se ştie că în aceste două zile,
tunurile și să mântuie pe ai lui dosind-o, “Prebue să
şi la vale pe câmpie cu călăcând se dedei lupta pe munte, hârţuelile se urmau
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rimea, căci ai noștri au făcut multe năvăliri asupra dușmanului

şi au pus în ncorân=

ducală șiragurile călărimii dușmane. Dar aici nu sa întâmplat întocmai ca la lupta de

pe munte, deoarece duşmanul nu înaintă, ci steteă mai mult păzit în dosul artileriei.
Dar în 13, cum sa luminat de zi, sa ivit şi duşmanul, părăsind cu totul muntele, precum şi sus numitul Stranţe-Cillii, sa dat înapoi coborindu-șe pe câmpie şi s'a
pregătit ca să tabere, ceeace a şi făcut, așezând corturile sale pe un deal depărtat de
Șumla cu vreun ceas, în faţa șanţurilor noastre pe.o linie dreaptă și întinsă.

- Trofeele răsboiului din aceste două zile şi anume felurite semne, ca veșminte
de ostași, arme de ofiţeri şi altele, steagul
trimise fiind la Constantinopole,
sau făcut
ale căror ştiri se potriviau unele cu altele,
o însemnată înfrângere, că cei răniţi erau

călărimii, oameni prinși şi c. |]. toate aceste
tuturor cunoscute. Din partea, celor prinşi,
s'a făcut cunoscut că duşmanii au suferit
nenumărați şi cu deosebire că regimentul

ghengherilor generalului șef Camenţehi fu nimicit cu totul, nerămâind din el decât abiă
20 de inşi, şi că afară de aceasta generalul avangardei. Uvarof, văzând neaşteptata și
pizmașa împotrivire a oștilor : împărăteşti și temându-se foarte mult, și-a dat demisia
din postul lui, după acest răsboiu.
|
E
.
După trecerea de câteva zile dușmanul trimise în laturea despre stânga și
dreapta a Șumlei corpuri de armată și a ajuns departe până la Cameic-Suiu, iar pe
de. alta până la Ezuma, așă încât a făcut un fel de împresurare.
Intre acestea au avut loc: pânăla 25 ale. lunii niște ciocniri mici între -șiragurile călărimii, căci ai noștri au ieșit.de mai multe ori pe câmpie. Dar pe la ceasuvile trei noaptea din 25 şi 26 ale lunii un corp duşman înaintând spre Șumla, a început să sape și să facă întărituri. Oblicind ai noştri acest lucru, au căutat să-i împiedice aruncând toată noaptea nenumărate obuzuri şi bombe spre partea unde dușmanul
sapă; așă încât numai. la tabia prea slăvitului nazir al Brăilei au fost consumate 27
butoaie de pulbere. Dar din pricina adâncului întuneric al nopții, în care ploaia nu
încetă, se pare că dușmanul a suferit puţin, pentrucă până a doua zi el pregătise un
mare șanț și trei tăbii, în cari aveă sk depuie bombe şi obuzuri mari ca să bombardeze orașul.
El aduse o foarte mare turburare. Tar pe la miezul zilei a ieşit puţină călă-"
rime şi, la obișnuita hărţueală, un oarecare acicbaș derviș, Arab pedestru, îmboldind
câţiva ostaşi spre a-i îndemnă lu luptă, şi înaintând cu dânşii spre sus numita întărire a dușmanilor, a stârnit însufleţirea altora. Şi deci o parte din pedestrimea noastră,
vreo 200 de ostaşi la număr, găsind nişte gropi, unde nu erau supăraţi de tunuri, au

intrat -în

ele şi so luptau cu mare vitejie. Pe la oarele 11 călărimea noastră sa re-

tras-.cu totul la întăririle din Șumla şi a lăsat pe cei 200 de pedestrași ascunși în
gropi, pradă dușmanului care, văzând aceasta, a trimis îndată patru corpuri de călărime
şi i-a alungat pe ei, din cari cei mai mulţi-erau cvladifatihani. Aceştia, netemându-se
de loc, aruncau gloanţe asupra lor. Atunci nazirul Brăilei a alergat în ajutorul lor,
sau îndemnat și ceilalţi și ieşind iar din întărituri, sau repezit asupra dușmanilor şi
atunci a început .din nou răsboiul cu mult mai înfricoşat decât ziua. Intre acestea a

ieşit din satul Cenghel şi Selvi-Ajani Halil-Aga. S'a coborit de asemenea dela întăriturile de pe munte

sultanul Baş-Bogu

al oștirii tatare, numit

Behadir Ghirei, împreună

cu cei ce stau sub comanda lui, și au început să atace pe dușmani pe la coaste, în
așă chip că amândouă oştirile
cu bărbăţie până la ceasurile
al duşmanilor sa dat un tun
dată şi, fiind lăsaţi în pace de

au ajuns să se amestece în întunerec și aşă sau bătut
unu şi jumătate noaptea, când din partea generalului-şef
în semn de încetare a bătăliei. Dusmanii sau retras înai noștri din pricina întunerecului de noapte, sau în-

tors la tabăra lor, deşi nu au înzintat decât până la tabia lor cea mai

apropiată.

Pe
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locurile

au părăsit

la miezul: nopţii ei, după ce au dărâmat tăbiile ce duraseră,

intrat în ele oştirile împărătești:

şi s'au retras până la tabăra lor, şi aşă dimineaţa.au

“In acest răsboiu după ştirile date de cei prinșia fost ucis un general de bri-

gadă cu numele de Papadopulos 1, lovit de ghiuleaua
asupra dușmanului. 'Tunuri multe

celui

slobozit

tun

din urmă

alte

sfăirmate, şi au suferit ei și

de alo lor au fos

a

Dc

mari stricăciuni.

Aceasta eră starea lucrurilor până la 30 ale lunii, când chiar de dimineaţă
în faţa șanţurilor
am văzut o nouă tabie făcută peste noapte din partea dușmanului,
noastră. Indată
nazirului Brăilei, şi depărtată numaicu jumătate de ceas de tabăra
părţi. Dar răul
dar 'nazirul a început să arunce o mulţime de bombe asupra acelei
spre isprăvirea
lucrul
ce suferiau dușmanii nu eră mare, căci ei își urmau mai departe
la miezul zilei
tăbiei, ceeace s'a făcut șia doua zi la i Iulie. In '2 ale aceleiaș luni pe
Aceste
duşmanul a început să arunce bombe şi 'obuzuri până la asfinţitul soarelui.
din
știre
de
au pricinuit puţină stricăciune. Pe la amurgul din 3 ale lunii sa'dat
lui, făcute după
partea străjilor, că vrăjmașul părăsind tăbiileşi celelalte întărituri ale
și jumătate
ceasuri
două
atâtea osteneli, s'a retras cu „toată tabăra înapoi cam vreo
și unii : îngrijeau
departe de Sumla, spre Derelioi, şi așă au ieşit cu toţii din oraș
ne-am dus în
noi
lar
oase.
trebuinci
saducă în tabără iarbă şi paie, alţii alte lucruri

și felupartea unde eră tăbărit dușmanul în vremea zilelor trecute şi am privit locul
după ce

iscusință. Dușmanul,

ritele întăriri, pe cari le făcuseră cu cea mai mare

au

“rămas în părţile numite dela Derekioi până la...» ?)

1810 LULIE.
In 29, Vineri, a venit tătarul din ordia împărătească dela Şumla,

cu

scrisori

iar oştirile,
cari întăriau veştile primite înainte şi spuneau că duşmanul adunându-și
director
a înconjurat Rusciucul. In 30 Iulie, Sâmbătă, s'a numit caimacam prea slăvitul
al monetăriei Sekiur

Ahmet-Efendi, vestit în conducerea

Selim. EL n'a suferit de loc cu prilejul coboririi

monetăriei

şi sub Sultanul

din. mărirea lui şi până

cu cinste şi a slujit și sub Sultanul Mustafa ca director al

monetăriei

azi a trăit

pentru

carac-

a fost Validt“terul lui drept şi cinstit. EL este protejatul lui lusufiAga cretanul care
trei
chehaiasiu sub Sultanul Selim. Fostul caimacam Halil-Paşa a stat
după
apoi
mânie;
cu
destituit
capu-chehaialei sale, pentru că na fost

zile în casa
cererea lui a

a, fiindcă
nimicit tuiurile sale şi i sa dat voie a se duce la Smiti, adică în Nicomedi
”
e patria lui, ca-să se liniştească acolo.
împărat
nostru
l
puternicu
prea
cal
pe
In 31 Iulie, Duminecă,a făcut o plimbare
trecut
a
dela Beşictăş până la cei patruzeci de copaci dela Baiue-dere, și prin urmare
pe la biserica Sf. Ioan, care se atlă pe țărm aproape

că ardeă o candelă după obiceiu

(mai

erau

de Terapia. Acolo, când a văzut

și lumânări

aprinse), a întrebat:

«ce-i

zis M. Sa:
asta?» și i s'a răspuns M. Sale: «hazreli iahianin suiudur». Şi la asta a
Neohori şi
la
hasekiri
alergat
au
«să aprindă şi din partea mea o lumânare», şi aşă
|
găsind o mare lumânare, au adus-o şiau aprins-o la numita biserică.
1810: AUGUST.
hat sfânt la Poartă despre orânduirea
La d Aucust,
ŞI
sU5w Luni, » a venit obișnuitul
să aibă
prea înălțatului caimacam-paşa, care hat pe lângă altele hotără, ca Inălţimea-Sa
grijă de liniştea raialelor și să nu sufere nedreptăţi.
|

pe cari îi luase
1) La margine a adăugat Caragea acestea: «Chiot, unul din cei tineri

timpul Sultanului Mustafa.»
tele Alexie Orlof, când se află pe Marea Albă cu flota rusă pe
Moruzi.
Dimitrie
lui
a
expunere
codice
in
:) Astfel se isprăveşte

con”
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In 2 August sa numit director al monetăriei prea-măritul Celebi . . . Efendi,
cainiu al fostului Emin-Paşa, vechiu regeal, cuminte şi de treabă, iar Seit-MehmetEfendi sa numit tophanc-naziri. Şi acesta făcea parte din vechii regeali cuminţi și drepți.
În.3 August, Miercuri, serbează Monsieur Maubourg Delatour, ambasador al
Franţei, ziua onomastică a împăratului Napoleon și a împărătesei Maria Luisa, precum
și căsătoria lor care sa făcut aproape în acecaș zi, și face la Terapia un foarte mare
bal și artificii, dar toate făcute cu puţini bani și proaste.
In 6 August, Sâmbătă, spre seară au venit tătari cu ştiri dela ordia împărătească, că contele Camenţchi a împresurat a doua oară Rusciucul, şi că 'oştirilo lui
au intrat înăuntru şi că s'a făcut luptă straşnică şi o. îngrozitoare vărsare do sânge
de amândouă părţile și în urmă că duşmanii sau retras:opt ceasuri, departe de Rusciuc, lăsând 4025 de leşuri, 300 de prinși,3 generali și alţii. Seriă de asemenea și
Rusciuc-Aiani Bosnac-Aga despre raialele: de acolo, că au dat mare ajutor la . riishoiu
(despre care lucru s'a făcut cunoscut şi Sultanului) şi pe lângă asta că aproape de
Sumla sosise și Muhtur-Pașa, fiul lui Ali-Pașa din 'Tebedelen cu destulă oştire, şi că la
el sa dus ca muhașir prea-măritul beilicci Ilusni-l“fendi, ca să-l îndemne să-şi îndrepte
și să-și grăbească mersul spre Rusciuc. Mai sosise cu oaste de 8.000 și Cușanceali
Halil-Pașa, căruia de asemenea i sa: poruncit să se ducă acolo. In vremea asta scrise
Şi. e e e + Paşa, comandantul din Varna, că atât episcopul cât și raialele au adus
multe servicii.
|
In 10 ale lunii a sosit şi un alt tătar cu veşti imbucurătoare, că atunci când
oștirea din Sumla se pregătise și sta gata dimincaţa, Vineri în 5 ale 'acestei luni, să
năpădească şi să lovească trupa duşmană, care rămăsese la Kaialidere cu fratele contelui Camenţchi, pe când acesta luase cu sine 15.000 de oameni și plecase de acolo
spre a împresură Rusciucul, se pare că duşmanii prinseseră de veste, şi astfel pe la
miezul nopţii porniseră de acolo şi cu pas grăbit s'au dus spre partea Silistrei.
In 13 ale lunii, Sâmbătă, a venit şi un alt tătar cu o scrisoare din “partea
Vizirului, care Întăriă știrea despre plecarea fratelui lui Camenţehi la Silistra cu restul armatei. Mai scriu şi 'alţii tot de acolo, că ostașii fugari spun cum că duşmanii
pleacă în. adevăr de frică, şi că au de gând să treacă chiar dincolo de Silistra, liindcă
îi silesc trei lucruri: lipsa de hrană, ciuma și dezertarea soldaţilor; iar la plecarea
lor ard și pradă oraşe şi sate ori unde trec.
In 96 ale lunii, Luni, a fost Galebe-divani şi întâia întâlnire a ambasadorului
Angliei Monsieur Caning. .Excelenţa-Sa este tânăr și nepot al ministrului Angliei Monsicur Cuning. El venise înainte cu 2 ani ca secretar al ambasadei împreună cu
Monsieur Ader, şi plecând în patria lui de curând, Ixcelenţa-Sa Monsieur Caning a rămas ca succesor al lui, şi acum face cca dintâi vizită a sa în calitate de ambasador,
ministru plenipotenţiar.
a
|
In 20 ale lunii, Sâmbătă, capudan-pașa (amiralul) a intrat la Buiuc-Dere cu 12
corăbii, pe de o parte din pricina prea marilor furtuni ce au fost în zilele din urmă, precum și din lipsa unui liman potrivit pentru adăpostire, iar pe de alta ca să-și procure
apă, posmagi, măsline şi ceapă. Se pare că în adevăr sa arătat flota Ruşilor, care se
zice că e de două ori mai mare, că adică este alcătuită din douăsprezece corăbii de linii, şi de aceea bine a “făcut flota otomană de s'a retras, căci. ca e alcătuită din zece
corăbii şi mai cu seamă că mulţi au murit de ciumă şi că cea mai mare parte din
marinari nu sunt deprinși cu marea, iar căpitanii corăbiilor nu păstrează corăbiile lor
curate, din care pricină sc nasc boli de mirosul rău.
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3 Iulie, generalul-şef Comenţchi a fost cinstit cu: marea cruce a Sfântului
pentru serviciile aduse de dânsul, iar: generalii locotenenţi Marcof și contele
cu ordinul de cavaler al Sfântului Andrei Nevschi. Ordinul sfântului Gheorghe
sa dat generalului locotenent Zaas şi generalilor maiori prinţul Dolgoruchi

și Anselm,
?
şi Zisirov, iar a Sfintei Ana generalilor maiori Razubachi, Luaneviţ, Novak

Darea de seamă din anul acesta despre răsboiul Ruşilor extrasă de mine din
|
gazeta de Manheim No. 196, Iulie 17,:stil nou:
lui Marcof ca să atace
diviziunea
trimisese
set
generalul-ș
- Contele Camenţchi,
Varna şi împrejurimile ci şi: apoi: să so ducă asupra Șumlei, “unde eră ordia împă=
rătescă cu Marele Vizir lusuf-Pașa; pentrucă anul acesta ca nu tăhbărise la câmp din
lipsă de oștiri şi provizii. Generalul Zaas dela aripa stângă a trecut Dunărea, pe la Turtucaia, pe care a și cucerit-o; apoi sa dus împotriva Rusciucului și a început să-l împresoare. Iar contele” Camenţchi, “continuându-și operaţiunile de: răsboiu cu grosul

armatei, care 'se urcă la 30.000, a luat drumul deadreptul spre Silistra, unde. a ajuns

în 4 Iunie, Acest oraş apărat de către Gilicoglu, s'a: predat în 11. După aceasta, armata, propriu zisă a pornit asupra $Șumlei și totdeodată asupra orașelor Rusciuc, Raz-

giad, Provatşi Varna.
menca

Dela, Sumla, pe care au atacat-o de patru ori, au fost respinşi rău de tot, aseși la Rusciuc, după aceea, precum : am înștiințat înîn rândul întâiu după descrierea

i

primită de acolo în'9 Iunie.
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In '27 ae lunii, Sâmbătă, disdedimineaţă au venit doi tătari” din Sumia dela
Î
ordia împărătească, făcând drum de pâtru zile şi aducând scrisori din partea Marelui
Pașa
Alilui
fiul
Muhtar-Pașa,
Vizir. In ele se spuneă că, pe când prei înălțaţii pași
din 'Tebedelen, Kuşanceali Halil-Paşa; Ahmet-Paşa Ibșalali și Kara-Mustafa Bekirili se
conaflau tăbăriţi la Turlak, un sat de vreo trei ceasuri departe de Rusciuc, a "venit
şapte
ţinut
a:
tele Camenţchi şi i-a atacat. Deci sa încins o luptă cumplită care
aau fost
ceasuri şi în urma căreia au fost uciși din amândouă părţile destul de mulţi și
deceasuri
trei.
retras!
sa
şi
robiţi nu mai puţini. La urmă Camenţchi a fost înfrânt
au
tătarii
parte de “Turlal. Aceste veşti îmbucurătoare erau cuprinse în scrisori; dar
ştiri, că numai spus din graiu viu că, în vremea plecării lor de acolo, veniseră şi alte
mult făcut
de
mai
mitul corp "de armată a trecut dincolo în Muntenia, pe podul ce eră
vreo 2.000
la Turtucaia, și că la trecere. s'a dărâmat podul şi s'au înnecat în Dunăre
Dubeizadeă
strălucitului
prea
de oameni. Curierii mai aveau şi o scrisoare din partea

mitrache către fratele său beizadeă Panaitache, datată din 25 August. Cu acest prilej

ca agă al ienicerilor a fost
i
Sau dat trei tuiuri prea gloriosului agă a ienicerilor, iar
numit cul-chehaiasiul, după obiceiu.
din
In 30, Luni, a fost surgunit chir Grigorie la “Sfântul Munte cu plângere
fie
să
făcut
au
adevărat
cu
partea arhiereilor şi a patriarhului chir Ieremia. Acei cari
Fermanul
surgunit este Dionisie al Efesului şi Atânasie Chipriotrul al Nicomediei.
un agifiind
patriarh,
ori
două
de
surgunirii lui ziceă că «Grigorie Moraitul, fost
surgunit
fie
să
ca
tator după jalba ce ne-ai dat tu, patriarhul Grecilor, iată poruncim
înălțatul caimaprea
când
Dar
.Odihnească.»
se
la Sfântul Munte, pentrucă cere: casă
să se ducă să
ci
surgunit,
cam a îmmânat fermanul a zis: «Necredincioșilor, nu scriu
prin mijlocirea prea
se odihnească.» Surgunul lui l-a pus la cale chir Ieremia singur

119:
gloriosului G...... Efendi..:.., cu care el aveă monasibet, pentrucă eră mucată
al său în Mitilena. Acesta a făcut rugare către caimacam şi nu s'a găsit nici unul să-l
împiedice. Dar cheltuelile pentru acest lucru le va luă înalt prea sfinţia-sa de sigur dela
comunitate, având ca tovarăși şi complici ai lui pe al Efesului şi pe al Nicomediei,
pentru ca şi dânşii să iea parte la pradă. Grigorie a plecat din insula Pringhipo dela
mânăstirea lui Hristos, Duminecă în 4 Septemvric, cu mare mâhnire din partea tuturor
locuitorilor, pentru nedreapta lui surgunire şi pentrucă știau nespusa- i mărinimie și
nobleţă de caracter.
,

In 19 Iulie (st. n), când s'a luminat de zi, şi-a plătit obșteasca datorie în urat
unei pneumonii regina Prusiei în floarea vârstei,

1810 SEPTEMVRIE,
|

In2 Scptemvrie,

Vineri,

a venit aianul

din

v. Arna

pentru

trebi

de ale lui cu

o corabie în 24 ceasuri. El a raportat domnilor seculari, că ieri venise din Rusciuc
un om, care ziceă că,cu toată înfricoşata vărsare de sânge, care s'a întâmplat acum
în urmă acolo, dușmanul stărueşte din nou la împresurarea „lui, şi că Marele Vizir
Iusuf-Paşa pornise din SŞumla în ajutor, ducând cu sine oştirea-i aleasă şi că a sosit
acolo și că a încins pe dușman din, toate părţile de aproape și acum așteptăm sfârşitul acestei întreprinderi. In acecaș zi venise din Varna îÎn , corabia lui un căpitan, care
a raportat aceleași lucruri întocmai.
o
A: mai venit, în aceeaş zi, un curier din Paris în 26 de'zile;ela trecut prin
Bucureşti şi a întâlnit pe drum tunuri şi alte muniții de răsboiu, pe cari Rușii le
treceau dincolo de Silistra şi le cărau la București.
In 7 ale lunii sa slobozit spătarul Iancu Bibica şi aga Stavrache fiu de zaraf,
cari amândoi erau surguniţi la Mitilena; această s'a făcut prin mijlocirea lui IL.....
și cu învoirea Porții. lar ordinul de întoarcoro al lui Bibica cuprinde șși aceea că, dacă
el întorcându-se în capitală se va întâmplă să cadă iar la vina pentru care fusese
surgunit, să ştie că va [i pedepsit cu tăierea capului; iar vina ce-i dedeă lui acest ordin
imperial eră, că el umblă incoace şi încolo semănând intrigi.
"In 9 ale lunii, Vineri, ducându-se la Poartă prea măritul Cajasler al Rumeliei
Izet-Bei-Efendi, fiul lui- Osman-Pașa, prea înălțatul caimacam sa prefăcut că e bolnav
și că prin urmare nu ţine divan; aşă că el întorcându-se la locuinţa lui a înţeles că
e destituit și surgunit la Iconion pentru multe cuvinte ce cuprindea hatul cel sfânt.
Dar mai târziu surgunul lui s'a schimbat în Prusa, în urma rugării lui Samenizado
şehul-islam. Iar îu locul cajaskerului Rumeliei a fost numit Ata-lfendi Molacic- “Zade,
cel mai mic dintre fraţi, mazil dela cajasheratul Anadolului.
In 10 ale lunii, Sâmbătă, s'a scos din slujbă şi Dur-Izade Abdulah-Efendi, șehul-islamul, şi s'a făcut șehul-islam Saman-lzade Hulusi ... . . Efendi, nare apărător
al dreptăţii, om neprimitor de mită şi cruțător în cheltuelile sale, şi înaintaşul său-a
“fost rânduit să şadă la curtea sa la Bebee.
|
In 11, Duminecă, a venit un tătar din Sumla cu scrisori din 2 ale lunii și se

inştiință că în 26 August contele Camenţchi a năvălit asupra oastei ce fusese trimisă
Înainte cu câteva zile în ajutorul Rusciucului (care eră tăbărită la Bartin, patru ceasuri departe de Rusciuc, către Șiștov), și dându-se o bătălie care a ţinut șase ceasuri,
şi după o înfricoșată vărsare de sânge din amândouă părţile, ai noștri fură bătuţi; şi
Mulitar-Paşa sa dat înapoi cu prea puţini, iar Cușanceali Ialil-Paşa a fost ucis şi Ah„met-Pașa Ibşalali a căzut în robie ca și vreo patru, cinci mii de soldaţi, iar ceilalţi s'au

retras. Mai eră și o scrisoare pe scurt din partea prea strălucitului beizadcă Dumitrache,
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In 17 ale lunii, Sâmbătă, a început Ramazanul.

-.:

|

In 21 ale lunii, Miercuri, a venit.un tătar din Sumla cu scrisori “dela Marele
Vizir, prin care înștiință că oștirile duşmanilor steteau în părţile unde stătuseră după
întâmplările cele din urmă. EL mai aveă şi o scrisoare din partea beizadelei.
„In 96 ale lunii, Luni, au venit în capitală din Mitilena dela: surgunul lor spătarul lancu Bibica și aga, Stavrache, fiul zarafuluiși cumătru cu episcopul EEfesului.

In 29 ale lunii, Vineri,

prea înălțatul capudan-paşa

(amiralul) Hafiz-Ali-Pașa,

cu flota lui, după :ce se înfostul chehaiaa lui Taiar-Pașa (care petreceă la Buiuc-dere
toarse din Marea Neagră) a înștiințat pe beizadeă Mihalache Ilangeri, fiul lui Constantin Vodă Hangeri, să se suie la Ienihale şi să: aștepte acolo. Pe la ceasurile șapte
din noapte, pentrucă eră Ramazan, a trimis pe cineva și la chemat la Uci-ambarli,
să se înfățișeze înaintea lui, i-a zis că cunoaşte
“pe unde -se află Inălţimoa-Sa și făcând
nefericirea lui, precum cunoașteși 'că tatăl său a slujit bine în calitate de dragoman
al flotei.. lată dar. că-l numeşte şi pe. domnia-sa, să caute însă să slujească statul cu
credinţă, precum și pe, Inălţimea-Sa, să nu mintă, ci totdeauna să spuie adevărul curat
în toate trebile; cât despre căpătuirea lui, va îngriji Inălţimea-Sa. Și așă l-a îmbrăcat
cu blană de samur și i-a adhugat, că el să-şi caute de slujba lui și că Înălţimea-Sa
îl va trimite pe urmă și la Poartă ca să, îmbrace obișnuitul caftan al acestei slujbe.

1810 OGTOMVRIE.
In 6 Octomvrie, Vineri, a îmbrăcat caftan de dragoman al Porții beizadeă
Mihalache Hangeri, pe la ceasurile două din noapte, pentrucă eră Ramazan.
In acecaş zi a venit şi un tătar dela ordie din Șumla în cinci zile, cu ştirea
că Rusciucul și Giurgiul sau predat cu .învocală, adică -pe de o parte soldaţii să iașă
cu armele lor, şi cu tot co.puteă să iea ficeare în mână, iar po de alta locuitorilor să

li se dea un soroc de 20 de zile, și cari dintrinşii vor, să rămâie, iar cei. cari vor să
|
plece, să ridice în vremea, asta lucrurile lor şi să plece.
In 16 ale lunii, Duminecă, a, venit un tătar din Sumla cu scrisori dela 10 Octomyrie, vestind că lucrurile de acolo se află în acecaș stare. Eră și scrisoare din
partea beizadelei, care ziccă că, din mila lui Dumnezeu, e sănătos, și că şed sub corturi.
In 23 Octomvrie, Duminecă, a venit din Bagdat un om trimis dinadins din
valiul Bagdatului,
partea prea-slăvitului Halet-Efendi, aducând capul lui ..........
la care fusese

trimis

de

mai

multe

luni

Halet-Efendi ca să iea sumele

cuvenite

puter-

nicei împărăţii, atât cele co făgăduiso sus. numitul, când îi sa dat paşalăcul Bagdatului, cât şi averea predecesorului său, și când sa apropiat acolo, a făcut cunoscută
paşei venirea sa, şi: deci pașa trimise pe capugilar-chehaiasiul său, ca să-l preîntimpine și să-l conducă în cetate. (ceeace. sa și făcut), unde i-a şi orânduit o locuinţă. A
doua zi pașa trimise pe secretarul său şi i-a urat bună sosire. După aceea se duse
şi Halet-Efendi spre a întâlni pe 'pașă, şi silictarul acestuia întimpinându-l mai înainte,

între celelalte ce a vorbit cu cel dintâiu i-a spus că acum când are a se :întâlni

cu

pașa să vorbească către el în chip plăcut. Halet-Efendi a răspuns, că datoria sa îi dictează să pretindă drepturile, pentru. cari fu trimis din adins din partea puternicei împărăţii. Și aşă, întrând la curte abiă s'a apropiat de el şi după ce a vorbit vreme
destulă, încheierea vorbirii lor eră că pașa n'aveă de dat mai mult de trei sute. de
pungi. Deci Halet s'a întors la locuinţa lui și acolo tot veniau şi plecau oamenii pașei

și vorbiau cu Halet-Efendi. Dar-nu sa ajuns la nici

o înțelegere între dânșii, fiindcă

nici pașa nu dedeă mai mult de trei sute de pungi, și așă cel dintâiu a hotărit să plece,
-după ce a stat în Bagdat 17 zile. (cecace e neobişnuit, deoarece trimișii mumbaşiri

ai împărăției nu stau acolo mai mult decât 9 zile),
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In vremea aceasta se pare că el stăteă în legătură cu locuitorii cei cu trecere
în. faţa locului “Şi a aflat că sunt două partide, una unită cu pașa, iar alta împotriva
ui. Cu aceștia din urmă se pare că el a vorbit şi a plecat. Iar la plecarea lui de acolo
pașa i-a trimis pentru serviciu 100 de pungi, din cari șaizeci Ilalet-Efendi le-a dat oamenilor din suita paşei ca să le împartă între dânșii, iar patruzeci le-a împărţit la oa:
menii lui, și urmându-și călătoria el a ajuns la Musul, care e 15 zile departe de Bagdat.
Și acolo sau cunoscut poruncile, cu cari eră însărcinat, şi îndată a trimis po un.om
al lui la valiul Bagdatului, căruia i-a scris că, deoarece n'a ascultat și nu s'a supus vonţei
şi poruncii împărăteşti, Măria-Sa îl scoate din slujbă și-l surguneşte; dar să scrie el
unde voâşte să. se retragă, ca să îndeplinească dânsul, Halet-Efendi, porunca, şi să- nu

bănucască nimic mai mult şi totodată i-a dat sfatul să se supuie la aceasta, căci este
în interesul lui. Dar paşa nu a răspunsla scrisoarea lui. Deci a început Ifalet-I“fendi
să se.pregătească, şi întâiu s'a imprumutat cu 600 pungi, apoi a ales doi paşi, cari aveau
destulă oştire, adică pe Abdurahman-Pașa şi pe Kiurt-Mahmud-Paşa, şi din oștirea lor
a ales po cei măi buni, vreo.25.000, şi așă a.purces din Bagdat, declarând răsboiu împotriva pașei, ca fiind rebel și nesupus poruncilor puternicei împărăţii.
|
Când el a ajuns acolo, i-a ieşit împotrivă singur valiul Bagdatului cu oștirile
sale, şi dându-se o bătălie, în care au murit mulţi, în sfârșit a fost bătut valiul Bag
datului și a fugit. El a fost urmărit de Curzi, unul din aceștia l-a ajuns și l-a ucis, şi
tăindu-i capul l-a adus la Halet:Efendi; după accea au adus și leșul lui. In vremea asta
sau deschis porțile cetăţii, care a primit pe prea slăvitul Halet: Efendi cu bucurie și
însuileţire.
:
„Acesta a stat la curtea paşei şi a numit numai decât caimacam pe AbdurahmanPaşa

și a orânduit

şi celelalte. A

trimis

îndată şi un

om

al

său

în: capitală,

spre

a

aduce toate cele întâmplate la cunoştinţă domnilor seculari, cari
e
neintârziat le-au raportat Sultanului. Acesta s'a bucurat foarte mult şi a lăudat tare pe IMalet-Efendi, zicând «ginimge herelkiet ctti»; șia adăogat să mulţumească şi să se dea toată cinstea

cuvenită omului trimis de dânsul.

ăi
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Cel dintâiu dintre paşii ce aveă cu dânsul Ilalet-Efendi
eră valiul din Musul
Mahmud-Paşa Abdulgelilogiu, pentrucă la' Musul nu se pune alt paşă decât numai din
familia Abdulgelililor. Acesta aveă până la 15.000 de ostaşi aleşi cu dânsul. Eră şi potrivnic valiului din Bagdat. Când ei sau apropiat de Baoduat, valiul Bagdatului a făcut
cunoscut lui Halet-Ifendi, că cl se supune și ascultă de poruncile înaltei împărăţii, dar
are răsboiu cu Mahmut-Paşa, pentrucă ce dușmanul lui. La acestea a răspuns valiul
“din Musul, că, pentru'a lipsi această piedică dela mijloc, cl iși desparte oastea de cealaltă; să iasă atunci din cetate cu oastea lui și să se bată ci între dânșii şi să vadă
care va învinge. Si aşă sau învoit. In 7 din Ramazan a ieșit valiul Bagdatului, și a
început între dânșii lupta dela ceasurile trei din zi și a ţinut până la unsprezece. Și
fiind bătut cu totul, a fugit numai cu patru iţagale spre o cetate din Persia, pentrucă
stăteă foarte bine cu cei de acolo. Dar pe când voiă să treacă hotarele, cari erau despărţite de un râuleţ, l-au intâmpinat patru Arabi, cari l-au cunoscut și ştiind că este
osândit ca răsvrătit, l-au ucis şi i-au .adus capul la Ialet-Efendi.
In 25 Octomvrie, Luni, au venit vreo cinci, şase din căpeteniile ienicerilor
dela Sumla, cari sau întâlnit la cazărmi cu căpetenii de ale celor de aici, și după ce
au stat la sfat impreună sau dus a doua zi la Aga-Capucu, la Chehaia-leri, unde au
stat de vorbă mai bine de patru ceasuri, și după accea sau dus la Poartă; dar încă
nu se ştie scopul venirii lor. Se svoniseră multe lucruri, dar ncautentice. In vremea
asta s'au făcut trei adunări una după alta și la Poarta domnilor seculari, dar din aceste
nu s'a răsuflat nimic până astăzi; dânşii sau întors înapoi. Când a murit de moarte
Hurmuzaki, Documente, XIV,
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neaşteptată în 29 lunie st. n. (se dă cu socoteală pe temeiul'multor aparenţe că moartea

lui ar [i fost silnică din otravă) moștenitorul Suediei Carol Augustde Schleswig-HolsteinSchonderburg-Augustanburg, şi neavând un moştenitor bărbătesc, după legile Suediei
sa făcut o adunare extraordinară, şi întrunindu-se stările generale, adică conții, baronii,
episcopii, reprezentanţii clasei nobililor, ai clericilor şi ai poporului în oraşul Oerem„.., unchiul nepotului alungat al iebro, unde petreceă și regele Suediei: Carol
gelui: Gustav Adolf (care acum cutreicră lilveţia, Saxonia și alte părţi, sub numele de
conte de Gottorb), la propunerea Maiestăţii-Sale, au ales ca moştenitor la tronul Suediei, al Goţilor şi Vandalilor, pe înaltul şi puternicul principe Ivan Batista Iuliu 'Bernadotti, principe de Porte-Cardo, cu învoealu ca înainte de a întră în hotarele Suediei
să schimbe religia lui şi să se facă cvanghelist luteran. Această alegere sa făcut în
oraşul Oerembro în anul” 1810, 22 August st. n.
o
“Doctorul curţii Rossi, care 'sa "dus să viziteze pe răposatul principe, care în 10
zile și-a dat duhul și fără a primi porunca regelui a făcut operaţia superficială, nu
rumai că afost osândit de tribunalul resal să ie destituit din postul regal, ci să și
Să
tă
fie exilat din statul Suediei. - .

1810 NOEMVRIE.
“Ta 7 Noemurie, Miercuri, a murit capul ceauşilor de dropică, și i postul lui s'a
dat lui Osman-Efendi Morali, care se găsiă pe drum întorcându-se din Sofia, unde a
slujit -ca nuzul-emini peste doi ani, suplinit. fiind aici de către Aziz-Efendi, iar în Sofia
a fost numit ca nuzul-emini Rusti-Efendi, care a slujit ca secretar. a:lui Haman- Paşa,
Geseierli.. Acolo. se află, acum și Veli-Paşa Mora-Valisi, fiul lui Ali- -Paşa din Tebedelen,
cu vreo 10.000 de Arnăuţi. El i-a trimis din aceştia 2.000, de au intrat în cetatea Vidiț
e
nului, care eră împresurat de către Sârbi și Ruși.
Contele de Gottorb, adică regele detronat al Suediei, care. umblă prin Gormania, pe la sfârşitul lui Septemvrie, a trecut pe la onigsberg în Rusia. El are un
fiu numit Gustav, pe care are de gând să-l puie în șooala dela Heranhuth ca să înveţe

|

carte şi să fie crescut acolo.

“In 30 ale lunii, Miercuri, s'a săvârșit din vieaţă, de pneumonie, prea-sfinţitul
|
chir. lremia Mavrocordatal Chalkidonului, pe la ceasurile unu din noapte, şi în locul

lui fu ridicat în scaunul din Chalkidon prea sfințitului chir . ... . . al Salonicului, arhiereu însemnat, și la acel al Salonicului prea sfinţitul chir ......
|
din Drama prea-sfinţitul chir . . . ... al: Proilavului.

din Drama,

şi la cel

1810 DECEMVRIE.
In + Noemvrie (sic) Duminecă, Sa săvârşit din vieaţă, spre sară, rechiapchehaia
peiul Ahmet-Bei, şi a doua zi în locul lui fu numit Osman-Efendi Morali, care e așteptat
să vină din Filipopole. Asaletenceaușbaș sa făcut Aziz Efendi, care erăA înlocuitorul pomenitului Osman-Efendi.
In 3 Decemvrie a venit ştire din Adrianopole, că a răposat arhierul din acest
vraş și tot odată cererea din partea locuitorilor creștini şi a acelora cu trecere "de acolo,
prin care ei cereau ca arhiereu al lor pe coinpatriotul lor prea-sfinţitul Chiril al Iconiului.
Lucrul acesta l-a încuviințat și sfântul sinod, și aşă el a fost mutat îndată, deşi se află
în eparhia lui. El este în adevăr om însemnat întru toate și învăţat. lar episcop al Iconiului să făcut ...., fost arhidiacon al Marei Biserici, fiul căminarului Cozoni.

1811 IANUARIE.
La 1 Ianuarie, Luni, a plecat prea înălțatul capudan-paşa ... .. cu o corvetă
având cu sine vreo 600 de ceauși aleși, cu gândul de a merge la golful dela Nicea, la
arsenalul
de acolo. Se svoneşte că el a fost trimis împotriva vestitului Kaliongi, care
se zice că s'a răsvrătit. Pe uscat au plecat împotriva lui cu oştire Ioşrel-Paşa șși KaraOsmanoglu.
|
a
In 17 Ianuarie, Luni, spre seară a venit un tătar din ordia dela Şumla cu scrisori
dela

Marele

Vizir

datate

din

6 Ianuarie,

vestind 'că cu câtevă.
zile înainte

un. corp -al

dușmanilor a atacat. la Lopcea un corp de Arnăuţi, care se va află acolo cu chehâiaua
lui . Veli-Paşa,; fiul. lui Ali Pașa. Aceştia au alungat pe dușmani luându-le două tunuri
și vreo 80 de capeto. : Ş

1811 MARTIE.
La:11 Martie, Sâmbătă, a fost scos din scaun prea-slințitul
chir Daniil din Nicea
şi a fost surgunitla muntele

Sinai, pentrucă sa

dovedit

că cră părtaş

şi sfetnic al

vestitului Daniil a lui ..... care,pe lângă celelalte ticăloşii, a îndrăznit prin amenințările răsvrătitului Halilusta Docuzlu, care ajunsese agă al agalelor, să fie ales şi hirotonisit ca arhiereu al Adrianopolei împotriva legilor bisericești şi politice ; fiindcă după

moartea arhiereului Adrianopolei ....., Adrianopoliţii au cerut printro petiție pe
chir Chiril, compatriotul lor care eră arhiereu al Iconiului, om însemnat întru toate, despre
care a scris şi Dagdevirenoglu, puternicul bostangi-baş de acolo, atât domnilor seculari cât și patriarhului, că el se cuvine și trebue cudeosebire să fie numit ca arhiereu.
și nu altul, ceeace sa şi făcut. Sa dat apoi beratul Sultanului și s'a trimis în Adrianopole la. orânduitul său epitrop, marele logofăt de acolo. Totodată, cu ordin împărătesc, s'a trimis la Iconiu un tătar, care aveă şi o scrisoare dela patriarh către prea-sfinția-sa, că să grăbească 'pe cât e cu .putinţă venirea
sa în capitală.
Din Adrianopole au
venit scrisori de mulțumire pontru
că a fost ascultată rugarea lor, şi sa numit ca arhiereu al lor chir Chiril. Astfel stând lucrurile, şi după ce au trecut cam vreo şaizeci

de zile, deoarece chir Chiril întârziase pe drum, pomsnitul Daniil, cum am zis, a îndrăznit, având unii partizani
de felul lui, să se hirotonească prin mijlocirea agăi agalelor
ca arhiereu al Adrianopolei. Dar beratul lui nu s'a dât din partea stăpânitorilor, pentrucă
ştiau că patriarhul a înaintat cererea respectivă numai

pendinte câteva zile. Cu toate acestea

de silă, și aşă afacerea a rămas

păcătosul de Daniil a trimis pe fratele său la

Adrianopole, ca să aducă la cunoștință ridicarea lui la treapta de arhiereu; el arcă
cu dânsul scrisoarea agăi agalelor și o scrisoare dela patriarh. Dar când a ajuris acolo,
l-a pus în închisoare Dagdenvironoglu şi îndată a scris de acolo către domnii seculari
şi către patriarh, trimițând a doua oară cereri rugătoare de ale Turcilor și Grecilor
cerând să li se trimită chir Chiril, arhiereul lor legiuit şi nu altul.
Totodată prea slăvitul Dagdenvironoglu făceă să se înțeleagă că, dacă bictele

raiale nu vorfi ascultate în rugarea lor, ei au drept atunci să fugă şi să se împrăștie.
A scris şi:agăi agalelor, arătându-i greşeala ce a făcut în această afacere. Găsindu-se în
Adrianopole şi prea vestitul nazir al Brăilei Ahmet-Aga, fiindcă eră însărcinat cu treburi împărăteşti, el a scris nişte asemenea scrisori atât domnilor seculari, cât și agăi
agalelor și așă a înţeles acesta că a făcut greșeală, și a făcut cunoscut patriuhului că
nu se mai amestecă în viitor în această afacere. Deci chir Chiril în 9 Martie a plecat
la Adrianopole, fiiind cu cinste însoţit de satărul și de patru bostangii de ai lui Dagdenvironoglu, care adusese și scrisorile de acolo, al căror răspuns a primit. lar păcă-
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tosul de Daniil a fost scos din slujbă și surgunit,

precum

şi fostul preastințit al Ni-

ceei, care sa dovedit aproape că eră părtaş şi sfetnic în aceleași întreprinderi. Pe lângă
asta se

mai

ziceă

din partea

multora din

tagma

arhierească

stăruinţele “înalt prea sfinţei-sale a rămas baltă aproape

și boierească,

că prin

și afacerea împărţirii a 1.000

de pungi, pe cari le-a cerut Sultanul sub cuvânt de împrumut dela neamul Grecilor
(precum s'au cerut și altele atâtea dela Armeni şi 250 dela. Evr ci), și eră cât p'aci
să se întâmple omoruri la întrunirea .care s'a făcut în patriarhie din partea unor bresle
.și la porunca ce. o aducea
ațAţato. Se impută înalt prea sfinţici-sale că eră amestecat
. din Zeitun dela Amberaga, ca să se facă arhiereu al Saloniepiscopul chir . .....

cului, dupi ce a fost mutat în această eparhie prea-sfinţiul chir. . . . . al Dramei și

această poruncă cu. ajutorul lui Dumnezeu abiă a fost: înlăturată cu câtevă zile înainte
şi apoi, pe neașteptate, sia ivit afacorea prea sfinţitului din Adrianopole. Și măcar că
mulți îşi arată totdeauna ura lor faţă de cei nefericiţi şi-i învinuesc, ba chiar le impută

şi altele

foarte

multe,

totuș

chiar și cei

nepăsători

şi aproape

şi prietenii

lui nu

pot să nu mărturisească, că el eră din fire tulburător, deși aveă alte multe bune însușiri.
In 12, Duminccă, disdedimineaţă chir Ioanichie, arhiercul Anghirei, a fost mutat
în scaunul: din Nicea, iar ca arhiereu al acesteia a fost hirotonit chir Sofronie, diacon
al prea; sfinţitului Chesariei, cunoscător al trebilor de acolo și om cuviincios.
In acecaș zi sa hirotonit la patriarhie din partea prea sfinţitului arhiereu al
Kizicului ca arhiereu al Sisaniului Ioanichie Mitilineu, diacon al prea sfinţitului chir
Atanasie din Nicomedia.
In 19 ale lunii, Duminecă, a venit un tătar din Sumla cu scrisorii din 11 Martie,
cari arătau că preaslăvitul mare imbrohor. Sait-Bei Izet-Paşa-Zade, care “pornise -de
mai multe zile din capitală cu iltifeturi, adică cu devri kiurki a lefei împărătești către
Marele Vizir Kior lusuf-Pașa, sosind acolo în 9 Martio jumătate mort de boală, a adus
pe ascuns;un hat. pentru destituirea Inălţimii-Sale și moştenirea în 'viziriat din partea
prea măritului Ahmet-Aga din Trapezunt, vestitul nazir al Brăilei. Deci după sosirea
sa acolo s'a săvârşit ceromonialul veșmintelor cu blană (devri- -chiurchi) şi fiind acest
din urmă bolnav în seara aceea, a murit, iar hatișeriful cu scoaterea din slujbă a vi-

zirului l-a înmânat prea

slăvitului "Reis

Galip-Efendi,. pentrucă cră în mâna acestuia

şi: pe prea strălucitul checa -să-l aducă la îndeplinire. Deci Galip-Efendi a înștiințat
haia-boi (iar chehaia-bei eră atunci Jusuf-Aghiah-Efendi-Morali, deoarece cu câteva zile
înainte.se destituise Ceauş-Zade Emin-Efendi şi se numise în locul lui lusuf-Aghiah-Efendi
ca nusul Emin din Varna); şi a doua zi a făcut cunoscut prin ceaușbaș lui lusuf-Pașa, că a
fost scos. din slujbă. Acesta s'a retras îndată la Dimotih. Caimacama fost atunci. numit
până când să fi
prea înălțatul “Ali-Pașa Carsli, care în vremea. asta se allă îns...
înștiințat Ahmet-Aga. în. Adrianopole, ca să [ie la Sumla să primeascii pecetia împărătească din partea prea slăvitului Reis Galip-Efendi.
ISI

APRILIE.

In 5 Aprille, Miercuri, a venit un:tătar' din Sumla cu scrisori dela Marele Vizir
Ahmet-Paşa vestind că a sosit din Adrianopole. acolo, cu bine la 1 Aprilie şi că s'a
săvârşit ceremonialul viziriatului după obiceiu. Moștenirea acestei dregătorii din. partea
Inălţimii-Sale a pricinuit în deobște o mare bucurie, pentrucă toţi prevăd că, date fiind
însuşirile-i bune naturale și câștigate, el va răspunde însărcinării sale, pe cât e cu putinţă, cu înţelepciune, în aceste vremi și împrojurări anovoioase şi trudnice.
In 7 Aprilie, Vineri din săptămâna luminată, s'au slobozit de dimineaţă nenumărate tunuri, cari însemnau știri îmbucurătoare, și un crainic peste puţin a strigat
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pretutindeni, că la miezul nopţii Maiestatea-Sa Sultanul a căpătat o fată numită FatmaSultan, dar nu sa făcut serbare, ci numai trei zile dearândul s'au slobozit tunuri de
trei ori pe zi.
.
Prea slăvitul fost mic imbrohor Belkir-Bei -Gheordezli, care plecase în rândul
trecut de aici la ordia împărătească, fiind numit acolo casapbaș, a dus cu sine pe ascuns şi iltifaturile Marelui Vizir, adică chilici-caftan, cceace de asemenea s'a făcut.
In 11 Aprilie, sau trimis din partea prea înălțatului valiu al Egiptului Mehmet:
Ali-Pașa capete de bei. răsvrătiţi, pe cari atacându-i. i-a bătut valiul. Ele au fost ex:
puse după obiceiu la Baba-humaiun.

1S11 MAILU.
In 5 Maiu, Vineri, au venit scrisori dela ordia împărătească, vestind că oştirile
rusești au plecat dela Siştov şi Nicopol, pentrucăse adună în părţile Poloniei, și că
prin urmare a intrat în aceste oraşe Ali-Paşa Carsli. Marele Vizir a trimis la Silistra
pe silictarul său Benderli ...:.... cu oaste de 3.000 de oameni, ca să scoată de acolo
(dacă ar puteă) pe duşmanii ce mai rămăseseră. Cu toate acestea ordia împărătească
sufere de mare lipsă de provizii. Se mai svonește pe lângă aceste că signor Italinsli,
care a fost aici ambasador al Rusiei, când sa declarat răsboiul acum în urmă din
partea puternicei împărăţii, ar fi petrecând de mai mult timp în Bucureşti şi că signor
Fronton, care eră cel: dintâiu dragoman (și a căpătat rang de general şi o tabachere cu
briliante din partea împăratului), petrece .în Rusciuc şi că cercetează des ordia îîmpărătească și că de acolo se duce spre Bucureşti la Italinschi.
=
Cu câteva zile înainte se orânduiseră zece ortale de ieniceri ca să se ducă la
ordia împărătească împreună cu vestitul agă al agalelor Ilalil-Usta, dar cei au început
după obicâiul 'lor să se răsvrătească, cutreierând înarmaţi prăvăliile, hanurile și mahalalele călugărești din Psamatia și alte locuri, luând cu sila pentru sine haine şi bani
dela zarafi și negustori, chipurile ca împrumut, şi într'un cuvânt să despoaie pe cine

nimeriau în părţile locuite

de călugări,
așă încât sau

închis

hanurile şi prăvăliile.

Deci auzind Sultanul de această ticăloșie și neorândueală, a schimbat pe capul seimenilor, care eră foarte bun, dar nu şi sever în astfel de împrejurări, şi a numit pe altul,
pe Eliiki, poreclit Sehri, care fusese mai de mult agă al ienicerilor în Adrianopole.
Acesta a strâns îndată pe toţi fruntașii şi capii ortalelor şi sa dus la Vefa-Meidani,
și au luat arme dela cei înarmaţi şi le-au pus la ortalele lor, zicând că în ziua când
au să iasă din capitală pe câmpul lui Daut-Paşa, să meargă fiecare să iea din ele și

să plece numai decât. Sa hotărit în ziua de 15 Maiu, că oricine ar fi prins înarmat în
capitală în vremea asta, va fi pedepsit cu pierderea capului. Și așă sau adunat ci, căci
din ceasul acela capul seimenilor n'a încetat a umblă şi a strânse pe cei răsvrătiţi.
Ba chiar se zice că el ar fi înnecat pe unii. Și chiar a fost prins un Armean hamal
înarmat şi răsvrătit, care ziceă că e ienicer și coldaş al otuzbirilor. El a fost decapitat
la Baba-Humaiun.
In 12 Maiu, Vineri, pe la ceasurile patru, cu zece minute înainte de amiazi,
Sa stârnit un cutremur de pământ destul de însemnat din părţile nordice spre miazăzi,
EI a ţinut o jumătate de minut afară de sguduire. Mai suflă și un vânt cam tare
din răsărit.
In 13 Maiu, Duminecă, Ilaralamb Kefaloncos, care cu vreo trei ani înainte slujise
ca preot al bisericii sfântului Diinitrie din Kuru-Ceşm&, a reclamat împotriva epitropilor bisericii și a propus ca: sau să dovedească că el este cel ce a furat de vreo patru
luni argintăriile bisericii (cari consistau din două discuri cu potire mari; două discuri

mici, ..., o cădelniţă, două brâie bisericești și o .eruce argintată, cari crau aşezate
întrun dulap aflătorîn altar și erau închise cu cheia, iar cheia eră ascunsă în: cutia
-cu agneţul şi prin urmare nu puteă să le cunoască nimenea altul afară .de cei ce slujiau pe fiecare zi) şi să fie pedepsit ca sacrilegiu; sau ca acei care îl defaimă să declare
că este cinstit. In vremea acestei reclamaţii 'epitropii şi 'eforii se gândiau în tot chipul
cum ar pune mâna pe el, deoarece în ajunul zilei de Inălţare, -pe la ceasurile șase
din noapte, a ieşit afară din biserică și rămâind acolo până la revărsatul. zorilor a împrumutat un hârleţ dela dascălul. satului Neculai Sifnios şi S'a.dus la munte unde a
scos argintăriile co le aveă îngropate într'un mormânt jidovesc şi le-a spart toate prefăcându-le în mici bucăţi. Apoi spre scară sa dus în odaia paracliserului Partenie, şi
cinând împreună cu alţi doi, le arătă ţiindu-le legate întro basma albă şi zicei că
sunt 2.500 rubiele. In sfârșit, când a venit slujnica lui Neculai ca să iea șervetele şi
celelalte linguri, furculiţe şi cuțite.ce împrumutase paracliserului pentru musafirii lui,
pe care-l aveă trecut la brâul:său. Și după cea cinat şi a trecut
i-a dat ei şi hârleţul,
mai multă vreme, pe la ceasurile trai din noapte; el zice paracliserului să deschidă
poarta bisericii ca să plece. Paracliserul i sa împotrivit, zicându-i că el nu deschide

în ora aceasta poarta bisericii, şi că unde are'să se ducă la miezul nopţii ? Acela stărue;
la urmă paracliserul îl ascultă și așă pleacă chir Haralamb

şi se suie pe munte

și se

culcă într'o : vale aproape .de cișmeaua. mică, unde îl apucă un somn adânc şi a început

să horăe. După un ceas, adică pe la miazănoapte. s'a întâmplat să treacă pe acolo un
bostangiu al ogeacului, numit Kiuciuk-Amet, împreună cu ui fecior. de bărbier, un
turculeț. Ei mergeau ca să petreacă la o parte de munte. Deci când au întâlnit pe un
om horăind în acest loc, sau mirat și oprindu-se aproape de el Kiuciuc-Ahmet a început să-l mişte cu piciorul, şi când a văzut că sună cevă la sânul lui care eră umflat,
a pus mâna:ca să,vadă ce e, şi abiă atunci sa trezit: Haralamb speriat. A prins Kiuciulk-Ahmet

să-l întrebe

cine

este, ce caută

la vremea

asta în acest loc şi doarme aici

şi ce sunt lucrurile ce are la sânul lui? EI a răspuns grecește, că este preotul bisericii şi că acestea sunt argintării bisericeşti, cari i sau dat ca să le ducă la argintar
să le prefacă în candele, dar că cinând la un prieten al său sa îmbătat şi întorcându-se a adormit acolo. Calfa de bărbier făcea pe tălmaciul, fiindcă Ahmet nu ştiăgreceşte, dar nici Haralamb turceşte. Kiuciuc-Ahmet i-a răspuns lui, că pentru ca să creadă
- că cele ce spune el sunt adevărate, îl va duce la epitropi sau la proestosul bisericii
ca să vadă şi mărturia lor. Atunci Haralambie a început să-l roage cu stăruință ca să
nu facă aceasta, căci are să-l ruşireze, arătând lor că el sa îmbătat și a adormit la
munte, şi că în scimb pentru bunătatea asta el îi va da a doua zi dimineaţă cincizeci
de groși. Deci Ahmet s'a înduplecat auzind de darul celor 50 de groși şi l-a lăsat,
după ce a deschis întâiu basmaua cea albă şia văzut împreună cu calfa de bărbier,
că în adevăr erau argintării sfărâmate de ale bisericei. Şi aşă chir Haralamb şi-a scos
poteapul şi făcându-şi pe cap un turban din brâul lui s'a dus de acolo deadreptul la
Arnaut-Kioi, şi întâlnind pe un alt preot compatriot de al lui, după sfatul ce a avut cu
el, s'a dus

de

sus

dela

munte

la Stavrodrom şi de acolo la Galata,

la. Hanul

Icrelor.

Aici s'a întâlnit cu căpitanul Panaghi, precum și cu căpitanul lorgache Or“fanos şi. lăsând în odaia lui argintăriile, sa sfătuit şi sa vorbit cu ei în ce chip
să.reguleze această afacere, şi tăgăduind el tot ce sa întâmplat, să se arate nevivinovat şi să facă plângere cerând satisfacţie dela epitropii bisericii, cari îl defăimau
ca hoţ. Kiuciuc-Ahmet, văzând că chir Haralamb nu s'a arătăt-a doua zi şi că nu i-a
adus cei cincizeci de groși, a priceput că l-a tras pe sfoară. Deci sa dus la Arnautkioi să-l caute la- compatriotul său, proestosul bisericii de acolo, şi negăsindu-l l-a apucat
ciuda şi la urmă a povestit întâmplarea lui Hagi Iovan. Acesta i-a răspuns că a făcut
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măâre greşeală că i-a dat drumul, pentrucă aceste argintării au fost furate din biserică

cu patru luni înainte şi că asupra lui plutiă

Dbănucala dela început; de aceca l-au şi

dat afară de trei luni și că de atunci umblă hoinar, dar că neavând nicio dovadă,
nu puteau să-l: dea în judecată. La urmă i-a spus lui Ahmet să se ducă la munte în
partea, aceea unde îl întâlnise cu o zi înainte noaptea, și să scormonească pe acolv,
căci poate va găsi unele bucăţi mici de argint ce aveă dânsul, ca să lo avem spre
mărturie. Cecace sa şi făcut, și găsind unele. verigi şi altele dela cădelniţe şi dela

discul cu potire, le-a adus şi le-a dat lui Hagi Iovan. Acesta cu cea mai mare bucurie
și mulţumire sufletească venind la mine, mi le-a arătat și mi-a povestit cele întâmplate. Deci când noi ne gândiam în ce chip să punem mâna pe el, fiindcă eră supus
al Franţei şi puteă pe lângă asta să fugă la corăbii de-ale compatrioţilor săi, sau să
se ascundă, şi nu puteam găsi nici un mijloc potrivit, iată ca prin minune, a treia zi
după aceste întâmplări .vine tergibașul linache, unul din epitropi, și bucuros și el îmi
arată pitacul protosinghelului patriarhal, prin care erau chemaţi la patriarhie în urma
plângerii date de chir Haralamb. Deci sa coborit tergibaşul singur, fiindcă n'a fost de

faţă alt epitrop şi s'a înfățișat împreună cu reclamantul înaintea patriarhului.
Popa- cu cea mai mare: obrăznicie şi neruşinare a început să ceară satisfacţie
din partea cpitropilor, susţinând că îl defaimă. pe nedrept, fără dovezi, și câte altele, și
amenințând că are să facă și sarate şi c. |. Tergibaşul a răspuns la toate povestind şirul faptelor din urmă şi în sfârșit-a arătat bucăţile de argintării, cari s'au găsit la locul unde l-a prins Kiuciuc Ahmet, când a deschis basmaua în care le aveă el. La aceste
popa a răspuns că argintăriile acele erau ale căpitanului Panaghi și ale lui Gheorghe Orfanos, după cum. vor allă peste puţin. Atunci patriarhul a poruncit să fie închis și pus
în lanţuri Haralamb și a doua zi să vină ceilalţi epitropi şi paracliserul şi saducă hârleţul, cu care a spart.argintăriile la cimitir. S'a scris și lui Panaghi o scrisoare dela partriarh, ca să vie şi să fie el de față la cercetarea afacerilor. A doua zi serdarul Dimitrache, tergibașul Enache și paracliserul Partenie sau dus luând hărleţul dela slujnica dascălului Neculai Sifnios, dela care îl împrumutase în seara accea: și cu care a
spart argintăriile la cimitir, pe vremea când toţi erau în biserică și ascultau orândueala
Înălţării, și apoi seara după ce l-a arătat paracliserului l-a dat slujnicei în faţa altora.
L-au dus: și pe Haralamb, legat în fiare, în faţa prea sfinţitului. Sus numiții au repetat

din nou faptele, dar el iarăş neruşinat şi cu foarte mare

obrăznicie și îndrăzneală a

răspuns stăruitor, că-l năpăstuesc și că argintăriile sunt ale căpitanului Panaghi şi Iordache Orfanos şi că i le-au. dat ca să le vândă şi că la venirea acelora se va arătă adevărul și nevinovăția și atunci defăimătorii lui vor păţi ce li se cuvine ca oameni
cari caută să necinstească pe un supus francez, șia isprăvit cu mii de ameninţări şi
înfricoșări. În chipul acesta sa amânat iar procesul pentru a doua zi. Totdeodată sa
trimis din partea patriarhului altă chemare: către sus pomeniţii căpitani, ca numai

decât și neamânat să se înfăţişeze în ziua următoare la patriarhie. Serdarul Dimitrache
a lăsat pe paracliserul Partenie la patriarhi, ca să supravegheze şi să aibă în vedere
pe Haralamb în închisoare, nu cumvă să scrie cuivă, sau să comunice din graiu viu
cu cinevă, și că dacă-i cu putință să prindă .vreo scrisoare de a lui, fiindcă îndată
ce l-au închis a doua oară,.a cerut hârtie şi călimări și-i sau dat numai decât. Sa
mai dat poruncă şi gardistului patriarhului din partea serdarulni Dimitrache, ca să
iea seamă bine să nu se facă vreo greşeală, fiindcă afacerea e foarte serioasă și că mare

răspundere cade asupra 'lui. Deci ei s'au dus la deal în satul lor, și a doua zi sau coborit a treia oară la patriarhie, luând cu sine pe Riuciuk-Ahmet și pe calfa de bărbier,
tălmaciul lui, ca să mărturisească și ei în faţa lui cele ce sau întâmplat, crezând că
poate se va rușină şi va mărturisi adevărul. Dar în zadar, fiindcă de ce erau mai multe
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dovezile netăgăduite, de ce el se încurajă și răspundeă cu îndrăzneală şi nerușinare. Între
aceste a venit și jupânul căpitan Panaghi și a început să vorbească iironic, zicând că înalt
prea sfinția- sa i-a scris (nu că a fost chemat prin hârtia patriahului) ; deci sa gândit
și el dacă ar veni la patriarhie, doar nu e vorba de tăierea capului, şi prin urmare să-i
spuie

pentru ce a fost chemat?

Inalt- -prea sfinţia- sa i-a spus

pricina, pentru

care

a fost

chemat, și ce spune Haralamb despre argintăriile ce s'au găsit la el într'o basmă a lui,
Panaghi a răspuns atunci, că ar fi în odaia lui unele argintării, despre cari ştie căpitanul
Iordache Orfanos ce rost au și că el va veni să răspundă. După asta a luat cuvântul
jar Haralamb şi a început să se apere cu o obrăznicie și îndrăzneală şi mai mare, zi_ când că pe nedrept îl defaimă şi că el nu se va lăsă cu una cu două pentru spălarea
cinstei lui. Atunci paracliserul Partenie a spus serdarului Dimitrache, ca să ceară dela
el scrisorile

ce a scris

negăsind un om

alaltăieri

credincios,

înalt prea sfinţia- sa i-a zis să

seara

la închisoare,

ca să le. trimită la prietenii

le poartă la cl și că din ele se vor lămuri
scoată

scrisorile ce

le

poartă

cu

dânsul.

La

săi şi

dânşii. Deci
început

s'a

împotrivit puţin, apoi a scos un portofel de piele negru, care cuprindeă unele scrisori
străine de afacere. Paracliserul a spus şi a doua oară să scoată un portofel roșu, căci
acolo sunt scrisorile cu pricina. Auzind acestea, chir Haralamb a schimbat feţe şi sa
tulburat nespus de mult, şi nu-şi ţineă numai buzunarul cu mâna ca să nui le răpească cu sila, ci se şi uită cu ochii încoace şi încolo ca să găsească prilej să fugă
printre cei ce erau de faţă. Atunci sa sculat în picioare serdarul şi cu porunca patriarhului l-au prins cu sila cei de faţă, între cari eră şi Ninciuc-Ahmet şi i-au luat din bu:
zunar portofelul roşu, în care erau două scrisori scrise cu mâna lui, una către Neculae
Sifnios, dascălul şcoalei elementare din sat, prietenul său vechiu, pe care- -l cercetă de
ani îndelungaţi și unde mâncă și bea.
El presupunând că acest din urmă a dat epitropului hârleţul (pe care - -el îl
împrumutase dela slujnica lui în ziua Înălţării, și suindu-se pe munte în ceasul slujbii
a scos argintăriile și le-a sfăirmat: -seara, l-a scos din brâul lui și l-a dat slujnicii în odaia
paracliserului Partenie, fiind de Îaţă și alţii) serică împotriva lui o mulţime cu un scris
hăcănesc şi fără or tografie şi-l numiă gunoier: şi om fără sfinţenie și recunoştinţă, fiinţă
ingrată, şi că-i va purtă sâmbetele până la moarte, şi că. precum faţă de prieteni e
prietin, așă şi faţă de dușmanii săi este dușman neîmpăcat și înfricoșat, şi că îl va
prigoni cu atâta bărbăţie şi cruzinie, până când se va omori, și atunci las” să sufere

şi el două morţi, cea sufletească şi trupească, șşi altele de felul acesta. lar a doua sorii
soare eră către căpitanul Panaghi şi căpitanul lorgache, pe cari îi numiă fraţi ai lui, iubiţi prieteni

ai lui

sinceri, şi

către cari scriă că, precum au vorbitîimpreună Duminecă

dimineaţă și s'au înţeles între dânşii, așă a făcut şi sa bizuit pe dânşii, pentrucă ştie
firea lor şi sincera şi frăţeasca lor prietenie, şi s'a dus la patriarh ca să arăte plânge.
rea lui, dar. că acesta ca dușman al Kefaloniţilor, precum o știu și ei, îl pedepseşte
strașnic, numai ca să slujească raialele turceşti și că l-a închis punându-i două cătușe
la picioare; şi că, dacă fratele căpitan lorgache n'ar fi făgăduit că se vor cobori amân:
doi ca să-l apere în chipul cum sau înţeles îîmpreună (adică dând bacșișuri acolo unde
trebue), el de bună seamă nu sar fi dus la patriarhie ca să fie pedepsit și să se facă
de râs, să necinstească pe compatrioții lui, dacă nu ar fi pus la cale lucrurile așă
precum trebuiă; Şi deci să nu-l lase fără sprijin, atât. pentru cinstea lor cât și pentru
a lui, ci să-şi ica inima în dinţi și să iea lucrul pe mână cum trebue, iar el se face
sluga lor, Şi că dacă vor trebui cheltueli, să se cheltucască cât vor vrea ei şi să fie
siguri că el e gata pe vicaţi şi pe moarte să facă tot ce-i vor porunci, şi că ieri le-a
scris şi altă serisoare ca să facă tot chipul să găscască alte argintării din altă parte,
ca bună oară linguriţe, dar sfărmate, sau zariuri ca să le arunce înăuntru între cele
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furate luând seama

bine să scoată

bucăţile mari şi lanţurile și bucăţile dela clopote și

toate câte pretind că sunt ale bisericii și să le ascundă în lada lor și să caute cu deamăruntul să nu facă greșeală, ca să facă treabă bună, şi luând jumătate din argintării

să vie la palriarhie (şi iar repetă, ca să ia bine aminte, să nu fie bucăţi ca prisnele
sau ruglii (?) ori cu slove şi a. m. d.); și întâiu să se întâlnească cu'el în închisoare
și apoi.să se suie la patriarh: «Luni seara scrisăîn Fanar. Fratele Haralamb». După

ce dar sau cetit aceste două

scrisori pecetluiie și scrise cu mâna lui în fața atâtor

“ ascultători, atunci îndată galantomul chir Haralamb cu aceeaș obrăznicie şi îndrăzneală,
cu care. se împotrivise până în ceasul acela, zicând că e defăimat şi cerând satisfacţie
pentru onoarea lui, a început a mărturisi cu o nespusă îndrăzneală şi nerușinare, că

el le-a furat şi a adăugat că ce gata să plătească cu vârf și îndesat toată paguba ce s'a
„adus bisericii din această pricină. Atunci văzând şi căpitanul Panaghi că înțelegerile și
scopurile lor nu au avut bun sfârşit, a început și el să-l ocărească și să-l mustre. Au

- început și epitropii bisericii să ceară argintăriilo dela dânsuliar
, el-a trimis pe omul
lui să le aducă din odaia ce aveă la Ianul-lcrelor. In vremea asta chir Haralamb a des-

tănuit şi altă tovărăşie de hoţi, a căror gazdăa fost el, şi dela care luând parte des:
tulă, şi-a scos cheltuelile cu cari trăește până acum, și că are un hanger ca amanet
pentru patru sute de groși la acelaş căpitan Panaghi, căruia i-a poruncit înalt prea sfinția-sa ca să-l aducă de asemenea: Gazde acelorași hoţi au fost și cei doi fii ai răposa-

“tului boier logofăt Scarlat, Alecu și Costache, cari locuesc în Arnautehioi. Această hoție sa petrecut așă. In anul 1807, Aprilie 23, când -au fost surguniţi Măria-Sa Domnul
Alexândru Moruzi la Anghira şi fratele acestuia, prea strălucitul beizadeă Dumitrache
în Chesaria,
iar

fratele

lor cel mai

mie

beizadeă

Panaitache

cu

nepoții

acestuia,

Du-

mitrache și beizadeă Niculache, au fost închiși la Cuptorul bostangibaşului, au scos
şi haremurile lor și le-au trimis la casa mea săracă, căci rechiap-tefterdarul pecetluise
casele amânduror. Atunci alăturea de casa lor şedea cu chirie aga Stavrache, fecio"rul zarafului, şi capuchehaiaua lui Alecu Vodă Suţu, care Stavrache aveă ca dascălla
copiii lui pe un oarecare Gherasim, se zice că mai aveă și o slugă croată. Aceștia dar
amândoi s'au înţeles să intre prin partea grădinii și să fure cât vor puteă din luerurile. pecetluite, şi așă într'o noapte: a intrat Croatul, a stricat jiecetia odăii Domniței

Ralu,

a deschis

lăzile ci și a furat o mulţime

de lucruri,și anume: șaluri scumpe,

cumaşe netăiate, argintării, haine, albituri de batistă (din cari mai târziu chir Haralamb
şi-a făcut cămăşi ce le purtă; i le coseă femeia lui Neculai Sifnios, dascălul satului).
Au mai furat și haine bune de ale slujnicilor şi argintării felurite și alte lucruri de

ale paharnicului: Zisi.. ar în lada Domniței

eră şi pomenitul hanger al boierului ci spătar

Grigoraşeu, fiul hatmanului Iancu Gerahi. După ce le-a furat Croatul, le-a adus și le-a
ascuns în odaia lui chir Gherasim dascălul, şi după aceea le-au împărţit amândoi. Despre
Croat se zice, că pe urmăa plecat în patria lui, iar chir Gherasim le-a pus frumușel
- în lada sa pe care a trimis-o la casa pomeniţilor celebii, fiii Domniței Anica Racoviţă,
pentrucă slujise odată ca dascăl al lor. Văzând Costache acest cufăr și felul cu care
Gherasim i l-a recomandat, a intrat in bănucală că ar fi chilipir, şi aducând o unealtă»
l-a deschis și a luat dinăuntru puţine, dar cele mai bune lucruri. Mai pe urmă venind
chir Gherasim și văzând că lipsesc atâtea lucruri, a zis celebiului: cei asta ce aţi făcut?
voi Daţi lăsat nimic? Atunci el i-a răspuns să tacă, căci îndată îl dă în vileag, şi nu
La ameninţat numâi așă, dar i-a şi luat o adeverinţă de datorie de 200 de groși. Deci
văzând chir Gherasim, că partea aceea nu este sigură,a ridicat de acolo cufărul și l-a

dus în chilia lui chir Iaralamb, care pe atunci eră preotul bisericii Sfântului Dimitrie.
“ - Darşi el nu 'mai puţin gazdă de hoţi și hoţ.el însuș, fiindcă. peste câteva
„zile l-a deschis și a luat destule” lucruri, -hangerul, şaluri, cumaşe netăiată, prosoape
Hurmuzaki,

Documente,

XIV.
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„brodate cu broderii grele, marame
şi albituri o grămadă, din cari patru din cele făcute din batistă le-a dat femeii lui Neculae Dascălul, de i-a cusut cămăși. Dupăce el
„a:mărturisit toate aceste,
pe larg și cu toate amănuntele, în faţa atâtor ascultători, pa„triarhul a trimis de au adus îndată și pe chir Gherasim, pe care cu câteva zile înainte
îl făcuse preot la biserica din Beioglu (deoarece şi la biserica de acolo eră un Ep„ tanesiot—locuitor din cele şapte insule ionice—care de asemenea nu eră mâi pe jos
de Haralamb, dar încă nu ieşise la iveală ca atare). Venind chir Gherasim și fiind confruntat cu Haralamb, n'a putut să tăgăduească hoţia și cele întâmplate cu acest prilej,

„dar a scăzut suma lucrurilor hoţite. Haralamb însă l-a dovedit ca mincinos şi l-a făcut
si nu se poată apără. In cele din urmă, înalt prea sfinţitul patriarh i-a trimis pe amândoi
„legaţi în fiare, în temniţa patriarhiei, unde Haralamb a mărturisit în particular către
„chir Filip, preotul bisericii sfântului Dimitrie, și către epitropul ei tergibașul Enache,
_că cele două potire nu le-a aruncat în mare, ci le are îngropate într'un mormânt evreesc
şi că sfânta cruce o are în sipetul lui, care se află la curtea boierului doctor signor

+ e.

. + Desila. Şi așă venind sus numiții în sat au povestit cele întâmplate în acea

„zi mie cel ce scriu aceste rânduri, şi către seară amândoi sau dus cu teamă la mor:
„minte şi săpând la locul unde i-a povăţuit Haralamb, le-au găsit amândouă învelite
“într'o ruptură de cămașeY

murdară

a lui,

3

la vederea

căreia

ci sau speriat,

3

socotind : că

ar fi cumva a unui copil mort de evreu, căci sau temut nu cumva să-i înhaţe poliţia
„ca pe niște hoţi de morminte. Apoi desfăcând-o le-au găsit şi anume numai părţile de
„sus 'ale sfintelor potire, căci torţile şi fundul lor lipsiau, pentrucă le sfărâmase cu hârleţul nelegiuitul şi sacrilegul Haralamb. Dar și ele erau strivite, şi aducându-mi-le mie
mi le-au arătat cu cea mai mare bucurie, şi luându-le le-au pus în gherghirul: bisericii. lar. sfânta cruce a rămas până azi în sipetul lui, care. se găseşte la casa boierului doctor Desila; fiindcă .a fost înștiințat domnia-sa să trimită sipetul nelegiuitului la
patriarhic, ca să fie deschis în faţa aceluia și să se iea crucea, dar el a răspuns, că
nu-l trimite, pentrucă cl însuș și sluga lui are de luat bani ce i-a împrumutat de
mult, ci să trimită înalt prea sfinţia-sa pe un preot ca so iea. Așă dar ela stat câteva
„zile legat în lanţuri la închisoarea patriarhiei fără să [ie cerut din partea ambasadei
franceze ca supus francez, flindcă sa dovedit ca sacrileg. După aceea patriarhul l-a
„ caterisit şi l-a trimis cu jalba sa la temniţă, unde. petrece minunat, fiind adeseori în
vecinătate cu compatrioți și prieteni de ai lui, la fel' cu dânsul. Dar pe prea învățatul
chir Gherasim, ca unul ce slujise, precum am zis, ca învăţător la boierul agă Stavrache,
“cumătrul prea sfiinţiei-sale chir. Dionisie al Efesului, acest din urmă 'nu a găsit cu cale
să-l lase, nesprijinit, ci a trimis adeseori la patriarhie pe protosinghelul poreclit Festa
ca să-l cerceteze şi să reguleze afacerea lui. In sfârșit, după ce au svonit că adică

n'ar fi așă de vinovat, ci mai

mult

vrednic de milă, i-au luat o adeverinţă de 3.000

groși în numele cucoanei Domnița Ralu Moruzi pentru lucrurile ei cari se pierduseră.
I sa mai dat și hangerul ei, și aşă isa dat drumul lui chir Gherasim. Ba chiar i-au
propus, dacă vrea, să-l facă preot la vreo biserică, până când se va găsi altă slujbă

mai potrivită, dar cel n'a voit. Astfel de. pedeapsă exemplară a primit acest neruşinat
şi îndrăzneţ tâlhar sub masca de dascăl, un desfrânat, după mărturia unor oameni
vrednici de credință—sub patriarhul Constantinopolei Ieremia din Creta.
In 19 Maiu, Vineri, a venit un tătar din ordia din Șumla, cu scrisori şi un
raport din partea Marelui Vizir, prin care acesta vestiă, că Turcii au cucerit Silistra
și că au respins cu pierderi pe dușmani, sub conducerea lui Ali-Aga Benderli, silic„tarul

Aarelui Vizir.

„vreo

In 25 Maiu, Joi, sa petrecut o faptă tragică și îngrozitoare la Buiuc-deră. Cu
zece zile înainte, în 16 ale acestei luni, venise din Adrianopole fiul mai mic al

-

131
postelnicului Hristodul Vlahuţi, numit Alecu, care de asemenea eră în slujba Don:
„nului Munteniei Alecu Vodă Suţu, ca şi fratele său mai mare, postelnicul Costache; ci

amândoi petreceau de vreo doi ani în ţinutul Târnovei în urma răsboiuluice a fost
între puternica împărăție şi Ruși. Cu toate că pomenitul Alecu a înștiințat că a venit
"numai şi numai ca să viziteze pe cele două surori ale lui, adică pe Elenca, cumnata
preasfințitului chir Atanasie Chipriotul al Nicomediei după fratele său Caridi, precum
şi pe Iaida, caro eră fată, asemenea și pe cei doi fraţi ai săi, pe comisul Dimitrie,
ginere al lui Dragomanache, şi pe Iancu, care amândoi ședeau în Terapia, în casa sus
numitului Domn; se pare însă că venirea lui în capitală eră pentru afaceri domnești,
deoarece la venirea lui eră însoţit de un tătar al Domnului și trebuiă: prin urmare ca
el să fi avut şi dovezi scrise. Drept care eră gata să se întoarcă fără întârziere și
umblă în haină de călător, adică cu un șal învârtit pe cap în chip de turban, cu un
capot roşu, cu șalvari și altele. Dar pe când ședeă astfel înbrăcat la fereastră, sa întâmplat să treacă scara prea înaltul capudan-pașa (amiralul) cu feluca lui la Buiuc-dert,

căci el şade acolo într'o casă turcească, (deoarece flota împăriitească se află încă acolo,
din pricina vânturilor anuale), şi să fio supărat de nechibzueala unor "Neohoriţi, cari
şedeau la Calender şi nu sau sculat în fața lui, dar nici măcar n'au lăsat ciubucurile
lor, și pe cari i-a pedepsit bitându-i cu toiagul şi mustrându-i pentru nesocotinţă sau
mai bine zis pentru nepoliteța lor; și aşă a văzut pe pomenitul -Alecu șezând la fereastră pe negândite cu şalul învârtit la capul lui şi Sa înfuriat şi mai mult; dar n'a
arătat nici un semn de supărare. Se pare însă că ajunseseră până la urechea lui și
alte multe asemenea prostii şi ncorândueli ce nau încetat a face feciorii de boieri din
Terapia, umblând încoace şi încolo în porturi de munte, înarmaţi şi cu şaluri Învârtite pe cap ca turbane și dând chiar selan isalutare) lu ehli-islami, prin urmare şi la

ceaușii lui capudan-pașa şi la alţi Turci. Deci a doua zi trimise pe aga de frunte al
său cu vreo 30 de ostași, de au înconjurat casa lui Alecu Vodă. Aga se uită la fereștri ca să vadă pe Alecu, ceeace sa și întâmplat, căci el'sa ivit la fereastră ca să
vadă ce caută cei veniţi. Aga i-a făcut îndată semn cu mâna ca să se coboare jos,
iar el coborîndu-se sa dus la poarta casei, și aga a început să-l întrebe cine este el.
* Alecu răspunse că este raiă. L-a mai întrebat: «ce înseamnă dar această îmbrăcăminte ce porţi?» El i-a răspuns iar că face parte din suita Domnului Munteniei şi că
a venit cu trebi dela ordie şi este gata să plece astăzi; de asta e îmbrăcat în haine
“de drum. «Vino dar împreună cu mine, căci te chiamă pașa.» Şi prin urmare luându-și
pălăria a intrat cu dânsul în caic și sau dus la Buiuc-deră, dar paşa dormiă. După
“aceea au venit și ceilalţi fraţi ai lui, comisul Dimitrache şi Iancu :) şi protosinghelul
prea sfințitului episcop al Nicomediei, ca cunoscut al paşei de anul trecut, pentru ca
să -vadă ce are să fie. Se zice chiar că fratele său lancu ar fi dat şefului-agă 300 de
groşi ca să nu-l ducă înaintea pașei, dar el banii i-a luat şi îndată ce paşa sa trezit
l-a scos înaintea lui. Paşa a început să-l întrebe cine este și c. |. Alecu a răspuns ca
mai sus. L-a mai întrebat: «unde-ţi este hârtia pentru a dovedi cele ce spui?»- Dar
nenorocitul Alecu neavând cu dânsul nici răvaș de drum,. nici ferman, după obiceiu,
a tăcut şi aşă pașa a poruncit să-i taie capul. Luat fiind apoi în piaţa dela Buiuc-deră,

unde a fost însoţit și de fraţii lui, întâiu i-au dat vreo patru lovituri de iatagan, apoi

l-au pus jos şi l-au junghiat ca pe o oaie, iar sărmanii lui fraţi, de spaimă și de mâhnire sufletească, au leșinat şi au fost în primejdie să moară. A treia zi rudele lui i-au
cumpărat trupul cu 50 de groși și l-au îngropat.
.
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1) în text e Alecu, în loc de loncu, ceeace e de sigur o greşeală a autorului ori a editorului:
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“În aceste zile
vreo 3.000: de oameni,
„tească leafa, și că el
„mită bani, dar acesta

a venit știrea, că lusuf- Pașa, Vizirul destituit, a strâns oaste de
sub cuvânt că le datorește simbrii şi-l urmează ca să le plăa trimis lucrurile lui la zaratul său, ca să lo vândă și să-i tria răspuns că el are de luat. 800: de pungi şi nu se amestecă

mai departe la daraverile lui.: Pe zaraf lau închis la Cuptor, iar cât despre lusuf-Pașa

5a poruncit lui Dagdevirenoglu,: vestit: bostangibaș, să se ducă cu :500 de oameni ai
lui la Dimotih și înfruntând oștirea pe care o strânsese pașa, să-l iea.repede numai cu

patru oameni de ai lui şi să-l ducă la Enos, unde îl aşteptă capugilar-chehaiasiul lui

capudan-paşa cu o. corvetă. Şi așă ducându-l acolo Dragdevirenoglu, i-a arătat porunca
împărătească ce duceă cu; dânsul şi care spuneă că e surgunit la Rodos, şi îmbarcându-l în corvetă I-a: predat capugilar-ehehaiasiului, și “au plecat la Rodos, iar Dag„devirenoglu s'a întors. la Adrianopole,

E

a
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La 1. funie, Vineri, pe Ja ceasurile 10 din zi, a fost «scos din slujbă răutăciosul
„Şi perversul rechiap chehaia-bei.. Morali Osman-Efendi și sa retras la conacul lui, iar
- chehaia-bei s'a făcut Halet-Efendi, om mărinimos şi însemnat întru toate. S'a dat afară
„şi directorul -monetăriei Celebi-Efendi, şi în locul lui a fost numit Ibrahim-E fendi, rechiap-tefterdarul, iar tefterdar s'a făcut mectupciul Reut:Bei, care venise de vreo câtevă
„luni dela ordia împărătească, şi despre. care se zice că-i om bun. Toţi aceşti destituiţi au
fost daţi afară cu mânia Sultanului, căci făcuseră multe abuzuri, cari nu se aşteptau
dela dânșii, deci li sa poruncit să stea, mărginiţi și să nu întâlnească pe nimeni, Ce„lebi-Efendi la Burgurlu, iar, Osman-Efendi la vila lui.
.
IE
|
A venit ştirea dela ordia: împărătească, că. Marele Vizir a ieşit de câtevă. zile
din Sumla cu o oaste aleasă de 25.000, şi că s'a apropriut de Rusciuc.
In 2 'ale lunii, Vineri, au închis la cuptorul: bostangibașului pe vestitul Mighir„di, zăraful

fostului Mare

Vizir lusuf Pașa.

Casa

și odaia

lui au

fost pecetluite, fiindcă

- nu se înduplecă să. deă înapoi 300 de: pungi, cari trecuseră asupra lui din veniturile
„obişnuite anuale ale viziriatului, aceşti bani apaxțin Vizirului de acum, iar el îi opriă,
zicând că ei trec o. mie de pungi.ale lui în socoteala fostului Vizir. Dar.nu numai
că l-au închis,
dar îi şi cer socoteala de nouă ani asupra metalelor dela topitoria statului, pe cari le ţineă de ani întregi Iusuf-Pașa, pe când aa lusuf (fost mai pe urmă
'ali de chehaiasi) eră, însărcinat cu conducerea topitoriei. Când s'a făcut: Vizir Iusuf
Chiorul,. a lăsat. după aceea metalele pe seama tatălui lui Meghirdiţ, care până astăzi
„se foloseşte. de ele necercetat, fiindcă Vizir eră aghiotantul său care i-a dat un berat
„cu.toate privilegiile Domnilor Moldovei, deci și Mighirdiţ este prinţul Armenilor. Dar
„se zice acum,
că se duse cu: însărcinarea să aducă şi pe-tatăl său Filipaţi şi pe alţii,
„pentrucă, pe lângă abuzurile ce sus numiții au făcut la “exploatarea: minelor, mai aveau
și.monopolul pentru toată alama şi nu dedeau decât o cantitate mică topitoriei împă„răteşti şi vindeau tot restul cu orice preţ voiau și oriunde voiau, și câștigau prin
urmare. o nespus: de mare mulţime de bani.
„In 4, Duminecă, pe la ceasurile nouă din zi, cu crainici și cu tunuri sa dat
„ştirea îmbucurătoare, că Sultanului i s'a născut o fetiţă, care sa numit Saliha-Sultana,
şi sa hotărit o serbare. de trei zile precum se obișnueșşte la Bairam, adică să se dea
tunuri de trei ori pe zi.
In 5 lunic a venit dela Bucureşti la Rusciuc feldmareșalul Kutuzot cu toată
oștirea ce duce cu el și cu monsieur Italinschi (care eră înainte ambasador în capitală
pe vremea când a izbucnit răsboiul) și cu dragomanul său signor Iosef Fonton.
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In 6 ale lunii, Luni, la revărsatul zilei a început să cază o ploaie măruntă şi!
deasă, care a ajuns să lie torențială, pe la coasurile unu din zi, şi însoţită cu piatră.
Deci pe neaşteptate a potopit văile Catastenului pe partea dinspre Apus, și a început
să care la vale o grămadă de moluz şi de pietre mari, şi crescând apele până peste
doi coţi făceau pagube și înnecau oameni cu neaşteptata şi năpraznica repeziciune a
șivoiului și dărâmau case și prăvălii. In partea despre Casimpaşa au surpat destule case şi sau înnocat şi oameni. Lia Beşictaşi-a căzut podul cel mic şi cel mare; baia
înăuntru a fost făcută val-vârtej şi câtevă prăvălii sau umplut de moluz ; s'au înnecat'
12 oameni. La Kuru-ceșm& moluzul a potopit prăvăliile și casele, a făcut destulă pagubă,
asemenea şi la Ortachioi şi la Arnautchioi. be lângă asta şi la Biup a adus mare stricăciune la-owoare şi la vite.
a
In 9'lunie a venit raport dela ordie, în care se spuncă că sa trimis la Bucureşti, ca parlamentar la feldmareșalul Kutuzol, Hamit-Ifendi, ienicer-efendisi-haleă. Acesta
a fost mectupeiu în Egipet sub Iusuf-Paşa, apoi mic teschergiu în capitală şi acum :
ienicer-efendisi. EL e numit ironic și Pindi-Hamit.
In 17 lunic, Sâmbătă, spre chindie a venit capudan-pașa dela Buiuc-dere cu fe: luca lui'acoperită pe deasupra cu postav roșu şi cu canali, și a ieşit pe unul din Uceanbarliii, care stă aici înainte la Kuru-cesme (și care este corabie de paşă, iar cealaltă

de căpitan), şi îndată a poruncit să trimită ca să aducă la Terapia pe şeful-agă numit
Tasci-Mahmut, și cum a venit şi sa suit.sus pe corabie a poruncit de i-uu tăiat capul
şi l-au aruncat în mare cu toate hainele şi armele și 'tot ce aveă asupra lui, nedând voie să-l despoae calăii după obiceiu. Se zice că a pus în închisoareşi pe ceaușii de
sub dânsul. L-a osândit pe corabia paşii, pentrucă astfel este obiceiul, când pleacă la
răsboiu pedan-pașa. Această corabie ţine locul de frunte. Osândirea acestui ticălos şi
scârbos individ a venit din pricina supărării ce i-a făcut lui capudan-pașa moartea nedreaptă și cu totul absurdă a nenorocitului Alecu: Vlahuţi, pentru care au venit multe
plângeri dela Poartă, zicându-se că un omor pentru schimbarea portului nu sc iartă
şi că nici că are paşa dreptul şi autoritatea să cerceteze acest lucru și mai cu seamă
în capitală, afară numai de ceea ce priveşte pe oamenii de sub porunca lui.
„Cu toate aceste plângeri sus numitul agă 'Tasci-Mahmut nu şi-a schimbat do
loc purtarea, şi deci se duse la dânsul ul doilea fiu al zărafului Hogea Mezic şi i-a dat
o adeverinţă de 600 de groși ce aveă de luat dela unul ....
, frate al unei oarecare
orfane Sultăniţa, care se află pe lângă domniţa Ralu Moruzi la conacul episcopului din
Efes, fâsăduindu-i lui jumătate din aceşti bani, dacă i-ar puteă percepe dela Sultăniţa.
Deci aga a trimis un ceauş la conacul episcopului din Efes, şi întâlnind pe protosin&helul său i-a spus afacerea șia cerut dela dânsul cele șase sute de groși; dar prea
cuvoşia sa i-a răspuns cum se cade şi că nu e dator să plătească. Ceauşul atunci i-a spus
să so ducă cu el ca să dea singur paşii acest răspuns. Protosinghelul i-a zis însă, că
dacă are ferman, se duce, iar dacă nu, nu se duce; şi așă a plecat ceaușul. A doua zia
venit iar şi intrând în casă, a găsit pe un alt diacon al episcopului din Efes, și l-a luat
cu sila şi l-a închis, și mai fiecare zi făccă mii de asemenea necuviinţe şi tiranii. A bătut pe un băiat, de l-a lăsat schilod, după ce i-a luat 150 do groși.
"In 26 Iunie, Luni, au înnecat în insule și pe Ismail-Usta. Acesta eră unul dintre
nizam-ustalarii Kapaniului sau mai bine zis cel dintâiu, şi se împotriviă totdeauna la
nartul pânii pentru interesul său propriu. De aceea se zice că sau găsit la dânsul 1$
de pungi de galbeni, şi anume 2.000 de galbeni venețieni în chimirul său de câte 20
de groși unul. El mai eră şi unul din cei diutâi răsvrătiţi și în orice împrejurare strângcă îndată lână dânsul 2.000 de oameni de.ai lui. Deci sa întrebuințat viclenia
ca să-l omoare. El sa despărţit în aceste din urmă zile de femeia lui, pe care au
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sfătuit-o să-l dea în judecată ca să-și facă dreptate. Ea a făcut-o, şi s'a hotărit ca procesul să se facă la Aga-capusi. Prin urmarea fust chemat şi bărbatul ei ca.împricinat.

EI nebănuind nici o altă uneltire sa dus numai cu doi oameni ai lui și nu cu mulți,
după cum aveă obiceiul. Când sa isprăvit judecata şi a ieșit afară de poarta Aga-capu:
siului, îl așteptau mai mulţi oameni păzitori cu poruncă împărătească, în care eră
vorba de surgunul lui; aceștia l-au prins îndată şi l-au dus jos la scală, unde aveau
gata un caic şi l-au pus înăuntru și îndată cum au ieșit la larg, au.debarcat la o insulă

|

și l-au înnecat. .

In aceste zile am aflat aici, după unele ştiri, că din ordia împărătească sa trimis
ca plenipotenţiar prea măritul ... . . . Hamit-Efendi ducând cu sine ca dragoman al său
pe Apostolache, fiul beizadelei Dumitrache, şi cau ajuns la Bucureşti, pe la sfârşitul lui
Maiu, și au fost primiţi cu cea mai mare bunăvoință; ei au fost incuartiraţi într'una
din cele mai bune case boierești şi li s'a pus chiar păzitor de cinste, adică garde d'honneur. E nădejde că vor începe tratativele. de pace; dar prea bunul Dumnezeu facă
ceea ce e spre binele tuturor! S'a întors de asemenea şi signor Petru Fronton dela .
aa
RR
ordia din Şumla la București.
i.

i
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In 3 Iunie, Luni, a venit “dela ordie ini patru zile divitarul Marelui Vizir Ahmet:Paşa
aducând scrisori cu ştiri îmbucurătoare, că în 26 ale trecutei Vizirul a împresurat Rusciucul, şi după mare luptă și vărsare de sânge din amândouă părţile, dușmanii au fugit în cetate şi a ţinut lupta trei zile, până când dușmanii fiind siliţi trecură dincolo de Dunăre la Giurgiu,şi așă în 29, Vineri, el a intrat în Rusciuc şi a cucerit ce:
tatea, cu toate lucrurile ce cuprindeă, adecă tunuri, muniții, praf de pușcă și altele. Pe
lângă asta se mai seriă, că. măritul Galip-Efendi s'a făcut chehaia-bei, iar reis sa fă
cut Arif-Efendi din mectupciu ce eră. Se mai “vorbeşte apoi şi de prevederi şi predispoziţii de pace cu înapoiarea Moldovei. Inaintarea: sus-numiţilor. sa făcut așă: Ari:
Efendi, care se află pe lângă Marele Vizir, a îmbrăcat caftan la Rusciuc și s'a făcut
reis, iar blana chehaialicului s'a trimis la Sumla lui Galip-Efendi și a îmbrăcat-o acolo.
In aceeaş zi Sultanul a făcut incongnito o plimbare pe cal la Sadabat. S'a întâmplat că au fost adunate la plimbare, la Kegathana, o mare mulţime de Grecoaice şi
Armence,

către

cari (sau mai

bine

zis în genere) a făcut cunoscut ca fiecare să- -și caute

de petrecere. şi: să nu fie stingherite precum și să nu se apropie de dânsul la “întoarcerea lui. Dar ele s'au încurajat. și după ce au scos voalurile lor, S'au dat în scrânciob
şi au petrecut, sau apropiat de partea unde eră M. Sa şi-l cercetau cu mare curiozităte.
A doua zi a crescut pânea cu cinci dramuri la pară adecă 90 dramuri se vând
cu 3 parale, pe când înainte o sută de dramuri cu patru parale. Aceasta a adus bucurio tuturor și mai cu seamă la săraci și la nevoiași.
a,

In 8 lulie, Duminecă, sa cetit în biserică o înştiinţare
în care' se stabilește preţul monedelor,
prea sfinţitului patriarh.

potrivit

înaltului
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80: stambol-nisfiesi
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Ordin verbal pentru cele ce urmează:
3 veneţianul
eee
olandezul sau ungurescul
20:
e
eee
ea
ee e e "90: pataca.
ee
In acecaş zi M. Sa s'a dus incognito dincolo la Scutari şi a dat poruncă să
se dărâme bechiar-odalari, adică locuinţele neînsuraţilor, pentrucă la dânşii locuiau
ci.
toţi ticăloşii și răsvrătiţii, cari făceau miide ncorândueli. Şi nu numai la Scutari,
toate
fie
să
cafenele
şi în alte părţi din Stambul şi din Galata, şi odăile” co erau lu
dela
surpate; şi holteii cari sunt în permisie dela ieniceri, dela. topcii, dela cebegii;
ici“
odăi
prin
nu
și
lor
cazărmile
la
cumparagii, dela, bostangii și a. m. d. să rămâie
până
şi colo. Deci delu Scutari, dela scala Balaban şi până la deal şi dela Mumhane
DD
Mi
Die

la 'Tabaci şi până la curtea

lui Arap-Zadă

sau apucat două

sute de oameni de au

lucrat patru zile şi le-au surpat toate. Apoi şi la Bahce-Capusi, la Melec-Ghirmes-Socai,

surpe;
la 'Pahtacala şi în toate părţile unde se găsiau locuinţe de holtei au început să le
iar străinii ce locuiau

cu

oamenii cei răi parte au fugit, parte Sau Înscris

în oştire,

în Gaiar foarte mulţi din ei, mai ales hamali, au fost înnecaţi. În urmă va ajunge şi
lata să se dărâme odăile de acolo ale becherilor.
In 19 Iulie, Joi, prea sfinţia-sa Macarie al Kizicului sa sculat disdedimincaţă

ajuns
foarte bine, şi după ce a băut cafeaua a plecat să seducă la sinod, dar când a

la diapână la Petri, la poarta patriarhiei, la prins un spasm şi a început să strige
ridicat
lau
acolo
faţă
de
conul său Panaret: «ţine-mă». Diaconul său cu cei co erau
el în Aghia,
şi l-au dus în curtea casei lui Sculida. Sa dat îndată ştire şi acasă la
un cumplit
este
că
văzut
au
cari
Au sosit şi ceilalți oameni ai lui, au adus doctori,
i-au aplicat
vomitiv,
atac de apoplexie și numai decât i-au tăiat o vână și i-au dat un
este și
clistire şi așă o bucată de vreme şi-a venit în fire şi a început să întrebe unde
puţină
ţinut
a
Aceasta
hainele.'
de co se 'allă 'acolo, și să se scarpine zmulgându-și
în:
sulletul
dat
vreme; apoi iarăş pierderea cunoştinţii până la ceasurile opt, când şi-a
în toate,
casa lui Sculida. Răposatul eră arhiereu vrednic, cinstit și cuminte, cumpătat
treaba în
stăruitor
socotitor,
econom, om curat, în toate cu măsură, cum am zis, bun
bune și cu |
lui, bun de plată, şi, pe scurt, de seamă întru toate şi cu multe însușiri
acolo şi o soră
puţine rele. Locul lui de naştere eră Ganohora. Are un frate însurat
chir Procopie,
lui
al
şi nepoate şi rude destule. A slujit ca supus şi mare protosinghel

lui Gre-"
patriarh al Constantinopolei, şi apoi sa făcut episcop al laninei, după moartea
goric, care lăsase

această

eparhie

încărcată nu numai de datorii grele publice, ci şi

plătite lunar.
cu tot atâtea datorii particulare făcute la Albanezi cu dobândă mare și
îngrijirea sa,
O asemenea eparhie ruinată el a ușurat-o cu înţelepciunea, economia şi

început so ad:
sau mai bine zis a despovărat-o de datoria ce aveă la Albanezi şi a
din Tebedelen, .
ministreze minunat câștigând dragostea eparhioţilor săi. Dar Ali-Paşa
lumea. Prea
fiind pașă al Ianinei, a vrut să-l întrebuinţeze ca uncltă spre a despoiă
fie priwonit.
să
început
a
slinţia-sa neînvoindu-se cu dânsul, a pierdut favoarea lui şi
la Constantinopole.
de el așă do'mult, încât a fost silit să plece de acolo și să fugă
la urmă la sicecace
mult,
mai
şi
el
Dar și aici w'a avut pace, căci eră priwonit de
aceea a fost
lit să demisioneze din eparhia lui, cu toată mâhnirea eparhioţilor. După
eparhioţii săi și
alungat din scaun episcopul din Patra veche, prigonit fiind de către
iasi, şi sa
valid&-cheha
lusuf-Aa,
de Ahmet-Aga, voevodul Patrei şi fratelo Cretanului
a câștigat drafăcut episcop al Patrei vechi chir Macarie, care şi în această eparhie
a venit de sa așesostea eparhioţilor săi în urma minunatei sale cârmuiri. Pe urmă

zat în capitală; și-a zidit o căsuţă

minunată și curăţică în dreptul

porţii

din Aghia,
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și a mobilat-o frumuşel cu toate cele. trebuincioase, și se
indeletniciă slujind cu deosebire intereselor comune. El a fost numit şi efor al spitalelor
împreună cu alţii şi se
ocupă și acolo cu mare băgare de seamă şi grije, fiind din
lire strădalnic și econom,
până când în 1806, pe la sfârșitul lui Martie a vrut să
demisioneze. din eparhia Kizicului predecesorul său răposatul Ioachim din insula Paros, care
a ales pe prea sfinţia-sa
ca mai vrednic în .toato privinţele.
din. mulţimea arhiereilor aflători: aici, precum şi ca
să dea Patra veche arhidiaconului său chir. Gherman, căci
doriă foarte mult să-l vadă -

arhiereu înainte de a muri, deoarece şi cl eră om vrednic în toate,
adică învăţat, înţe-.

„lept, cinstit, chibzuit și mai ales că mulțumise pe prea
sfinţia-sa câtă vreme l-a slujit,
după ce întâiu slujise din tinereţe pe chir Gregorie patriarhul,
al cărui arhidiacon a

fost în patriarhia lui cea dintâiu.
E
a
Deci s'au învoit între dânşii, ca chir Macarie să dea lui chir Ioachim
în numerar: -

25.000 de groși pentru demisiunea lui Împreună cu eparhia
Patra veche. Lucrul acesta
cu ajutorul lui, Dumnezeu s'a făcut, cu” toate, că ei au
întâmpinat greutăţi şi împotriviri mari. Chir Macarie a primit eparhia Kizicului cu
datorii publice de 75.000
de
groși, din cari chiar în anul dintâiu a plătit 7.500 de groși
dela dânsul. Afară
de acestea
sa dat în particular cu mâna mea, acelui ce scrie .acestea,
52.500 de groși în galbeni
în decurs de două zile, fără ca eu să iau măcar un
ban (martor e Dumnezeu), nici
din aceștia atunci, nici mai: târziu câtă vreme el a trăit, afară
numai că, fiind un prieten
Sincer, îmi trimiteă din când în când câte ceva de ale
mâncării, cum obișnuesc a trimite în totdeauna arhiereii, când şi eu la rândul meu trimiteam
prea sființiei-sale dulceţuri de ale sezonului. Si în scurt Iizicul l-a costat pe
răposatul kir Macarie 165.000
de groși, adică 330 de pungi, din pricina bunei cârmuiri
ce. făccă în eparhiile lui şi
a plătirii datoriilor lor; în Ianina comunitatea s'a folosit chiar
cu vreo 200 de- pungi
aproape. Dumnezeu prea bunul să-l odihnească în sălaşurile
celor drepți! Răposatul
are un frate numit. Anastasie care e însurat în patria lui
şi face pe negustorul. Asupra

lui a scris casai din Aghia şi i-a dăruit-o fiind încă în vieaţă. Mai
are trei. surori, vă--

.
|
-

.

.
.

duve, ale .căror fete le-a măritat înzestrându-le bine. La
răposatul nu s'au găsit mai!
mult de. 81.000 de groși în sineturi, din cari 21.000 nu se
plătesc; iar restul sa împărțit în 5 părţi, adică patru pentru fratele său și pentru cele
trei surori ale sale şi
a.cincea parte pentru sufletul său. Argintării sau altceva de scamă
în veșminte şi blăni
nu Sau găsit, afară de lucruri de ale casei și altele trebuincioase
de puţină însemnătate.
In aceeaș zi, când
el şi-a plătit datoria obştească, a fost înaintat
'pe scaunul
Kizicului Constantin, episcopul din Seres, om trecut şi bun, precum
se zice. Indată a
luat, pe. lângă sine și pe protosinghelul răposatului, pe chir Teofil,
vrednice Şi acesta, în
toate privinţele şi cinstit şi de minune la daraveri şi. socoteli. A mai
luat și pe preaslințitul arhiereu titular din Aristia,; pe care răposatul“il aveă ca
epitrop în eparhia lui, şi care de asemenea eră învăţat, serios, cuminte, cinstit și într'un
cuvânt vrednic
în toate.
lar episcop al Seresului s'a făcut chir Hrisant al Veriei, arhiereu
învăţat.
„A doua zi, adică în 13 Iulie, s'a hirotonit ea episcop al Veriei chir
Zaharia,
protosinghelul . preacinstitului bătrânului episcop al Eracliei, om foarte
de seamă în
toate privinţele.
|
,
a
In
28 ale aceleiaş luni, Duminecă, sa oprit târgul celor trei sus numite eparhii.
și eparhia Kizicului a fost împovărată cu. 270 de pungi, din cari cele
35 vor fi plătite:
numai decât în numerar, iar aceea a Seresului cu 280 de pungi, pe când
eparhia Veriei
a rămas la 62: de. pungi, deoarece fostul. ei. arhiereu chir. Hrisant, după
ce sa folosit
do ca .12 ani şi a: petrecut opt ani întrinsa, nu a fost în stare să plătească
nici cele. :
12 pungi ce împrumutase dela: comunitate pentru cheltueli, bani pe cari.
e dator orice

arhiereu să-i plătească în anul întâiu,
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In 3 ale acestei luni sa trimis raport la Poartă

aflător incă în Buiuc-dere cu

flota sa, prin

care

din partea lui Capudan-Pașa,

raport făceă cunoscut că, acum în

urmă corăbiile dușmane apropiindu-se,de Pontoeraclia, care e 300 mile turceşti departe de Fanarache dela Marea Neaeră, au luat două corvete, ancorate acolo, împreună cu. oumenii: cari nu apucaseră să intre în. luntre şi să fugă -pe uscat, fără ca
aceștia să dea măcar un tun asupra duşmanilor.-:
.
In 7 ale lunii; Luni,-a venit un; tătar trimis din partea prea gloriosului: IsmailBei Serez-Aiani, vestitul, .cu' scrisori, prin cari înștiinţă că a trecut la Cerncţ, capitala
ținutului Mehedinţi, care-i peste 12 ceasuri departe de Craiova ca și de Vidin, şi că

apropiindu-se:de Calafat cu 20.000 de oameni a tăbărit în satul...
întărit aici cu.-tăbii, unde .venind
bătuţi lăsând steaguri,
Marelui Vizir.

robi

dușmanii

și capete

l-au. atacat şi dându-se

destule,

cari

s'au
.

.

şi

Sa

o bătălie, au. fost

trimisla „ordia împărătească
A
pi
N

In 13 ale lunii, Duminecă, fu chemat din partea p prea înaltului caimacam SturiMola Hamid-Paşa-Zade, care şade la Mega Reuma, şi a stat -vreme destulă în odaia
dela Silictar-Aga, unde -i. sa fâcut cunoscut cuvântul, pentru care fu chemat. Apoi când
s'a“ înfățișat înaintea Inălţimii-Sale, acesta 'i-a răspuns că M. S. l-a făcut mirilica, adică
paşă cu un tuiu,.și să plece numai decât la Adrianopoleşi că acolo este slujba lui.
Şi aşă i sa luat cavucul de molă din capul lui şi'i s'a pus unul de agă, luându-l dela
capul unui ciocadar; adică l-au scos din :tagma ulemalelor, la care -ajunsese
lalatamolesi, şi l-au pus în tagma agalelor, I sa poruncit-să se ducă la Poartă deadreptul.

la conacul Zaimului, unde a fost însărcinat să meargă la Adrianopole. Si așă s'a făcut,
inchizându-și vila s'a pregătit și în 16 ale lunii a plecat din capitală. Eră din fire turburător. și cu moravuri stricate, deci îl cercelau .pe el toţi acei ce erau deopotrivă cu
dânsul, Turci şi Greci.
.
:
“In 16 ale lunii, a venit din Rusciuo un tătar cu raport din partea Marelui Vizir,
EL aduse scrisori şi din partea lui beizadeă Dimitraşcu, care spune, că cu mila'lui Dumnezeu e sănătos dela Îl ale lunii şi că acum petrece la Rusciuc, unde fu chemat din .
porunca Marelui Vizir, şi unde se dusese cu câteva zile inainte și prea strălucitul chehaia-bei Galip-Efendi. Se întoarse acolo și parlamentarul trimis mai de mult la Bucureşti. . . .'., enicer-cfendisi.
_
|
In SL aceeaș lună a venit un tătar din Rusciuc cu raport dela Marele Vizir
şi scrisori dela beizadeă din 27 ale aceleiaş luni, prin care acesta spune că cu mila
lui Dumnezeu:e sănătos, iar Vizirul, că este neobosit și că se ocupă cu strângerea
oștirilor,
ca să le întrebuinţeze unde trebue. -: -.:
In aceste zile, când se. apropie Ramazunul, pânea de rând'sa - coborit la 40:
dramuri la pară, iar pânca albă la 15 dramuri şi jumătate, pe când pânea neagră cea
de 40 de dramuri e foarte proastă (cu toate că grâul care vine din ţară străină,ș
anume din Odesa, se vinde cu 6 groși kilo, adică cu 5 parale ocaua), căci se ames-tecă cu diferite alte feluri de seminţe, ca meiu, porumb, mălaiu; pe lângă asta și cu
alte seminţe de iarbă sălbatică, care se vinde. cu 5 parale liilo în Morea. Câșticul
acestui monopolil are întâiu și întâiu “Tezaurul, de vreme ce. cunoscăturii asigură că
din el câştigă cel puţin 20.000 de groși (de parale, nota ed.) pe zi, adică 15.000 de
groși pe an, iar restul câștigului îl au brutarii. armeni, capan-naipiul Stambol-Efendi
şi slujbaşii lor și agenţii Vizirului cu obișnuitele lor abuzuri.
lurmuzaki,

Documente,

XIV.
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In aceste zile a venit ştirea din

Negroponte,

că guvernatorul

de acolo Haki-

Paşa, sa săvârșit din vieaţă. EI în tot timpul cât a cârmuit acolo, s'a purtat cu cea mai
mare blândețe și dreptate faţă de
| pierderea lui.
i

supușii săraci ai puternicei împărăţii, ecari au jelit
.
|
1811

SEPTEMVRIE,

In 2 ale lunii, Sâmbătă, a îmbrăcat caftan prea gloriosul Celebi-Efendi, fiind
numit în Sofia ca nazir și nuzul emini.
In 4 ale acestei luni, pe la ceasurile 3 din zi a venit Ibrahim tătarul deadreptul
la Aga-Capusi, fiind trimis din partea prea gloriosului agă al ienicerilor cu scrisori dela
Rusciuc,

vestind

că în 2l

ale

trecutului

Saban,

adică

Lunia

trecută, 28

August,

au

trecut pe la ceasurile 3 din noapte 15 corăbii cu vreo 3.500 ostaşi turci, în cari erau
şi până 'la 4.000 Potcal-cazaklari: (dintre acei ce totdeauna întrebuinţează de mult timp
Marele Vizir, de când 's'a făcut nazir al Brăilei), și întărindu-se, întâiu au fost atacați
de un corp mic de duşmani, cari au fost respinşi rău. Pe urmă s'a trimis un corp mai
“mare şi sa data luptă înfricoșată. de dimineaţa până seara. Duşmanii au năvălit de cinci
ori şi au 'căzut mulţi din amândouă părţile, dar ai noștri luptând ca niște lei, au silit
pe dușmani să se retragă şi să lase ca trofee la ai noștri un tun minunat cu obuzuri
şi mai mult de 800 de morţi, dar prinși puțini; și adunând toate oștirile sale, atât cele
de 'pe.malurile Dunării, cât şi cele din dupiile lui, adică pe cei aflători în corăbii, cari
erau 25 la număr, sa întărit de acolo temându-se ca nu cumva ai noștri să înainteze
mai departe. Indată a sosit și Mahmut-Haseki (unul din cei ce sunt trimiși necontenit
din partea prea puternicului nostru împărat la ordia Marelui Vizir, ca să observe şi să
spioneze și să ţie în curent pe M. Sa), ducând cu sine o scrisoare pe scurt din partea
Marelui Vizir, prin care vestiă toate cele de mai sus şi că au fost răniţi în acest Tăsboiu,pe de o parte Aidin-Pașa greu, pe de alta silictarul său Ali-Aga Benderli mai ușor,
şi că aga agalelor Halil, capul batalionului ienicerese al Dalkiligilor a căzut mort, fiind
rănit la picior de bomba unui tun și la- piept de două gloanţe, după 'ce a primit la .

cap două lovituri de sabie.

Toate

acestea sau

făcut

cu ajutorul lui Dumnezeu

sub

comanda prea răsboinicului Mare Vizir, care numind comandant la Rusciuc pe Ali-Paşa
Carsli, sa dus cl însuş pe malul Dunării şi a fost de faţă la înscrierea; Dalkiligilor.
şi, numind cinci generali dintre cei mai răsboinici și zeloși, i-a trecut noaptea dincolo
cu numărul pomenit al oștirii. Ei numai decât au trimis înapoi corăbiile, cu cari au
trecut oștirea, ca nu cumva cei trecuţi să gândească că pot să se întoarcă înapoi, și
astfel să stărue la luptă. Toate acestea sau făcut fără ca să aibă vreo știre feldmareșalul Kotuzof, care stăteă în cetatea Giurgiului și păziă toate trecătorile Dunării, pe
uscat cu tăbii de tunuri și cu oştiri, iar pe Dunăre cu 15 dupii ale sale pline de oaste.
Când dar Marele Vizir, observând toate mișcările dușmanilor cu telescopul, a văzut
că acesta a fost silit st plece adunând toate corpurile oştirilor sale dela maluri, a trimis Ja ai noştri muniții şi alte lucruri trebuincioase. Pe lângă asta au trecut dincolo
peste 6.000 de călăreţi sub comanda lui lasim-Bei. Şi aşă Inălţimea- “Sa nu încetă de a
îngriji de toate cele trebuitoare şi de a da poveţe la toate.
In 4 ale lunii, Joi, întâia a - Ramazanului, a venit Ibrahim Telhi, tătarul Marelui Vizir, cu alt rând de scrisori. Acesta a adus și scrisori din partea lui beizadeă Dumitrașcu cu o descriere amănunţită a” întâmplărilor dela ordia impărăteasci, pe care
deşeriere o transcriu mai la vale cuvânt cu cuvânt.
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«In 27 August 1811, Duminecă, sa ţinut siat de răsboiu în tabăra impărătească din fața Rusciucului, fiind întruniţi cu toţii vestiţii generali şi ceilalţi stăpâni
ai noștri seculari pe lângă cel mai înalt și binevoitor al nostru Domn. In acest sfat
sa hotărit cu încuviințarea şi înţelegerea comună trecerea Dunării, şi așă prea înăl"ţatul Gelah Udin Mehmet-Paşa Geaparzade, fiind numit păzitor, a venit spre seară la
tabără şi a rămas în cortul prea strălucitului Chehaia-Bei; iar Marele Vizir luând cu
sine pe generali și oştirile, sa dus la Ghigit-leri, aflător mai sus de ambarele Rusciucului, unde erau pregătite din poruncă înaltă vreo 16 caicuri menite a înlesni tre-

cerea pe apă, din cari corăbii erau numai 5 mari, numite agicuri şi puteau cuprinde
fiecare 'ca la 250 pedeștri, iar celelalte erau. mici. Şi acolo după înscrierea ce sa făcut
Dalkiligilor, sa dat fiecărui soldat înscris şi intrat în corabia lui o însemnare din ro-

gistrul

nominal împărătesc, având a li se da răsplata(?)

la sfârșitul întreprinderii. Și

aşă “peste noapte sau umplut corăbiile și s'a făcut cea dintâi trecere pe malul 'din
faţă, mai sus de satul Slobozia, așă fel încât duşmanul neavând nici o bănueală despre
aceasta n'a, simţit de loc trecerea lor. Şi găsind ai noștri liniște, îndată cum au trecut
au şi început să sape șanțuri. În vremea asta avantgarda dușmanilor văzând această
trecere neașteptată şi năpraznică, au dat două pistoale înștiințând oastea lor şi au fugit
la întăriturile din apropiere, de unde a venit îndată un: corp mic de dușmani să atace
pe ai noştri, dara fost gonit după ce sa dat o bătălie şi n'a mai venit altul până
dimineaţa. Deci în 'noaptea aceasta au trecut dincolo ca Ja 3.000 de pedeștri cu 6 tu-

nuri trecute în cinci rânduri cu poinenitele corăbii sub comanda

lui Memis-Bei, agă

"de spahii şi nepot al prea înălțatului nostru Domn, prea strălucitul Aidin-Pașă; a lui
Halil-Aga, capul agalelor şi comandantul batalionului ienicerese al Dalkiligilor, precum

şi: sub comanda silictarului prea inălțatului Ali-Aga Benderli și în urmă a lui BozveliAga, aianul agăi ienicerilor. Iar.când zorile s'au ivit la orizont, sa auzit glasul şi sunetul tobelor cari chemau oastea dușmani sub steag. Sau adunat oştirile cari, despărțite: în multe cete 'de pedestrime şi călărime, sau arătat în faţa șanţurilor unde
stau ai noștri, și au început să-i bată multă vreme cu tunuri, la cari răspundeau și
cei din șânţuri, pe când apropiindu-se la urmă, cu tactica lor-obişnuită sau rupt de
toată mulţimea unele corpuri inici, cari unele după altele au năvălit asupra şanțurilor. După atacul co sa dat acolo de amândouă părţile şi după căderea şi rănirea
multora, în sfârșit duşmanul a fost înlăturat cu cea mai mare vitejie şi împotrivire
“alor noştri şi a fost silit să se doa înapoi. Dar rupându-se alte cete din oastea întreagă,

au năvălit iară, însă s'au întors după ce au suferit pierderi, şi după ce în acest chip
pe rând sau făcut până la miezul zilei multe atacuri, a înţeles în urmă duşmanul
puternica împotrivire a biruitoarelor oștiri împărăteşti şi pierderea mare ce suferiă atât
din partea luptătorilor noștri viteji dela şanţuri, cât şi dola artileria noastră aşezată po
malul drept al Dunării şi bine îndreptată asupra lor, sub povaţa prea răsboinicului Mare
Vizir, care stăteă tare și comandă de pe lângă malul Dunării. Intre acestea, din întâmplare, muniţia alor noștri din șanțurile din faţă a căzut prada focului, și fiindcă
orice ajutor de dincoace eră întrerupt, dușmanul s'a gândit să întrebuințeze un -mijloc blând şi înşelător, şi așă trimise la șanțuri un sol care, punând în vedere la ai
noştri pretinsa lor desăvârşită picire eventuală, ca unii ce erau lipsiţi de cele trebuin-

cioase şi celelalte ajutoare, i-a îndemnat pe ci ca din

partea generalului comandant

să se predeă, făgăduind să-i treacă pe malul stâng fără nici o supărare. Dar ai noştri,
oameni cu sullet bărbătesc și cu totul hotăriţi ca mai bine să moară decât să primcască această propunere, au gonit pe sol cu toţii deopotrivă şi i-au răspuns, că ei

au trecut râul cu hotărirea ca să moară, iar nu să se predeă. Deci solul sa întors cu
răspunsul acesta, lar dușmanul a încercat a cincea năvală asupra șanţurilor; a urmat
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o luptă înverşunată, după care dușinanul, suferind multă pierdere şi neizbutind să
intre în şanţuri, căci ai.noștri sau năpustit asupra lor ca nişte lei, a dat dosul și, fiind
urmărit, a fugit, în dezordine, “lăsând în urma lui un tun, pe care lau luat ai. noștri
ca trofeu al celui din urmă atac al lor, după care venind noaptea, vrăjmașul s'a retras departe de șanțurile oştii- noastre. A ridicat tunurile ce. le coborise pe : malurile
râului spre a împiedică. trecerea lui și trimiterea. de ajutoare dincolo. şi alte lucruri :
trebuincioase, și a lăsat liberă trecerea și. pe luptători.în pace. Această luptă foarte.
cumplită și vitejească a ţinut de dimineaţă până în seara acelei zile urmându-te cu multă:
pizmă din ambele părţi şi sa sfârşit, precum se zice, cu pierdere grea din partea duşmanilor și cu destulă laudă pentru ai noştri, cari cu bărbăţie au înfruntat focul bine -:
hrănit al dușmanului și:au făcut mari isprăviși au luat trofee. Urechile tăiate dela
leșuri, strânse până acum, trec peste numărul de 600, cei robiţi sunt. puţini, pentrucă
în. şanţuri: au fost uciși mulţi, căci nu eră chip-să fie păziţi, și un tun cu obuzuri din
cele mui bune, care arată sdrobirea dușmanului, afară de nenumăraţii oameni răniţi,
„pe cari: cu ochii mei i-am. văzut căraţi.grămadă, Dintre sus numiții generali a fost
greu rănit prea strălucitul Aidin-Paşa şi puţin aga silictarul Ali-Benderli și n'a fost ucis .
decât Halil-Usta, asa agalelor. In aceeaș noapte:prea înălțatul nostru Domn (Vizirul) sa:
gândit să trimită pe corăbii o parte din oștire dincolo spre ajutor,
dar în urma focurilor ce le. aprinseseră vrăjmașii, spre.a speriă pe ai noştri, pe malurile Dunării, unde peste zi așezaseră tunurile lor menite a împiedică trecerea râului, temându-se să nu
piară cei trimişi pe corăbii, nu a trimis și a lăsat lucrul așă până a doua zi. lar peste noapte,
din corăbiile dușmane, cari stăteau aproape -de malurile de dincolo, mai la
vale de Giurgiu, și cari erau 25 la număr, 12 le-a tras:cu edecul până mai sus, adică
până la locul unde sa făcut trecerea râului. Dar. văzându-leai noștri, după. miezul
nopţii au început să le bată cu tunurile,pe când ele la. rândul lor zu atacat întăririle.
noastre până dimineaţa.: Atunci, după ce au suferit multă pagubă și au înţeles că nu
pot ssă-şi ajungă scopul, adică să stea, în acele părţi şi să împiedice trecerea, sau dat
înapoi;

cinci

din: ele au venit

de au ancorat

înaintea

coboare în cursul apei şi să se întoarcă de unde
putut

să treacă

fără

ca să sufere,

precum

se pare,

Rusciucului, iar 7? au

voit să se

au venit. Dar numai cinci.din ele auo pagubă

simțită, iar

două;

lovite -

greu, s'au. dat spre maluri, și aşă au ieșit cei din ele lăsând deşerte toate corăbiile.
Asemenea și celelalte cinci, după ce au stat vreme destulă în faţa Rusciucului, la
urmă primind poruncă, poate, și știre: despre retragerea oştirilor de pe uscat, s'au co:
borit şi ele şi sau unit cu celelalte. In această zi Marele Vizir, văzând că dușmanul
nu numai na izbutit să facă nimic, ci se şi:retrăsese de dincolo departe de malurile râului şi de șanțurile noastre, trimise îndată la cei din faţă ajutoare, muniții şi. alte
lucruri trebuincioase, asemenea în noaptea şi în zilele co au urmat; aşă că ai noștri
sau întărit destul de mult dincolo, având cu dânşii destulă călărime. Au făcut şanţuri,
și numărul lor acum so urcă la peste 15.000 de oaste deocamdată afară de acei cari:
trec mereu Dunăre ca. Duşmanul, după cum se spune, caută-a.se întări departo de ai
noștri,. spre a împiedică eventuala lor trecere.»
”

“Trebue să se ştie că cu patru. zile
toare dela. ordia Marelui Vizir Ahmet-Pașa
aga ;agalelor, a venit în capitală un oarecare
varăş al otuzbirilor, cu vreo 40 de oameni
Paşa, i-au ieșit spre întâmpinare nenumărați

du-l pentru care cuvânt

sa

întors,.a

înainte de a sosi aceste știri imbucurăși vestea despre moartea lui Ilalil-Usta,
herim-Aga, agă de al serdenghegiilor, tode ai lui, şi îndată ce au sosit la Dautprieteni și tovarăşi de ai lui şi întrebân-:

răspuns

că

şi-a :făcut. datoria luând

parte la
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răsboiul trecut și la luarea Rusciucului și că acum sa întors pentru unele trebi ale lui.
„Dar scopul-său adevărat eră ca să şi înceapă iar turburările și răsvrătirile ienicerilor,
„deoarece şi el cră unul dintre cei dintâi demagogi şi foarte iubit de asa aoalelor.
-S'a dus dar deadreptul la Aga-Capusi spre a se întâlni cu prea gloriosul Seimenbaş"Agă, care l-a primit cu delicateță, şi întrebat fiind despre venirea lui, a răspuns tot
-așă. Deci îndată de acolo sa dus chipurile ca să se odihnească la casa lui, care se
află la Funducli, sus pe vârful dealului. Dar prea puternicul nostru. împărat, care de
multă vreme caută foarte cuminte să nimicească pe toţi aceşti demagogi şi jefuitori
ai locuitorilor din Constantinopole (lucru ce se face cu ajutorul lui Dumnezeu prin
actualul cap al seimenilor și al altor ofiţeri de felul acesta), ştiă toate răutăţile şi neorânduelile sus numitului Ierim şi prin urmare nu i-a fost necunoscut nici scopul adevărat al întoarcerii lui în capitală. Deci a dat un ordin secret, ca numai decât cu meşteșug să-l prindă pe sus numitul, asemenca şi pe tovarășii lui şi să-i înnece; iar dacă
„se vor împotrivi, să-i omoare pe faţă. Acest ordin sa dat capului tunarilor, căci reionul lui eră în Fundueli, unde este şi casa lui Kerim; acelaş ordin sa dat şi lui capudan-paşa şi șefului scimenilor, Așă dar a patra zi după sosirea lui, pe la ceasurile trei
din noapte s'a dus aga Musa, ciocodarul şefului de tunari (om cuminte şi priceput la

acestea, care a făţărit și prietenie

față de Kerim),

împreună cu un tovarăș al lui la

casa sus numitului și a bătut la poarta lui. Kerim a întrebat «cine bate?» Aga Musa
i-a răspuns că este el şi să-i deschidă, căci are să-i comunice o afacere urgentă. Deci
cl a spus şi i-a deschis, şi îndată co Musa sa urcat sus, a intrat în odaia lui Kerim

şi l-a găsit culcat în pat. Numai decât

apropiindu-se

de el i-a întors

mânile

înapoi

şi i le-a legat pe loc. Acelaș lucru a făcut și tovarășul său fratelui lui herim,
care s'a găsit de. asemenea în aceeaș odaie pe un alt pat. Intro altă încăpere de
alături s'a întâmplat să fie și alţi doi conspiratori, tovarăși ai lui foarte primejdioşi,
unul Emin, măcelar la 'Tepebași, și un oarecare cărbunar Mustafa, pe care pomenitul Kerim îl întrebuinţă ca spion al său prin cafenele și prin alte localuri de felul acesta, ca să-l pună în curent cu toate svonurile. Deci aga Musa după ce a legat
pe cei doi fraţi, a deschis poarta şi i-a predat pe ci și pe ceilalţi doi, cari sa întâmplat
să fie acolo, la ceaușşii lui capudan-pașa, cari împreună cu șeful-agă al lor păziau înarmaţi de departe, umblând pe la” morminte și așteptau ca, de cumva Sar [i împotrivit
şi mar fi vrut să se predeă Kerim, să-l sfâșie împreună cu tovarășii lui. Ceauşii luându-i legaţi împreună cu măcelarul Emin şi cu cărbunarul Mustafa, i-au dat pe mâna
harpacilor Porții, cari de asemenea păziau, și la păzitorii de noapte, cari păziau la
fel, trimişi fiind dela Aga-Capusi. Aceştia i-au luat de mână şi coborinduri la vale,
i-au pus în caicuri și i-au suit la Ilisarul lKatastenului (cetăţuie unde se pedepsesc şi
se înneacă ienicerii osândiţi), unde i-au şi înnecat numai decât. Şi aşă au scăpat locui:
torii din 'Tepebaşi şi ai tuturor împrejurimilor de acolo de un tiran răsvrătit, şi Constantinopolea de un rebel puternic și turburător nesuferit, și au început toţi să se roage
bunului Dumnezeu, pentru prelungirea vieţii prea puternicului nostru Sultau, care nu
încetează de a îngriji necontenit de liniștea supușilor săi. “Acest Kerim cu patru ani
înainte eră pescuitor de midii la Tepebaş, adică aduceă şi vindeă midii la casele Arinenilor şi Catolicilor de acolo. Cu prilejul răsvrătirilor din rândul trecut fiind unul
din căpetenii, el a câștigat bani şi şi-a înfiinţat o cafenea la locul numit 'Țucuri, unde
se strângeau şi aveau conciliabulele lor toţi mişeii. Se făcuse stăpân peste împrejurimi şi strângeă bir dela locuitori şi omoră pe loc pe cei cari îndrăzniau să i se opună
cât de puţin. După incendiul ce a fost acolo, cine se apucă să-şi facă o casă sau prălui
vălie, trebuiă să-i dea lui dela 1.000 până la 50 de groși. Cel dintâiu tovarăș al
eră măcelarul Emin, care de asemenea îşi deschisese o cafenea spre palatul englezesc
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şi făcuse din ea 'locul de adunare al ticăloșilor. Mai aveă şi măcelărie și procură carne
la unele case, și apoi se duceă ca să ceară socoteala, şi dacă dedeă zece ocale de
carne, eră plătit ca pentru cincisprezece şi după preţul cerut de -el. De altfel cine în- drăzniă să nu iea carne dela dânsul şi să nu-i plătească după pretenţia lui? Cărbunarul Mustafa aveă o prăvălie de cărbuni şi se purtă tot așă, până când l-a bătut mânia
lui Dumnezeu de au scăpat cei de acolo de terorismul lui. Cafeneaua lui Kerim a fost
pecetluităși bătută cu cuie din partea autorităților, ca.să nu se mai deschidă în viitor
de nimeni.

IV.
ATANASIE

SCRIERI

COMNEN

A

ŞI POLITICE

BISERICEȘTI
ÎN DOUASPREZECE

PARTEA

IPSILANTI

PĂRŢI

DOUĂSPREZECEA

ȘI

CEA

DIN

URMĂ

_. (BUCĂȚI ALESE).
Traducere

de

G. Murnu.

Gherasim Crelanul, prea înțeleptul patriarh al Alexandriei, a scris în trei volumuri in-folio multe cuvântări teologice şi morale, cari se păstrează în manuscrise la
biblioteca patriarhiei tronului, aflătoare în Cairo, în Egipet. Am văzut și cu și am cetit
scrierile lui, când am petrecut acolo cinciani cu Domnul Igipetului şi stăpânul meu
Raip Muhamet-Pașa; întruna din cuvântări zice spre lauda Născătoarei de Dumnezeu
că născătoarea de Dumnezeu Maria n'a zămislit cu păcatul moșesc.

Teofil Corydaleus, Ateneanul, a dat în vileag lucrări de logică, fizică, reto„rică, metafizică, despre suflet și despre taine, în care pe undevă mai departe scoate
din Biserică doctrina întrupării ca fiind scornită de Latinii de mai târziu. Se apropiă
mult de Chiril Lucari. EL a ajuns şi mitropolit al Artei, dar după câtăvă vreme a demisionat şi sa dus în patria lui şi, căzut în melancolie, a murit de întristare,
Ieremia al doilea, din Larisa, care a fost patriarh ecumenic şi a răspuns de
două ori Luteranilor din Wittenberg. In anul 1588 pe vremea împărăției lui Teodor,
împăratul Rusiei, fiul împăratului Ioan, supranumitul 'Pimoteiu, şi al Sofiei cea din! ncamul Paleologilor, acest patriarh ecumenic Ieremia al doilea s'a dus în Rusia cu un
mitropolit şi cu doi episcopi spre a strânge pomană. Împăratul Teodor a rugat atunci
pe patriarh să ridice la treapta de patriarh pe Iov, mitropolitul oraşului din Rusia (înaintaşii lui toți aveau scaunul în Chiev şi se numiau mitropoliți ai Chievului. Unul Maxim,

Grec de felul lui, s'a hirotonit în anul 1285 ca mitropolit al Chievului de

către Gri-

gorie al doilea, patriahul din Constantinopole, dar în urma năvălirilor făcute de Tătarii
-Hanului Geganţ, Maxim şi-a niutat scaunul la Moscova, din care pricină urmașii săi stăteau
“în -Moscova, iar în Chiev trimiteau un episcop). Văzând dar patriarhul Ieremia, că nici
un mitropolit al Rusiei nu se mai hirotoniă în Constantinopole după luarea şi stăpânirea acesteia de către Turci şi că el eră ales de către sinodul celor şapte episcopi ai

144
Rusiei, şi că arhiereii de acolo, rămâind fără ajutorul Tronului ecumeni
c făcuseră înnoiri nepotrivite în cele bisericeşti prefăcând simbolul și tipărind
greşit multe cărţi
ale Bisericii răsăritene, a chemat sinodul arhiereilor din toată Rusia
şi le-a împărtășit adevărata învățătură şi vechea tradiţie a Bisericei drepteredincioas
e, și a făcut
patriarh al Rusiei întregi pe mitropolitul orașului Moscova, pe numitul
Iov, în 27 Ianuarie, anul 1589, și a prefăcut în mitropolii arhiepiscopiile din Rusia,
anume din Novograd, din Cazan, din Rostov și din Croţea, asemenea și câtevă episcopii
.

_ Teofan, patriarh -al- Ierosalimului, a. scris felurite scrisori. trimise în Rusia,
și
o lucrare mică împotriva Latinilor cu- privire la purcederea Sfântului Duh.
El a mai
luptat eroicește-atât cu Armenii și cu Papitaşii pentru dobândirea din nou şi
păstrarea locașurilor sfinte din Ierusalim.
i:
e
*

Stefan Voevod, Domn al Moldovei, a domnit 47 de ani şi cinci luni. A bătut
cumplit pe Tătari, pe' Leşi, pe Unguri și pe Munteni și a ajuns 'maiiputernie decât
oricine. Bogdan, fiul său, cu sfatul ce-i-a lăsat. tatăl. său cu limbă de moarte a închinat Moldova Sultanului Suleiman în anul mântuirii 1529 cu învoieli anumite și cu dare
hotărită, adecă de patru sute galbeni, patruzeci de cai şi optzeci de şoimi. Cu toate
acestea Sultanul Suleiman sub domnia lui Petru Cercel a călcat jurământul şi a cerut
ca dare douăsprezece mii de galbeni. Dar Domnul însuş, Petru-Rareș ferindu-se de
„acest adaus și părăsind domnia, s'a dusîn Ungaria în anul 1537 şi a trăit acolo o
vieaţă
de particular. Ștefan Lăcustă a primit adausul de douăsprezece mii de.galbeni
.şi 's'a

„făcut Domn 'al
“anul 1929,
E

a

ei

Moldovii.:după. Petru :Rareş.- Vezi volumul al S-lea al acestei istorii
i
a

pi

Bogdan Camielninschi, hatmanul Cazacilor din Ucraina, părăsind pe Leşi, a
intrat în slujba Rușilor, și a insuflat groază nu numai Leşilor,ci și Turcilor și Tăta-

rilor, cari nu pot uită multele prădăciuni ce a făcut pe țărmurii

Mării Negre. El a

„fost ucis pe când luptă cu Leşii; a lăsat doi fii, anume pe Gheorghe şi pe Timuș, Binerile lui Vasilie Vodă, Domnal Moldovei, după fata lui Rocsana. Timuş nu eră vrednic

la nici o treabă. Când susnumitul

Domn

Vasilie a fost alungat din domnie de! către

Ştefan: Vurdusul, altfel numit Ştefan: Gheorghe, fiul logofătului Dumitraşcu, a fugit la
cuscrul său nădăjduind că aveă să fie ajutat de dânsul în lupta pentru recâștigarea
+ domniei sale în anul mântuirii 1654,și luând dela el 14 mii de Cazaci, al căror general eră ginerile său Timuș, s'a dus în Suceava, pe care Timuș 0 împresoară. Acesta
însă a stat beat-mort și Cazacii a fost bătuţi.
„:
i

„up
Deci Vasilie Vodă sa întors la cuserul său fără: ispravă, şi nevrând de atunci
încolo să facă nimic prin Timuș s'a întors înapoi la Constantinopole. Iar fiul lui Bogdan,
Gheorghe,

după

moartea

tatălui: său întâmplată în răsboiul cu Leşii, sa făcut hatman

“al Cazacilor.
și. în vreme: de trei ani a luptat: biruitor cu Leşii. Pe urmă s'a lăsat. de
hătmănie şi a hotărît. să se: facă călugăr. Umblând prin pustiurile Ucrainei cu portul
„schimbat

ca să se ducă

la mânăstirea

Preasfintei,

a dat de

niște. Tătari,

cariîl iau în

robie şi-l duc la Hanul Tătarilor. Acesta, deși nu ştiă cine e, îl sileşte să se facă muzulman. In vremea-asta cunoscându-l un Cazac, care 'slujise pe tatăl. său odinioară
'și
„. turcindu-se ajunsese să fie- unul din curtenii Hanului, e trădat și trimis: de către Han

„ca Hatman al Cazacilor la Constantinopole, unde e pus în temniţa din cele Şapte 'Tur-

)
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nuri. Aici a stat din anul 1670 până la 1677; în vremea asta a încercat să fugă din
închisoare, darfu prins și înlănţuit mai tare. Totuș împărăţia Turcilor l-a scos de silă
din închisoare și l-a făcut Ilatman al Cazacilor din Ucraina, pentru că aceștia, pentru
cinstea ce aveau faţă de tatăl său, să piardă dragostea pentru noul hatman 'al lor nu:
mit Doroschencu, care se răsvrătise împotriva împărăției turceşti.

Ștefan Pelriceicu, de neam modovenese, a fost cinstit cu dregătorii din partea
Domnului Moldovei... .. Dabija, şi după șase luni dela moartea acestuia, a ridicat
pe scaunul Moldovei
'pe ginerele său Dabija Duca: Apoi domneşte și el asupra Moldovei, după ce Duca a fost îndepărtat de către sultanul Mehmet din pricina podului

amintit (vezi istoria lui Duca în răsboiul cu Leşii pe lângă Hotin, vezi anul 1673). EI
se făcuse vinovat de înfrângerea 'Turceilor. Dar această Diruinţă a Leșilor nu eră deajuns
ca să ţie pe Petriceicu fără primejdie pe scaunul Moldovei. Deci a fost silit de ci
să se ducă cu dânșii în Lehia, şi petreci acolo până la anul 1683, în care, pe când
Viena eră împresurată în luna Septemvric, Petriceicu, cu ajutorul Cazacilor conduși
de hatmanul lor' Connichi, s'a dus de a predat. Basarabia, și în vreme ce Tătarii erau
în Viena, a arătat astfel de cruzimi faţă de copiii şi femeile lor, precum nici cei mai
neîmblânziţi barbari nu au îndrăznit sau nu s'au gândit s'o facă. Apoi reică domnia Moldovei şi primeşte în dar toată provincia Moldovei, şi cu ajutorul rudei sale Vaischi
prinde pe sus numitul Duca în domnia lui de a două oară în Moldova." Dar 'Tătarii
năvălind în Moldova, au bătut şi alungat pe . Cazacii cari erau cu Connichi acolo și
mergând şi asupra lui lau silit să fugă a doua oară în Lehia la anul mântuirii: 1634.
Aici l-a primit regele, care i-a dăruit orașul Ialozveh cu multe sate și 100 de mii de
zloți. Aceste le-a avut cl până la moartea lui, care sa întâmplat în anul 1684. Moştenitor n'a lăsat şi văduva lui sa bucurat de aceleaşi daruri din partea regelui, până
ce sa măritat cu un Leah.

Sahhuli, Man al împărăției persane, vestit muzicant, fuge pe ascuns la Sultanul Suleiman. A compus multe pestrefuri, din cari două sunt cunoscute în Persia
și în Turcia, cel dintâiu se numeşte Sahhuli-Sakili, după aria huseini, iar al doilea se
zice hiofpart, după aria hisar. Afară de acesta mai e şi un alt muzicant persan nu-.
mit Sahluli, care a fost scăpat de moarte din partea Sultanului Murat al doilea, când
a- supus Dagdatul. A venit la Constantinopole împreună cu Sultanul. Eră foarte bine
văzut la el, pentru desăvârşirea muzicei lui, căci cântă foarte bine din lira cu şase
coarde şi întonă foarte armonios așă zisele meni.

loan Culmuchi. Ajungând Domn din dragoman Nicolae Vodă Mavrocordat în
anul 1716, în locul lui fu numit dragoman fratele său loan. Când Nicolae Vodă sa dus
în Moldova, a trimis fratelui său Ioan în dar un copil, odrasla unor ţărani, și anume
dintre acei cari locuesc o parte de pe lângă hotarele dintre Moldova și Ungaria, partea
numită Cernăuţ, care se află în judeţul Sucevei. Locuitorii de acolo vorbesc leşeşte
fiindcă trec Nistrul care-i aproape şi umblă des în Lehia; ei, fiind la hotarele Ungariei
sunt aproape nesupuşi Domnilor Moldovei, cari nici nu-i silesc să plătească așă numi.
tele sferturi, pentrucă ci, îndată ce văd nevoia, trec pe pământul Ungariei. Deci nu
plătesc vistierei o dare asemenea cu aceea ce plătesc ceilalţi locuitori ai Moldovei, ci
cam

după plăcerea lor. Fie așă sau alifel, destul

la Constantinopole

că copilul acesta loan, care a fost trimis

de :către Nicolae Vodă, eră fiul unui croitor numit Teodor, şi aveă

Hurmuzaki, Documente, XIV.
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un' frate

cioboiar,

adecă

cismar, iar celelalte neamuri 'alc lui

erau

țărani

și plugari.

Băiatul acesta, venind la Constantinopole, a fost încredinţat de către dragomanul Ioan
învățătorului fiilor săi, cu cari învăţă carte în- limba de rând grecească. Apoi a trecut
la” gramatică, și mergând bine, a fost făcut de el al doilea secretar. Dânsul se siliă cu
toate acestea să învețe limba turcească, și mai târziu cea italiană și latină, pentru ca în
chipul acesta să se facă trebuincios stăpânului său prin cunoștința limbilor. După
acestea dragomanul loan ajunge Domn al Munteniei, iar dragoman al Porții se face
nepotul său Grigorie . Ghica, . adecă fiul surorei sale Roxandra. Ioan Vodă a lăsat pe
secretarul său Ioan Calmuchi la nepotul său noul dragoman, ca să-l aibă. în slujba lui,
fiind priceput la traduceri și la alte treburi ale dragomaniei., Ioan Calmuchi a stat
mulţi ani în slujba lui Grigorie Ghica şi în sfârşit s'a căsătorit cu fica unui Sotirache

din Ortachioi. Pe urmă când în Moldova, după scoaterea din scaun a lui Mihail Racovită a ajuns Domn dragomanul Grigorie Ghica cu ajutorul. lui. Manolache Ipsilanti,
care ca întâiul blănar al Vizirului Ibraim- Pașa aveă foarte mare trecere pe lângă acesta
precum şi pe lângă prea puternicul !Mehmet-Kehaia, “dragoman al porţii în locul lui sa
fiicut fratele său Alexandru Ghica, iar pe secretarul său loan Calmuchi, cu numele
schimbat în Calimah, îl duse cu dânsul Domnul la Iași și la făcut al treilea logofăt
și prin mijlocirea lui a pus în. boierie pe fratele său, ciobotarul, şi l-a cinstit cu slujba
de șatrar şi apoi la trimis capuchehaia pe lângă Ilanul Tatarilor. Apoi când a izbucnit răsboiul dintre Turci, Nemţi şi Ruși, fiind silit să ica parte, după obiceiu, la expediţia dela Isaccea cu Vizirul şi cu oștirea şi să lase în locul lui ca dragoman pe lângă
caimacam în Constantinopole, Alexandru Ghica, ca să nu lase un om străin pe lângă
“caimacam, a chemat din Moldova pe Ioan Calimah ca pe un slujitor foarte vechiu și
cunoscut cu fratele său și.prin urmare credincios amândurora. Și deoarece eră văduv
de mai mulţi ani, spre a-l legă mai de aproape cu dânsul l-a făcut să ica în căsătorie
pe o rudă a sa numită Raliţa, fiica lui Dimitrie Aristarh, şi plecând cu oștirea spre
Isaccea, l-a lăsat pe el ca să-i ţie locul de dragoman pe lângă caimacamul Chiorhagi-

Ahmet-Pașa, care având ciudă pe dragomanul Alexandru Ghica, i-a spus lui Calimah
- că are să-l facă dragoman al Porții. Deci, după luarea Belgradului, venind dragomanul
Ghica la Constantinopole cu învingătorul Vizir Aivaz-Pașa, cărui i se zice Mehmet, nu
țineă seamă de nișangiul Iagi-Gheghi Ahmet-Paşa, care rămăsese în Constantinopole
cu slujba de caimacam. Calimah îi ziccă să se ducă spre a se întâlni cu el şi nu-l ascultă, dar nu i-a spus de ciuda şi dușmănia, ce aveă pe dânsul și nici de făgădueala ce
i-a făcut ca să-l facă pe el dragoman. Când însă Vizirul Aivaz-Mehmet-Pașa a fost mazilit și Chior-Hagi-Cheghek-Ahmet-Paşa sa făcut Vizir, acesta a ucis pe dragomanul
Alexandru Ghica. Dracos Suţu și spătarul Mihalache Roset au cerut slujba de dragoman
figăduind bani, dar el s'a ţinut de făgăduinţa lui şi a făcut dragoman pe Ioan Calimah

în anul mântuirii 1741. După câţivă ani fiind defăimat pentru o afacere a insulei Chipros, a fost surgunit la 'Tenedos în anul 1752. Dragoman s'a făcut al doilea fiu al Domnului Grigorie Ghica Vodă, Mateiu. După domnia acestuia în Muntenia, în urma morţii
tatălui său, Ioan Calimah, întors din surgun, s'a făcut iar dragoman. Mai pe urmă sub
Vizirul Raib în anul 1758 cl a ajuns și Domn al Moldovei, dar neavând mijloace ca să
plătească obişnuita dare, sa rugat printr'un baş-capuchehaia al său de spătarul lorgache,
fiul hirurgului Stavrache, care spătar a.cheltuit pentru tot ce eră obișnuit şi trebuincios
şi așă a plecat în Moldova Domnul Calimah. Mai târziu sa dus la Iași și spătarul ca

să-şi iea banii, dar purtându-se rău acolo cu boierii și fiind ameninţat să fie omoritîn urma
unci răscoale a poporului, cu chiu cu vai a scăpat schimbându-și portul şi fugind în
miezul nopţii. Deci Calimah Vodă a făcut baș-capuchehaia al său pe postelnicul-Neculae,
fiul logofătului Dracos Suţu, și chemând din Constantinopole a fâcut postelnic al său și
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vistier pe Alexandru Ipsilanti, fiul ugăi Ioan, marele orator al Marei Biserici a lui Hris“tos, şi nepotal lui Constatin Ipsilanti, care a fost mai pe urmă mare spătar în domnia
Munteniei. lar după trecere de ani venind la Constantinopole pomenitul postelnic Ă-

lexandru 'Ipsilante, a lucrat împreună cu postelnicul Neculai Suţu, așă încât loan Vodă

Calimah a lăsat domnia și sa. făcut în locul lui Domn al Moldovei fiul său Grigorie
Calimah în anul 1761. Când a fost mazilit și acesta după mai mulţi ani, sa făcut Domn
al Moldovei dragomanul Porții Grigorie Ghica, fiul ucisului dragoman al Porții Alexandru Ghica, fiind ocrotit și ajutat faţă de Vizirul Mustafa-Pașa din partea sus numitului
spătar lorgache, fiul hirurgului Stavrache, al cărui baş-capuchehaia sti făcut amintitul
postelnic Neculai Suţu din porunca Muftiului Dur-Isade-Efendi.
|
Fiind şi acesta mazilit după trei ani, sa făcut a doua oară Domn al Moldov ci
acelaș Grigorie Calimach sub Vizirul Musunoglu, iar baş-ehehaia al său a lost iar postelnicul.

Neculai

Suţu.

dragoman al Porțiia
nicul Mihalache Suţu.
Bender cum că ar fi
cră în depozit acolu,.

lar când

a izbucnit

răsboiul

din

anul

1768

între Turci şi Ruși,

ajuns Neculai Suţu și baș-capuchehaia al său fratele-i postelDar încă în anul întâiu al răsboiului a fost pârit de cei din
predat Rușilor provizia de multe feluri dela Soroca, provizie care
asemenea și oştire, a fost mazilit și dus la Constantinopole cu

fratele său Alexandru Calimah și cu ministrul său spătarul Ioan Vlasto, poreclitul Arapache, şi cu capuchehaiaua sa Mihalache Suţu, și cu pomenitul dragoman al Porții
Neculai Suţu, care pentru aceasta şi alte pricini fu mazilit. Ca dragoman al Porții a
venit din Constantinopole Mihail Racoviţă, fiul lui Mihaiu Vodă Racoviţă. Iar când ci. au
sosit la Constantinopole, au fost închiși la Cuptor, Grigorie Vodă. Calimah și Neculai
Suţu au fost junghiaţi, iar ceilalţi trei au rămas la Cuplor prelungindu-se pe mai multă
vreme închisoarea lor. .
Panait Nicosios eră după unii Chipriot din orăşelul Nicosia, iar după alţii eră
Constantinopolitan şi se trăgeă din părinţi neînsemnaţi. Tatăl său eră blănar. Incă de
tânăr. l-a luat cu sine Meletie 'Ţirigu, teologul, care eră om foarte învăţat; cl la pus.
de a învăţat limba elinească, latinească, arabă, persană şi l-a făcut dragoman pe lângă
ambasadorul Nemţilor. Când Mehmet-Pașa Kiupruli, cunoscutul său, a ajuns Vizir sub
sultanul Mehmet al IV-lea, fiind din început dragoman al.Porţii un Tureşi deci, ca atare,
acesta neavând însemnătate din neștiinţa limbilor, l-a făcut pe el dragoman al Porții.
Indușmănit fiind cu Paisie, patriarhul Ierusalimului, el, cânda fost întrebat, a mărturisit că Armenii au în Ierusalim o mânăstire sfântă însemnată, aceea a Sf. Iacob Adelfoteu, și Vizirul le-a dat-o. EL a discutat despre credinţă cu un domn "Ture și discuţia
aceasta ce: scrisă turcește. Gândindu-se la: răul ce a făcut cu' trădarea mânăstirii Sfântului Iacob și vrând să-și spele păcatul, a reînnoit o parte din mânăstirea preasfintei
născătoare de Dumnezeu din lalli. EL avea ca secretar pe Alexandru Mavrocordat,
și murind la Isaccea, a spus Vizirului la moarte să trimită rămășițele lui la sus numita
mânăstire din Halki, unde e îmmormântat și zace până astăzi netopit, pentrucă a căzut
sub afurisirea patriarhului Paisie; mort la Castellorrizo, care la moartea lui a iertat
pe toţi și numai pe acest Panait L-a afurisit. Dragoman al Porții din partea Vizirului
sa făcut la Isaccea;
.
|
Alexandru Mavrocordat, foarte învăţat în limba elinească, latinească, arabă și
persană și în: medicină. Eră fiul Roxandrei, fiica lui Scarlat Scigi, şi al lui Pandele:Mavrocordat din Iio. Roxandra şi-a făcut învăţătura pe lângă preaînvăţatul loan Caryophylli, mare logofăt al Bisericii Mari; așă încât mulţi oameni de seamă din Europa
venind la Constantinopole și vorbind cu dânsa, se minunau foarte mult de ca. Ale-

xandru şi-a făcut învăţătura elementară la pomenitul loan Caryophylli, apoi în Batavia;
restul cu privire la el vezi la numele

Scarlat Seigi. Și adaosă că el ca dascăl la şcoala
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din Constantinopole a' dat elevi ca Sevastos, care a ajuns profesor la Bucureşti, și Antonie Spandoni, care a fost profesor de filozofie în Constantinopole.
Sa făcut mare
oralor al Bisericii Mari, apoi şi mare logofăt. A alcătait o scriere,în care a tălmăcit
părerile lui Aristotel. despre naștere şi nimicire. Si nefiindu-i deajuns venitul ei anual

dela împărăție, a cerut şi i s'a dat ca mijloc de traiu episcopia vacantă din Adrianopole, şi a făcut episcop al Adrianopolei pe preaînvăţatul Gherasim din Castoria; care,
precum s'a scris, a ajuns pe urmă și patriarh al Alexandriei. Acesta ţineă locul de arhiereu, iar Exaporitul luă venitul,
Nicolae Mavrocordat, fiul stu, din dragoman a ajuns Domn al. Moldovei de
două ori, întâia dată pe patru ani, iar a doua oară numai pe un an, și: Domn al Mun-

teniei pe unsprezece ani şi mai .bine. La începutul domnici lui în Muntenia s'a purtat
foarte tiranic față de locuitori. A zidit mânăstirea

dela Văcăreşti și a închinat-o Slân-

tului Mormânt, după ce a înzestrat-o cu câteva moșii, pe cari le-a luat dela proprietari făgăduindue-le plată pentru cumpărare, dar neplătindu-le, sau luat înapoi de către
foștii lor stăpâni în timpul domniei fiului său Constantin Vodă. Dela cea dintâi nevastă
a lui, 'Țukidena, a avut doi fii, pe Constantin și pe Ioan, iar de la a doua, Smaragda,
a avut un fiu, pe Alexandru, și o fiică, pe Sultana. A scris cartea «Despre datorii» şi
un alt tratat, întitulat «Dialog despre. vieaţă și moarte,» precum și un cuvânt împotriva
nicotianei și anume împotriva laudei ce a făcut nicotianei Mitrofane Gregoras, către
care a scris o:epistolă, în care îl combate zicând: «Ca răspuns la acest (leac de cuvânt noi ar trebui negreşit să luăm cerneala, so umplem cu pecingine și cu bale şi
so svârlim asupra autorului acestor ticăloşii.».
Către Nicolae Vodă a adresat o epistolă Ieroteiu, episcopul .Dristrei, căruia se
zice că se datorește scrierea «Despre datorii.» Celelalte despre: aceasta vezi la Scarlat Seigi. Murind, a fost îngropat la Văcăreşti.
Constantin Vodă, fiul său, a domnit în Muntenia şi în Moldova de zece ori. A
zidit în București mânăstirea sfântului Spiridon, pe care a închinat-o scaunului din Antiohia,
îndemnat de cinstea şi dragostea ce aveă pentru Silvestru al Antiohiei; asemenea și
hanul din București, de pe lângă Curte și din faţa mânăstirii Sfântului loan, așă numitul han al lui Constantin Vodă, închinat.mânăstirii Văcăreşti; dar n'a apucat so isprăvească și aşă celelalte două părţi neisprăvite le-a isprăvit chir Avram al lerusali-

mului. El a fost luat rob la Galaţi de către Ruși în anul întâiu al răsboiului care a
început la 1768. Pricina a fost că el a vorbit necuviincios împotriva Rușilor în faţă
generalului rus, pentru care lucru acesta luându-l prins pe când el zăceă aproape bolnav la mânăstirea sfintei Marii,
la rănit la cap. De aici dus fiind la Iaşi în Decem:
vrie și pe drum nefiindu-i îngrijită rana din lipsă de hirurg, sa cangrenat şi pe un
frig mare umblând și sosind la Iași a murit și sa îngropat la mitropolie. Restul despre
Domn" vezi în .cartea Scarlat Seigi.
Joan, fratele său, a domnit odată în Moldova peste trei ani, dar fiind om nevrednic, nepriceput și cu totul noștiutor de cârmuirea politică, a fost alungat din dom-

nic în cea mai mare sărăcie. A avut trei fete, cari trăese până acuni, și un fiu numit
Alexandru. A murit foarte sărac în Constantinopole, în casa-i părintească dela Mega
Reuma (Buiul-dert). Fiul său Alexandru, când Domnul Munteniei Grigorie Alexandru

Ghica a fost robit în București din partea acelorași Ruși în acelaș răsboiu, s'a dus împreună cu acesta ca curtean al lui la Petersburg. Acolo a luat în căsătorie pe fiica unui
Francez, profesor de franțuzeşte. La întoarcere, abiă a sosit în Moldova și i-a murit soţia.
Când el a venit la Constantinopole, dragomanul Porții de atunci Nicolae Caragea l-a
făcut ginere, deși eră foarto sărac și lipsit de toate. Soacra lui, Tarsia, îl hrăniă şi-l îmbrăcă vreme de trei ani.înainte de a se face cununia, din care pricină el eră rău văzut
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“în lume. Când sus numitul Nicolae, socrul său, a ajuns Domn al Munteniei,la lăsat pe
cl la Constantinopole ca nazir al capuchehaialelor. In sfâștit, după cea câștigat mulţi
bani din daraverile domniei cu, negustorii, sa făcut cununia; dar ca om foarte desfrânat duccă o vieaţă nesuterită cu soţia lui, care fugind dela casa surorii salo, nevasta
lui Stefan Misoglu, a șezut alăturea în casa lui Dimitrie Scanavi. Dar și acolo, din
pricina desfrânării lui, sa găsit însărcinată o tânără slujnică a lui din insula ia. El
a mutat-o cu locuinţa la Ciubali. Socrul său i-a trimis 300 de pungi, ca să se dea la.
datoria ce aveă lu monetărie, dar el cheltuind aceşti bani, sa făcut dragoman al Porții
după surgunirea lui Alexandru Vodă Ipsilanti la Rodos şi a dragomanului, Mihalache
Suţu la 'Tenedos. Po urmă, dând bani peste măsură de mulţi lui Ilamit-Paşa, Vizirul
de atunci, el ajunge Domn al Moldovei şi e detronat înainte de vreme Alexandru Mavrocordat, Domnul de atunci al Moldovii, fiul pomenit al lui Constantin Vodă, dela care
-mult bine.a văzut acest om nemulțumitor, care plecând să-și iea domnia, a luat cu
„dânsul pe 'ţiitoarea lui, părăsind pe soţia-i legiuită în Constantinopole. Darîn urma
„denunţării regialilor temându-se Misoglu, ginere de'soră și capuchohaiaua lui, a trimis-o
după şase luni la Iaşi. Dar fiind mazilit după 23 luni de domnie și având hotărirea
de a fugi la Ruși, el a trimis pe concubina lui în insula din patria ci şi fugind în
„luna Decemvrie la Ruși cu înşelarea caimacamilor domniei nouă a fostului Domn Ale- xandru Ipsilanti, în cea dintâi primăvară a trimis din Triest o corabie nemţească și
-a luat-o, şi din Triest i s'a trimis acolo unde se allă el.
Alexandru Mavrocordat, pomenitul fiu al lui Constantin Vodă, în urma mazilirii Domnului Moldovei Constantin Moruzi din partea lui Izet-Paşa, sa făcut Domn
al Moldovei cu puţine cheltueli; căci n'a dat decât numai 100 de pungi Vizirului. A
cârmuit bine, dar am văzut că a fost mazilit înainte de vreme din pricina răutăţii și
„nemulțumirii

vărului

său

primar,

a desfrânatului

Alexandru Mavrocordat, fiul lui loan.

Rozaudra, liica lui Alexandru Mavrocordat lixaporitul, a luat de soţ pe beizadeaua, Mateiu, fiul pomenitului Gregorie Ghica, care de. două ori so răsvrătise împotriva 'Turcilor. A născut doi băieţi, pe Groworie şi pe Alexandru, şi o fată, pe Marioara.
Grigorie. Sa fâcut dragoman al. Porții, moștenind pe unchiul său, fostul Domnu
al Munteniei, fratele mamei lui, Ioan, fratele amintitului Nicolae Vodă. A avut doi fii
dela a doua soție a lui Zoe, pe Scarlat şi pe Mateiu, și o fată pe Roxanda, pe carea
dat-o în căsătorie lui Sturza, fecior de boier din Moldova. A domnit în Moldova, pe
urmă în Muntenia și iară în Moldova; de aici fiind scos din slujbă a venit la Constan- tinopole după domnirea lui în Muntenia; ela chemat din Constantinopole pe doctorul
- Mihalache Manu ca să îngrijească do sănătatea lui, dar acesta l-a. omoril cu o doză
“prea mare de teriac ce i-a dat. .
Alexandru Ghica, fratele lui, s'a făcut dragoman al Porții îndată după domnirea
fratelui său Griworie Vodă în Moldova, şi murind logofătul Marei Biserici Iulian, caro
„slujise și ca baş-capuchehaia al Domnului Munteniei Nicolae Vodă Mavrocordat, el s'a
făcut și mare logofăt. Cânda izbucnit răsboiul dintre Turci, Ruși și Germani la
„Isaccea și eră el cu ordia în cartierul de dincolo şi în faţa Dunării, a fost lovit de
fuleer, de care a suferit câtevă zile, dar nu a fost de moarte. Apoi în anul 1741, în
21 Ianuarie, la ceasul unu de noapte, adus fiind de. către Vizirul: Chior-Ilagi-AhmetPașa a fost pus la închisoare, şi la ceasurile trei de noapte baș-capucheiaua Abdi-.ga
-a pecetluit casa lui din Fanar și a dormit acolo. A doua zi venind tefterdarul.şi ma„rele imbrohor al împăratului a inventariat toate lucrurile din odăi, din dulapuri şi din
cufere. In aceeaș noapte se pecetluise din partea hazne-chehaelii şi casa din luru„ceşme, unde Neofit al Chesariei, fost în Constantinopole, stând ascuns 'de teama Vizi_rului, a fugit din grădina lui la munte și a ajuns la Stavrodrom. Alexandru zăceă la
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închisoare legat în lanţuri, şi lucrurile lui le-au adus în șlepuri la Inalta Poartă, şi la
1 Fevruarie deschizând culerele au găsit poliţe .de 350 punzi şi bani în numerar 20
de pungi, și cu materialul caselor şi cu casele înseși a ajuns la un total de 700 de
pungi. In vremea asta a fost surgunit și Seis-Efendi Taukcisade în patria lui, în ora-

șul

Castanpolis. Pricina acestei prigoniri sunt hotarele Bosniei, pentrucă
nu so limu-

rise deplin în tratat felul cum trebue să fie împărţite, ci le lăsase îngăimate cu vorbe
îndoelnice, pe cari acum Nemţii le întrebuinţau după interesele lor. Și în 10 Fovruarie
a fost decapitat dragomanul

sub Alai-Kiosk, unde

a doua zi din porunca Vizirului
Manu. Alexandru

lăsase patru fete

s'a făcut

ședeă: privind

-sultanul - Mahmut,

şi

mare logofăt

schovolilaxul doctor Mihail

și doi fii, pe Grigore

Ghica şi po Dimitrie Ghica,

şi în 20 ale lunii Vizirul a făcut dragoman al Porții pe Ioan Calimah.
Mateiu, al doilea fiu al. pomenitului Domn Ghica, când cu cea din urmă domnie
a tatălui său în Muntenia eră la București pentru o afacere a Chiprosului. Când dragomanul Porții loan Calimah a fost surgunit, baş-capuchehaia Domnului Grigorie Vodă,.

hatmanul Gheorghe, fiul lui Bașa-Mihali din Hio, a izbutit a faco ca să fie dragoman
unul” din fiii lui Grigorie Vodă. Scarlat întâiul născut n'a primit. Deci a venit la Constantinopole Mateiu, care eră ginere de fată al pomenitului hatman Gheorghe, și s'a făcut
dragoman.

Dar Domnul

Grigorie Vodă

a dispus cu blesteme ci domnia

după moarte

"să se dea [iului său Scarlat, însă Gheorghe călcând testamentul şi nesocotind blestemele
lui a lucrat și a dobândit domnia pentru ginerele său Mateiu, care s'a dus apoi în Muntenia. Dar în urma relei cârmuiri a miniştrilor săi Greci precum și a nevrodniciei sale
în cârmuirea ţerii, izbucnind răscoala în popor, fu: destituit şi mutat în Moldova, iar
“socrul său Gheorghe fu surgunit în Hio. Dar peste puţină vreme fiind mazilit şi din
“Moldova, a venit la Constantinopole, şi. după ce şi-a mâncat toată: averea stând aici

multă vreme, fu silit de: sărăcie să-și vândă
și casa părintească
din. Kuruceșmă, şi în.
urmă, trăind din pomană, a murit în sărăcie lucie. Socrul su Gheorghe, care ajunsese
capuchehaia al Domnului Munteniei Constantin Gihani, fiul lui: Mihaiu Vodă Racoviţă,
care a urmat în domnie Domnului Constantin Mavrocordat, fu scos din slujba de başcapuchehaia 'din partea spătarului Gheorghe, fiul hirurgului Stavrache, şi surgunit în
“insula Chipros, în- partea ce-i zice Ammohosto, unde din pricina aerului nesănătos a
murit în luptă cu ciuma cumplită.
“Searlal, fiul întâiu născut al sus numitului Domn Grigorie Ghica Vodă, domneşte
în Moldova sub Raib-Paşa după mazilirea pomenitului Constantin Gihari Racoviţă, în
"anul mântuirii 1757, Martie8. Apoi fu mutat în Muntenia, de unde fu mazilit şi sur:

“unit la Lemnos.. Intorcându-se la Constantinopole, [lu trimis iar ca Domn: în Muntenia, după mazilirea lui Ştefan Vodă Racoviţă; după moartea lui pricinuită de otrava ce

i-a dat Constantin, fiul lui Carcunopol, s'a făcut Domn al Munteniei prin stăruința lui
Mexandru Ipsilanti şi a lui Constantin Moruzi, capuchehaialele sâle părintești, fiul întâiu
- măscut al lui Alexandru Ghica. EI a fost mazilit la începutul răsboiului dintre Turci
și Ruși, și venind lu Constantinopole a: murit atacat de pleurezic.
Grigorie Ghica, liul omoritului dragoman Alexandru Ghica, se face drawoman
al Porții: de către Vizirul Raib-Mehmet-Pașa. Când sus numitul Scarlat Ghica a fost
“mutat din Moldova în Muntenia și a domnit în Moldova dragomanul Porții loan Calimah, el a ocupat scaunul Munteniei. La începutul răsboiului dintre Turci şi Ruşi, în
“anul mântuirii 1769, el fu robit şi dus de Ruși la Petersburg. Când sa încheiat pacea
din Cainargic în anul 1775 prin mijlocirea regelui Prusiei pe lângă Ruşi, dânsul sa
- făcut Domn al Moldovei, Turcii sau învoit la aceasta, dar cu multă scârbă şi aproape
fără voie. Dar după doi ani, găsind prilej, au trimis pe Kara-Ilisarli Ahmed-Bei cu titlul

de mare îmbrohor svonind că el.se duce să dea de ştire la Hotin și la alte cetăţi cum
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că pregătirea făcută nu e pentru a începe răsboiu cu Ruşii, şi că e pace statornică intre
cele două împărăţii ;.şi umblând încoace şi încolo cu astfel de firmanuri, l-a ucis cu
viclenie și cu înșelare, căci socrul său şi baş-capuchehaiaua sa spătarul Iacov nu-l înlui au fost
ştiințase despre disprețul şi ciuda ce aveă Poarta pe dânsul. După moartea
fiscul a
dar
,
confiscate casele lui şi 'banii şi toată averea mișcătoare şi nemișcătoare

dat fiilor săi casa din Iuru-ceșme.

Me

Alexandru Ipsilanti, [iul agăi Enache, fiul hatmanului Constantin, fiul lui Hagi
loan Ipsilanti din Trapezunt; istoria lui stă precum urmează: - Triandalil Ipsilanti,

întâiul între feuntaşii Greci din Trapezunt, epitrop al sfintei Mănăstiri a Preasfintei din

Sumela şi a prea sfântului şi de vieaţă dătătorului Mormânt, născut în anul 1613, avea
„un frate numit Constantin, amândoi erau fiii lui Chiriac, om de frunte între Greci.
Acest 'Trandafil a avut dela Sultana un fiu numit Chiriazi, iar Constantin a născut pe

loan. După moartea lui.loan sa întâmplat lucrul următor. 'Triandalil aveă o fată fecioară

de cinsprezece ani, dar foarte frumoasă. Intr'o Miercuri umblând .tiptil pașa din. Prapezunt şi văzând-o la fereastra casci ei părintești, a rămas uimit de frumuseţea ci. Deci
a chemat pe tatăl ci Triandalil şi.a cerut-o în căsătorie şi i-a poruncit să i-o aducă la
curtea sa în Vinerea următoare. Tatăl a zis că ea e creștină, dar el a răspuns, că ca îşi
poate păzi credinţa, căci nu o va sili: nici odată ca să se lepedo do legea ci. Dar Trian-.
dafil i-a zis, că ea fiind prea tânără şi neumblând nici odată până atunci cu un “Turc,
se va păreă ciudat şi se va împotrivi și, va plânge, de aceea l-a rugat să i se dea un
termen de câtevă zile, ca s'o spovedească şi so înduplece în această privinţă. Ducându-se dar acasă şi hotărindu-se să fugă a chemat pe nepotul său Ioan și i-a împărtăşit primejdia ce ameninţă pe fiica lui și hotărîrea lui de a fugi, şi fiindcă după luga
lui se poate ca el ca nepot să sufere şi să păsubeastă, l-a sfătuit po loan să plece cu
dânsul. 'Tânărul i-a primit propunerea îndată şi s'a dus ca să se pregătească și să ica cu
„sine toţi banii ce aveă în numerar şi toate giuvaecricalelo şi toate actele trebuincioase.
Dar socotind în gândul său Triandalil, nu cumvă să pată cevă şi să sufere pentru fuga
lui rudelo cele mai de aproape, cei trei fraţi ai lui fruntași Moruzeştii, Magi-Savuli, tatăl
şi po
„lui Hangerli, Dimitrie, tatăl lui Adamache și Ioan tatăl lui Geanet,.i-a. chemat,
că
dânșii,
şi
ci şi le-a spus răul ce-l ameninţă şi hotărirea lui de a fugi. Gândindu-se
se poate mai curând să lie necăjiţi şi să aibă pierdere din partea pașei ca fiind rude
de aproape cu el şi cu strânse legături de daraveri și de nega, s'au hotărit să ica cu
caci şi: pe sora lor Susana, care eră încă fată, şi să plece împreună. Deci au mers la
în
sole lor ca să. pregătească şi să ica cu sine tot ce ar fi putut, cu deosebire bani
ogoare
şi
vii
şi
proprietăţi,
alte
și
numerar şi giuvaericale. Aveau ci toţi cinci prăvălii
budela cari luau și vindeau grâul şi orzul şi așă trăiau şi se îmbogăţiau cu negoţul
lui
catelor, Mai ales 'Triandafil şi tânărul Ioan, fiul lui Constantin, întreceau cu averile
|.
țărmuri
despre
partea
în
mult
pe ccilalţi trei, şi fiindcă ogoarele și viile lor erau mai
se
a 'Trapezuntului, aveau corăbii mari cu câte patru cinci perechi de vâsle; cu ele
şi la vii şi cărau de acolo la Constantinopole bucate, grâu,
duceau adesea la ţarini
aceste
orz, oi şi boi și viței şi altele asemenea. Deci în noaptea aceea suindu-se în
și alţi
corăbii mari ale lor au sosit la Neohori, unde lui Triandalil i sau născut
(ea
loan
său
nepotul
şi
Triandafil
tii, Başarllia şi Başa-Stavrino. Sosind dar la Neohori,
agonisească
-să trec cu tăcerea pe Moruzeşti, despre cari nu e vorba acum), ca să-şi
cele de trebuință ale traiului, sau dedat la negoţ pe Marea-Neagră şi făcându-şi nişte
corăbii, cari turcește se numesc șeici, și sacoleve și orânduind în ele căpitani şi dându-le capital, duceau la Constantinopole pe Marea-Neagră toate bucatele ce le cumpărau căpitanii lor din “Trapezunt sau le rodiau osoarele. lor; căci pașa răpise toate pro-

miprietăţile nemișcătoare dela tuscinci şi ca fiind dela nişte fugari, le-a vândut prin
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jocul judecății mai ales pe la Turci, după ce căpătase lerman în urma cererii făcute
de el. Norocul în*negoţul acesta de pe Marea-Neagră a ajutat mai mult pe Ion, fiul
lui Constantin, decât pe unchiul său 'Triandafil. Amândoi au zidit case pentru iarnă în
Neohori, iar pentru vară în "Terapia; casele lui Triandafil erau însă mici, pe când ale
lui loan erau mari. Acesta s'a dus să se închine și la Sfântul Mormânt şi aşă sa numit Hagi-loan. Rămânând văduv dela nevasta lui dintâi, dela care a avut fete și un
"băiat cu numele de Paleolog, a luat a. doua fomcie, pe Casandra, din care s'au născut
"două fete, 'Tarsia şi Elena. Tarsia a luat de soț pe vestitul blănar al vizirilor Atanasie .
cel din Boclucechioi, ai cărui nepoți foarte greșit se chiamă astăzi Romani; iar Elena
Sa măritat cu Geanet, fiul pomenitului loan Moruzi, care a fugit din Trapezunt. Geanet aveă multe camere la. hanurile cumpărate cu banii:co adusese tatăl său loan din
Trapezunt. Hagi-loan a născut cu Casandra și băieţi pe Constantin, pe Anton și pe
Manolache, dintre cari Anton, risipind cele 100 de pungi moștenite după moartea tatălui său,'a
pierit ca un ticălos, Manolache risipind şi cl acecaș moștenire s'a aciolat
pe lângă cumnatul său care țineă pe soră-sa, Tarsia, sus numitul Atanasie, întâiul blănar al Porții. Sa întâmplat atunci ca chehaia-bei să fie Mehmet-Kehaia, care fusese
“odinioară secretar la corăbiile tatălui său Hagi- -loan, al căror număr eră mare. Acesta
“a fost foarte bun cu el, încât l-a recomandat și l-a făcut cunoscut la Vizirul de atunci

*Giu-Ali- Paşa. Când a izbucnit răsboiul cu Venețienii, a părăsit blănăria Atanasie arhi-

| blănarul care ajungând foarte bogat cu blănăria,-ca să scape de expediţia din Morea,.
după! ce această îndeletnicire a fost moştenită de către Manolache, sa dus în Mosca,
„de unde s'a întors la Constantinopole foarte bogat, având și pe.lângă Vizir trecere de
om cuminte și sfetnic. Cu ajutorul împrejurărilor mergând tot spre mai bine şi spre
fericire, în zilele Vizirului Ibraim- -Pașă se înavuţise peste măsură şi a ajunș, atât de pu“ternic și trebuincios lui Mehmet-chehaia, încât se slujiă de el şi pentru sfatul trebilor
"împărăteşti. Doisprezece ani a sprijinit domnia lui Mihaiu Vodă: Racoviţă precum și pa-

“triarhatul de zece ani al lui chir Eremia din Chesaria. Şi în alto trebi politico arătă

“atâta pricepere, încât Nicolae Vodă Mavrocordat, împins de pizmă, numiă palamargii
pe Ipsilanţi. Nici odată n'a vrut să se însoare. lar fratele său cel mai mare Constantin sa făcut întâiu postelnic al Domnului Moldovei Mihaiu Racoviţă. Apoi fiul său Ioan
“sa făcut agă, iar ginerele său după fata sa Casandra, Diamandi Rizu, s'a făcut postelnic după demisia socrului său Constantin, pe când ginerele său după fata sa Sma“ragda, Gheorghe Moruzi, [iul lui Adamache, s'a făcut ban. Dar în urma scandalurilor
"doctorului Curţii lui Mihaiu Vodă, Scuromalli Caragea, certându-se Mihaiu Vodă cu arhiblănarul "Manolache; căci se potriviă socrului situ din Constantinopole, Teodorache, care
„eră întâiul chehaia al Domnului Mihaiu Vodă la Constantinopole, în sfârşit în ziua Inăl"țării Constantin neprimind propunerile lui Mihaiu Vodă și zicând că pleacă din lași la
Constantinopole, l-a părăsit şi a plecat, prost făcând ; el a luat cu sine şi pe. fiul său
loan Aga şi pe 'cei doi gineri.
|
_
|

lar pe la sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Manolache, În ajunul împărtășirii, a scris

lui Mihaiu Vodă dorind să se ierte şi să se îmbune şi să dea înapoi slujbele neamu„rilor sale. Dar intriganţii au împiedicat împăcarea. Apoi de Sfânta Maria având a se
împărtăşi, i-a scris tot ași, “dar n'a avut nici un: folos pentru acelaș cuvânt. Deci în
14 Septemvrie prin mijlocul lui Mehmet-Chehaiă l-a scos din domnie, căci locul lui
l-a luat pomenitul Grigorie Ghica. Venind la Iaşi, postelnic eră iar Constantin, iar ban
ginerele său lorgache Moruzi. Sa făcut și căsătoria agti Ioan Ipsilanti cu Smaragda,
"fiica Marioarei şi a lui Lascarache Mamona; Marioara eră fiica R oxandrei, iar aceasta
fiica lui Alexandru Exaporitul şi prin urmare sora Domnului său Grigorie. Voqă. Când

“a izbucnit răsboiul dintre Ruși şi Germani şi Uzu a fost cucerit; de către Ruși, căzut
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în urgie

Chehaia-Beiul

“în faţa orașului

Ialisa-Osman-Efendi, care eră cu ordia la carlalul dela Dunăre,

Isaccea, și fiind învinuit

de neprevedere şi neingrijire, fu mazilit şi

Vizirul şi în locul lui s'a făcut Musunoglu, pașa din Bender, dar fu ucis şi Ilalisa; cu
acesta fiind Manolache Ipsilanti foarte de aproape cunoscut, sa apropiat îndată de cunoscutul său noul Vizir Musunoglu. Dar caimacamul Constantinopolei Gheghen-Mehmel-Paşa având ură pe Manolache și purtându-i sâmbetele din vremea Vizirului IbraimPaşa şi a lui Mehmet-Chehaia de sub sultanul Ahmet, în vremea cărora acest Gheghen
eră. vameş, a cerut pe Manolache dela Vizirul Musunoglu, zicând că are socoteală cu
liscul. Vizirul de slăbiciune şi de teama cuimacamului Gheghen n'a zis că tefterdarul
este aici și că va căută de socoteala lui, ci l-a trimis. Când Manolache a venit la Con:
stantinopole, cl i-a zis că e dator fiscului cu 1.200 pungi (aceştia erau bani, pe cari prin

„catastit iscălit avea de luat pentru blănile ce le dăduse, dela Vizirul

Ibraim-Daşa și

dela Mehmet-Chehaia, amândoi omoriţi, şi după omorul lor îi primise cum eră drept
dela tefterdarul de atunci). Manolache i-a răspuns că, după dreptul său având registre
subscrise de însă mâna celor uciși și alte dovezi, banii au fost plătiţi din averile
-lor, precum sa făcut şi cu alţii, cărora le-a vândut marfă. Ghegen i-a răspuns: «Trebuc să dai dovadă scrisă că banii aceștia îi datorești fiscului, altfel nu scapi de închisoare.» Deci. el spre a câștigă vreme şi nădăjduind că va fi slobozit când va da
de ştire lu Hunkiar-Imami şi alţi prieteni de ai lui, a dat hârtia cerută, pe care lăsând-o, Gheghen i-a spus să stea să petreacă acum în odaia lui Muzur-Aga. Și a doua
zi de dimineaţă plecând el la arsenal, a poruncit lui Muzur-Aga să-l tragă în ţeapă în

piața blănarilor. Ducându-se Manolache la spânzurătoare, a dat de veste unde trebuiă,

cum făcuse şi scara. Deci a venit un ciohodar dela Căzlar-Aga ca să roage po caimacam să-i dea drumul, dar aflând că sa dus la arsenal, s'a dus şi el acolo şi auzind
Ghegen porunca, trimise îndată un om poruncind să nu-l spânzure. Dar îl găsise
“spânzurat.

aa

In acest chip Ghegen 'omorind pe Manolache, a arătat mai târziu Sultanului
și lui Câzlar-Aga. dovada scrisă ce aveă dola Manolache, și a primit voia să conlişte
„averea lui. Deci a vândut și prăvălii și odăi de piatră dela hanuri, şi un han întreg
-la Galata, şi cincisprezece case de închiriat din. 'Tataula şi trei case mari co aveau
de locuit la Terapia, din cari două părintești, şi una părintească la Neohori, şi aceeu
din Balata, după ce le-a deșertat toate cinci:de tot ce sa găsit în ele: așternuturi, lucruri de ale gospodăriei, haine, vase de aramă, argintăric, bani în numerar, cărți şi
giuvaeruri. La confiscare hatmanul Constantin Ipsilanti, fratele lui, plecând 'cu oastea
din Moldova, întâlni catanele ce năvăliseră în Moldova ca să prade, şi dându-se bătălie,

a bătut pe duşmanii împărăției și a trimis capetele lor la ordie cu scrisori din partea

Domnului Grigorie Vodă. Dar aflând despre confiscarea lucrurilor, a venit la Constantinopole împreună cu fiul său Aga loan, ca să se plângă de aceasta, însă n'a pututsă
scape nimic. 'Tefterdar-Vechilul i-a spus numai atâta: să le cumpere dela lisc, căci așă
poruncește caimacamul Gheghen. El nu aveă bani să cumpere măcar casa dela Balata, pentrucă atât banii în numerar cât şi dovezile de împrumuturi au fost răpite dela
gherghir. Deci a cumpărat-o fiul său (căci măcar că i se răpiscră şi lui multe lucruri
şi argintării şi bani şi giuvacricale și chitanţe dela ghershirul casei aflătoare în Balata, dar mai aveă o parte nezustorii din lași, şi aceâsta-i rămăsese), şi a scris-o pe
numele

femeii

sale Smaragda.

Dela acest loan dar şi dela Smaragda s'a născut acest Alexandru Ipsilanti. Apoi
când loan Ipsilanti eră în Constantinopole, Câzlar-Aga de atunci Belir a vrut să-l facă
Craiova,
„Domn peste cele cinci judeţe ale Munteniei de peste râul Olt, care se numește
domnie
nouă
“iar turcește Iara-lilac-Memleketi; dar fiind bolnav na ajuns la această
Hurmuzachi, Documente,

XIV.
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Aga loan Ipsilanti, care eră mare

orator al Marei

Biserici a lui Hristos; el a murit în

urmă suferind de piept. Deci Alexandru Ipsilanti a rămas orfanîn vârsta de nouă ani;

dar mama lui Smaragda fiind foârte bogată în urma averii ce a rămas dela răposatul
oi bărbat, a îngrijit de creșterea lui. A învăţat elinește și filozofia la preaînvățatul, dascăl
Doroteiu ; apoi a mai învăţat italieneşte și franţuzeşte, așă încât cetiă în ele şi vorbiă
'Slobod. Pe urmă a învățat și limba arabă și persană și turcească literară, de eră așă
de tare în știința lor, încât le vorbiă cu cel mai mare "meșteșug după aşă numitul
mustalih şi puteă serie de minune în aceste limbi. Căsătorindu-se a luat de soţie pe
“tânăra Ecaterina, care eră fata spătarului Dimitrie Moruzi, fiul pomenitului Adamache
şi a domniţei Sultana, care eră fata sus numitului Neculai Vodă Mavrocordat. Acum su .
făcut mare postelnic al Domnului Moldovei Ioan -Calimah, în căre calitate conduccă
toate trebile” politice, căci Calimah eră batrân şi nepriceput; el eră de asemenea și
capul vistieriei. Apoi venind la Constantinopole a lucrat împreună cu.Nicolache Suţu
şi a izbutit să facă Domn al Moldovei, după demisia tatălui său, pe fiul acestuia Grigorie Calimah, la a cărui mazilire aveă de luat dela el peste 230 de pungi. După câțiva
ani sa făcut baș-capuchehaiaua Domnului Scarlat Ghica, și după moartea acestuia fă- când să treacă domnia Munteniei ca moștenire părintească la fiul stu Aloxândru Ghica,

a fost iar baş-capuchehaiaua lui, 'pănă când a izbucnit răsboiul în 1769 între Ruși și

Turci, şi pe

nedrept a fost

Ghirai, bărbat neadormit

mazilit

Alexandru

Ghica

prin mijlocirea Ianului Ierim-

și îndrăzneţ. Pe urmă, pe la sfârșitul răsboiului, s'a făcut ve-

chil de dragoman, și după moartea Viziruliui Musunoglu întâmplată pe drum, ajungând
Vizir caimacamul Izet-Paşa în urma păcii încheiate între cele două împărăţii la Cai- nargic, el sa făcut chiar şi dragoman al Porții. Apoi în 14 Septemvwrie în anul 1785
sa făcut și Domn, şi [iindcă un articol al convenției din Cainargic hotărăşte facerea
“Domnului. prin alegerea boierilor munteni, i s'a spus ca să se înţeleagă cu Romanţol,
pentru ca acesta să-l primească drept ales al Muntenilor; dând așă dar lui Romanţof
2100 de pungi, l-au primit boierii Munteni epitropi ai celorlalţi ca pe un ales al Muntenilor, venind la Constantinopole cu ambasadorul Rusiei Petersov. Când 'el a sosit la
București, l-a găsit cu totul pustiu și curtea dărâmată (mai de mult curtea eră în 'Târ“govişte, irei zile departe de București; dar din pricina depărtării de Dunăre, Șerban
Vodă şi nepotul acestuia Constantin Vodă au părăsit-o, deși se păstrează până acum,
și au zidit-o în București, care e cu douăsprezece ceasuri depărtat de Dunăre). Curte
so numește palatul şi locuinţa Domnilor; iar fiindcă -această curte dărâmată so află
mai spre vale şi are acer nesănătos, Domnul n'a reparat-o, ci a zidit din temelie alta nouă,
„mai mare, pe un loc înalt de lângă mânăstirelui
a Mihaiu Vodă şi a. înconjurat-o cu
zid. In ograda ei largă a făcut o biserică, bucătărie și grajd, și dealungul zidului odăi
de locuit pentru Seimeni şi Arnăuţi, cari se împart în două cete: fufeccii și delii. lar
la poarta cea mare a ridicat un turn cu un ceasornic mare şi cu un loc în care cântă
muzica.A zidit o brutărie şi odăi pentru bucătari, pentru comiși și pentru întâiul bucătar, şi acareturi pentru carete și rădvane și trăsuri, ca și pentru lemne și fân, toate
au fost făcute din cărămidăşi var. La mijlocul acestei curţi mari sa sădit o livadă și
“sa” deschis şi'o fântână foarte: adâncă. EI a mai ridicat şi alte multe clădiri. Avea
"ca secretar pe un Frânc (apusan) din Ruguza, care, însoţind pe beizadelele Constantin
“şi Dimitrie, le vorbiă:cu maro laudă despre orașele europene, despre clădirile, obiceiurile lor, despre teatre şi altele. Tinerii, stăpâniţi de curiozitate, au avut dorinţa ca
„să meargă să le vadă; dar văzând că e peste putință s'o facă aceasta cu voia părintească, au făcut chip şi au fugit la Brașov. Părinţii se văctau amar ziua și nouplea;
tatăl lor a seris către comandantul Brașovului să-i oprească de a merge mai departe,
ceea ce sa și făcut. Deci el a trimis pe episcopul din Râmnic. și pe unii poicri
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mari munteni ca să-i îndemne să se întoarcă arătându-le primejdia ce ameninţă pe
părinţi în urma acestei fugi a lor; pe lângă aceasta le-au scris şi ci cu lacrimi
“îndemnându-i să se întoarcă. Dar băieţii nu sau induplecat, zicând că se tem să vie .
înapoi. Domnul a mai trimis şi pe alţi boieri greci, tineri, pe cari ştiă el că-i iubese, precum și pe. profesorul lor Nectarie, și ferman împărătesc, că ei nu vor suferi
nici o pedeapsă la venirea lor; dar nau vrut să asculte. Si în vremo ce părinţii lor
plângeau de durere și nu-și găsiau mângâiere în urma acestei întâmplări, locuitorii
orășelelor turceşti de peste Dunăre, cari sunt: învecinate cu Muntenia, răspândiau știrea
că Domnul i-a trimis pe ci de bună voie, anume ca să-i ducă acolo averile și să fugă
şi el. Spro a pune capăt acestei defăimări, a cheltuit pentru aceste orășele şi cetăţi
o mie de pungi, ca să nu scrie la Constantinopole defăimarea lor. A mai scris şi Vizirului cerându-și demisia, ca să nu dea bănucală că năzueşte să fusă, şi a mai cheltuit
o altă mie de pungi în Constantinopole, ca să nu poată încăpeă o asemenea defăimare.
In vremea asta el trimiteă neincetat dregători la Brașov și îndemnă părinteşte pe băieţi
prin scrisori ca să se întoarcă, dar ei tot nu sau supus. Deci a fost mazilit; şi în
locul lui sa făcut Domn al Munteniei dragomanul Porții Nicolae Caragea, iar dragoman al Porții sa făcut baş- capuchehaiaua lui, postelnicul Mihalache Suţu. A trimis:
la urmă pe spătarul Enechiţi Văcărescu, ca să-i îndemne să vie înapoi; dar ei trimițând o cerere către împăratul Austriei s'au rugat de audienţă. Deci au plecat cu spătarul la Viena și au cerut dela împărat ca să intre în“şcoală spre a se pune în slujba
lui. Cei de acolo 'auzind că tatăl lor le dăduse şi profesori şi că aveau de câştigat
averi cu slujba lor, i-au sfătuit să se ducă înapoi. Impăratul cetind scrisoarea părintească
„a lor, în care tatăl lor se rugă de impărat să-i trimită cu sila, a zis lui Enăchiţă, că
aceasta n'o poate face ca fiind impotriva legii şi obiceiului ţerilor sale. In sfârșit ei ne
mai având vreo nădejde su întors la Constantinopole cu doctorul domnesc Diimitrie,
care fusese trimis la dânşii înainte, şi au lost cu drag primiţi în braţele tatălui şi ma“mei lor. După aceea, acelaş Vizir Izet-Paşa, după cea luat dela tatăl lor mulţi bani de
când acesta venise la Constantinopole, a mai cerut încă trei sute de pungi pentru plata
simbriei, nefiind baniÎn vistierie, făgăduindu-i. că le va pune pe socoteala domniei ce
aveă să i-o dea peste câteva zile. Dar n'a apucat să i-o dea, căci u fost mazilit. Cel ce
Sa făcut Vizir după el, Iagi-Gheghen Mehmet-Paşa, împreună cu Mihalache Suţu, care
de asemenca fusese surgunit În aceeaş vreme, . . : + dar a primit 600 de punsi. Pe
de boală de piept. Apoi, când el sa făcut Domn al
urmă Dimitrie a murit pătimind
Moldovei sub Vizirul lusuf-Paşa prin depunerea de 3.000 de pungi, iviudu-so răsboiu
între Turci şi Germani cu Rușii și luptând el cu oştire turcească şi creştină trei zile
întregi, la urmă a fost învins şi robit. Dar fiind pârit de către Nicolae Mavrogheni pe
lângă Vizirul Lusuf-Pașa, că s'a făcut pricina înfrângerii oştirii turceşti prin intrigă, a
fugit de bună voie la Ruși. Deci a fost întemnițat fiul său beizadeaua Constantin şi ginerele său Alexandru Manu și secretarul lor paharnicul Gheorghe, și i, sau conliscat
toate casele și moșia, iar Doamna şi mama lui au fost mutate cu toate cele într'o altă
casă mai mică,şi patriarhul a avut porunca să-i hrănească.
Vasile, Doman al Moldovei. A plătit pungi 26 ca datorie tronului ecumenic și
i sau dat moaştele sfintei Paraschiva din /pitale (acesta e un orășel lângă Constantinopole), şi fiindcă e oprit ca un leș să fie purtat pe o depărtare mai mare de trei
mile, afară de acela al Sultanului,: Vasile a cheltuit 300 de pungi la curtea otomană,
pentru a aduce moaștele la laşi. Aceasta sa făcut printr'un Capigibaş, după care lucru
el le-a aşezat în mânăstirea Trei Ierarhi. El e gonit din domnie de către Ștefan, finul
său, numit Vurdus; fuge la cuscrul său Camielninschi, de care am. amintit, Acesta i-a
domnia
dat lui ca ajutor Li mii de Cazaci sub porunca lui “Timuș, ca să capete iar.
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Moldovei şi să supuie Suceava, unde Vasile lăsase averile sale împreună cu femeia
şi:cu fiul său mai tânăr sub paza multor luptători de strajă. Dar cu trei zile înainte
„să vie Vasile cu Cazacii, Vurdusul supusese Suceava cu trădarea ispravnicului ci şi
-pusese mâna pe averile lui Vasile trimițând la Iaşi pe femeie şi pe fiii lui robiţi. Vasile împresoară Suceava, îndată venind Timuș tabără sub zidurile Sucovii despreţuind
pe duşmani ca pe niște nevrednici, și ca și când cră stăpân al oraşului, el se îmbată
„cu vin şi cu bere făcută din meiu. Un tunar german din straja cetăţii Suceava, vă-.
„Zându-l
pe el aşă moleșit, îndreaptă un tun asupra lui şi-i sfărâmă pulpa. Din aceasta
moare “Timuș, şi Cazacii speriaţi se lasă de împresurare şi fug fără a se mai întoarce
Înapoi. Moldovenii din partea lui Ştefan Vurdus îi urmăresc și taie pe cei mai mulţi,
iar 'ceilalţi se înncacă în râul Nistru. Intorcându-se apoi Vasile la cuserul său Bogdan
Camielninschi ca să-i povestească cele întâmplate, abiă după şapte zile a găsit vremo
„Să-i vorbească (acesta eră dat la beţie) și când i-a spus ceca ce sa întâmplat, Bogdan
în loc do: răspuns i-a dat lui un pahar plin de vin ca să bea spre uitarea nefericirii i
lui. Vasile auzind acestea a zis celor ce-l întovărăşiau; «Crezusem că Cazacii sunt
„oameni născuţi din oameni ; acum cunosc că e adevărat ceea ce se spune la noi, că
„Cazacii sau că erau urși și s'au prefăcut în oameni sau că din oameni cum erau înainte
Sau făcut. urşi». După acestea domnia Moldovei a moștenit-o Ştefan, fiul lui Vasile. Acest
din urmă a zidit la Iași două mănăstiri, Trei Ierarhi şi Golia, Trei-Ierarhi a închinat-o
«Sflui Munte, iar Golia, unde e o minunată icoană a Preaslintei, a închinat-o Vatopedului. El a domnit în Moldova în totul douăzeci de ani fără întrerupere.
Nicolae Peloponnesios, mare eclesiarh al- aceluiaș scaun
. ecumenic
din Constantinopole, Scrierile lui au ars în Fanar, în urma unui incendiu.

patriarhal

"Duca Rumeliolul, liind la lași sluga unui negustor, după multe cele. a ajuns
slujbaș la curtea Domnului Moldovei Eustatie Dabija, și pe urmă și ginere al lui (vezi
“cartea a 8-a a noastră, anul 1672), și după aceasta sa făcut Domn al Moldovei, și liind
"alungat, ol domneşte a doua oară șase luni după moartea socrului stu Dabija cu a"jutorul prietenului său Ștefan Petriceicu, despre care am vorbit. A fost mazilit şi a doua
oară din partea Sultanului: Mehmet pentru încetineala cu care a făcut podul de peste
- Prut, fiind bănuit şi defăimat- că lucrează pentru Loși, și sa făcut în locui Domn al
“Moldovei pomenitul' Petriceicu, care în lupta ce a avut 'Turcii cu Leșii răsculați trece
la Leşi cu oștirea lui și părăsește pe Turci. Deci după răsvrătirea lui se face Domn
"al Moldovei Dimitrie Cantacuzino, pe careîl urmează Antonie Riisct și” după acesta se

face a treia oară Domn

al Moldovei acelaş Duca. Când sa încheiat

legătura de prie-

: tenio între 'Turci şi regele Lehici loan Sobieschi (vezi cartea a 8-a a noastră, anul 1672),
"Cazacii din Ucraina au rămas sub stăpânirea Turcilor, căci hatmanul lor Doroşencu
se închinase înainte Sultanului Mehmet al IV-lea. Acest sultan a unit Ucraina cu Moldova și a hotărit ca Domnul Moldovei Duca să poarte și titlul de hatman al Ucrainei,

iar orașul Nimerova să fie capitala lui. Vizirul de atunci Fezil Ahmet-Paşa n'a dat lui
“Duca

tuiurile Ucrainei

(pe cari Sultanul

Mehmetle dăduse

lui Doroşencu),

zicând ca

să nu aibă nici un creștin trei tuiuri ca dânsul, deşi Domnul Moldovei Eremia aveă trei
tuiuri. Aşă dar ela fost Domn

de cinci ori; a fost vestit, căci pe vremea

domniei lui

sa înființat la Iași o tipografie, la care cu cheltueli domneşti sau tipărit întâia dată din
partea lui. Dositeiu al Ierosalimului cartea lui Simeon al Salonicului și cartea patriarhului Nectarie; vestit 'a fost de asemenea şi pentru clădirea mănăstirii Cetăţuia. După

:aceea Duca fiind îndemnat să iea parte la expediţia 'Turcilor asupra. Vienei, după în-
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toarcerea. de acolo văzând năvălirile lui Petriceicu şi conspirația boierilor săi, a fugit

| întrun sat din Putna numit Domnești, unde prins fiind de către Veinschi, generalul
Domn,
Leşilor (care venise din îndemnul lui Petriceicu, care nădăjduiă că se va face
După
dar n'a ajuns cl Domn), a fost dus în Lehia și închis în Varşovia, unde a şi murit.

pe Diaceasta precum şi după fuga lui Petriceicu, Turcii au făcut Domn al Moldovei

a lui dommitrie Cantacuzino, fiul lui Mihail, Constantinopolitanul (aceasta eră a doua
, dar fiind
nie, căci acest Dimitrie sa făcut de tânăr cupar al Domnului Munteniei)

e
mazilit și întorcându-se în Constantinopole, s'a făcut giuvaergiu; și când la sărbătoril

o
ce ficeă Sultanul Mehmet al IV-lea pentru circumeizia fiilor săi, el'a dăruit Sultanului

e curgeă
cișmeă de argint, care turceștese zice şetirvan, din care apa fără întreruper

nevred:
24 de ceasuri, s'a învrednicit să capete domnia Moldovei. Dar a fost mazilit ca
nic şi acum

s'a făcut a doua oară Domn,

adică după Duca și Petriceicu. Dar când se-

l-a scos
rascherul Sulciman-Paşa Ainagi s'a dus în Moldova pentru răsboiul cu Polonia,

lui a făcut Domn
din tron ca nefiind de loc priceput în trebilo răsboiului şi în locul
opole, a fost
al Moldovei pe Constantin Cantemir. lar Dimitrie, fiind mazil în Constantin
închisoare în urma
întemnițat de către caimacam, şi suferind de mâhnire moar6 în

unui polip ce a avut la gât.

|

trăit ca un tiran. După accea Turcii,
Moldovenii îl descriu ca pe un om carea
cu Camenița,
fiind învinşi la Viena, fură siliţi să înapoieze la Leși Ucraina împreună
Ducăleţ,
poreclit
în urma păcii care sa încheiat la Carloviţ. Fiul lui Duca, Constantin

a

al IV-lea.
ficut de două ori Domn al Moldovei, mai pe urmă sub Sultanul Mehmet

lungă compusă și adreEL eră învăţat în elineşte, după cum se vede din serisoarea-i
se ca un tiran, boierii
sată de el lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul. Dar purtânduplângere asupra lui pe la
se răscoală împotriva lui, și venind la Adrianopole au pornit

sfârşitul împărăției Sultanului Mehmet.

Deci la suirea pe tron a sultanului Ahmet al

boierilor cari se plânIV-lea el a fost înlăturat și atunci sa făcut Domn, după alegerea
Racoviţă; iar Ducăleţ din
seseră, unul din ei și anume marele spătar Mihail Gihani
în Constantinopole, unde
pricina lui n'a mai căpătat domnia, și petreceă pe vremea mea
Di
a și. murit foarte sărac.
IV-lea, eră fourte
Manolache Castovianul, arhiblănarul Sultanului Mehmet al
a ascuns în casa
El
Turci.
tare pe lângă Sultan, Marele Vizir şi pe lângă mai marii.
fugise din tabără în urma
lui din Kuru-ceșm& pe pomenitul Vizir Fezil Ahmet, care
şi Sultanului și agăi
cunoscută
răsvrătirii din partea oastei, fuga lui la Manolache eră
piatră dela metocul Sfântului
Darusaade.. Dânsul a dăruit Sfântului Mormânt casele de

de material pentru zidirea
Mormânt din Constantinopole. A trimis la Ierusalim tot felul

Dosoteiu (vezi. Dosoleiu în cartea
din Vitleem, care s'a făcut atât sub Nectarie cât și sub

Despre patriarhii Ierusalimului, p. 1203 şi 1204).

în IHio și în Arta şi
A întemeiat şcoli cu cheltueli proprii în. Constantinopole,
de luat dela obşte, şi a făcut și
a dăruit Marei Biserici banii împrumutaţi ce aveă
a
alte multe bunătăţi Grecilor.
Munteniei în anul 1678,
al
Şerban Cantacuzino, mare logofăt, se face Domn
el sa unit cu cezarul GermaCand pomenitul Duca fu mutat ca Domn în Moldova,
'Turcilor. Și a comandat 28 de
nilor Leopold și cu împăratul Rusiei Petru împotriva
prefăceau că nu ştiu nimic, căci
tunuri mari. Turcii fiind înștiințaţi despre acestea, se
puteau să năvălească întâiu asupra
din pricina răsboiului ce aveau cu Germanii ci nu

său Constantin Stollui, ca să nu-i dea prilej de riscoală făţișă împotrivă-le. Fratele

să se lase de aceste
nicul şi Brâncoveanul, fiul surorii lui, au căutat să-l înduplece ca

gânduri, şi neputând, l-au omorît cu otravă după o domnie

de 10 ani.
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„A

fost vestit

păratului loan

întâiul

cu

numele:de

-

Cantacuzino,

pentrucă

se trăgea

din

noamul

îm-

Cantacuzino. Tatăl: stu eră marele postelnic Constantin, pe care l-a ucis

Grigorie Vodă. Ghica.

Asupra

morții

lui sa scris o cărticică în versuri tipă-

rită în Veneţia. Bunicul lui eră Ienache,: întâiul capuchehaia al acelui Mihaiu
Vodă,
care s'a bătut cu Turcii și despre care s'a scris o cărticică în versuri; după
răscoala
lui Mihaiu Vodă, Sultanula poruncit ca acest Iinache şi cu celelalte capucheh
aiale să
fie purtaţi prin piaţă şi apoi să li se taie capul, iar el, ca să nu fie omorit,
sa turcit și sa făcut telterdar-sikisan. "Tatăl lui a fost celebrul Mihali Cantacuzino, foarte
bogat; acesta locuiă în Anhialos, dar moșiile, și ogoarele şi celelalte posesiuni
ale lui

„ajungeau până la Dunăre. Fiind însă pârit la Sultan, că visează împărăție, fu omorit
prin

mijlocul. unui

capigibaș, iar averile lui fură confiscate. Strănepotul

lor

Serban

Vodă a zidit mânăstirea Cotroceni închinând-o celor 20 de mânăstiri dela
Sfântul Munte.

Veniturile ci anuale sunt de. 15 pungi. Domn al Munteniei după el sa făcut:
+ Constantin. Cantacuzino. Basarab Brâncoveanu, nepotul lui de soră,în anul
mântuirii 1689. Se numiă Basarab fiindcă se trăgeă din acel neam strălucit al vechiului
Domn Serban Vodă Basarab, dela care se trigeă. și unchiul său Şerban Vodă, pomenit
mai sus; şi acela se chemă.Basarab. Numele de Brâncoveanu eră dela satul Brâncoveni, unde erau casele Brâncovenilor. Cantacuzino se numiă după mamă, sora unchiulu
i

său Șerban Vodi. El sa făcut faimos și vestit pen
: îndelunga
truta

lui domnie, căci a

stăpânit 25 de ani și G luni, precumși pentru marea-i bogăţie şi: multele biserici şi
mânăstiri ce a zidit, între cari e şi Sfântul Gheorghe din București închinat Sfântului
Mormânt cu case patriarhești pentru locuinţa patriarhului
din Ierusalim, când acesta
ar Îi vrut

să meargă

acolo.

In zile
'luile
erau

în Muntenia

700. de mii

de

perechi că-

sătorite. și acum abiă sunt 70 de mii. A căpătat și titlul de: prinţ al imperiului Germaniei pentru banii ce imprumutase împăraţilor Germani la vreme de nevoie. In zecea
dela S. Marco 'din Veneţia a. depus o sumă de bani cari, daţi cu dobândă de trei la
sută, aduceau 'strănepoţilor. săi un venit. anual de 60 de pungi. A mai depus și. în
banca. din Viena o sută şi a cumpărat şi un sat foarte populat în Ungaria, dela care
aveă un însemnat venit anual. Această avere a lui nu sa strâns din birurile puse
asupra țerii; cea mai mare parte veniă dela veniturile și câștigurile ce-i aduceau po:
sesiunile sale, precum stupi, oi, boi, cai, porci, vii, țarini, mori și dela unele venituri
ce-i dădeă cămara sa: domnească, şi nu din vistierie. Nici împărăţia turcească nu luă
pe atunci un haraciu atât de mare ca acum. Moldova eră preţuită mai mult decât Muntenia, dar el a ridicat-o pe aceasta la o treaptă mai înaltă prin mijlocul banilor şi al
lui' Alexandru. Mavrocordat.: Sub domnia lui erau. oameni mari, unchsău
marele
iul:
stolnic Constantin; fratele lui Şerban Vodă și spătarul. Mihali, care a zidit Colțea cu

spitalul și clopotniţa înaltă.

o

o

.

La urmă s'a înţeles.și cu împăratul Petru cel Mare împotriva 'Turcilor, dar
fu trădat de neamurile lui, şi după ce a fost mazilit și sa îmbunat cu Turcii prin
trimiterea, hrisovului pentru principatul imperiului, fu ucis cu toţi patru feciorii lui.
Casa lui dela :Kuru-ceșmt, de pe lângă țărm, a cumpărat-o dela Turci fiind a lui
Șerban Vodă; după: moartea Brâncoveanului a cumpărat-o :dela Turci Mihaiu Vodă
“Racoviţă. Numai o parte din ea se păstreazăși azi la strănepoţii lui, căci două din
rei părţi s'au vândut, casa din Terapia a fost vândută unui 'Turc, asemenea şi cea
dela Sf. Stefan.

“Domnul
lui de.soră

:

|

Munteniei Mateiu

lui Preda,

Pa

Basarab

fiul unui. David

Sa

(cam

în anul

(Mateiu Vodă

1640) a dat pe o nepoată a

a dat nepoatei sale ca zestre satul

Brâncoveni, care se află peste Olt). Acest Preda, ca moştenitor al unor moșii ale părinţilor lui, eră trecut în catalogul nobililor. Căci moştenirea imobilelor arată vechimea

159
străbunilor şi.prin urmare nobleţa; iar moştenirile cari trec din vremi îndelungate dela
părinţi la copii sunt singurele dovezi de nobleţe. Mateiu a făcut mare vornic pe Preda;

dar mai târziu Preda fu tras în ţeapă de Mihnea Vodă pe la anul 1665, deoarece nu
a conspirat cu el în răscoala îndreptată împotriva 'Fureilor.: Pe Preda l-a moștenit fiul
său Mateiu, care a luat de soţie pe Elena, fiica marelui postelnic Constantin Cantacuzino. Din această căsătorie s'a născut Constantin supranumit Brâncoveanu după satul
Brâncoveni, pomenit mai sus. După mai multă vreme acest Constantin, ajungând Domn
al Munteniei, mai ales prin stăruința marelui stolnic Cantacuzino, s'a numit Cantacuzino după mamă, fiind adică fiu al Elenei Cantacuzino, pe care am amintit-o. Apoi sa
numit şi Basarab după bunică-sa, adică nepoata Domnului Mateiu Basarab. A avut patru
copii și şapte fete. A fost ucis și el şi fiii lui în Constantinopole sub sultanul Ahmet
al Ill-lea. De moarte a scăpat nepotul său Mateiu, fiul lui Constantin, singurul moştenitor al averilor depuse în Veneţia, în Viena, în Olanda și în Anglia.
Constantin Cantemir, Domnul Moldovei. Se zice că la Tătarise află Cantemirești şi se trag dela Timur, care odinioară a prădat Asia sub Sultanul Baiazid Ilderim
(ca să zicem din sângele și neamul lui “Timur, învederat un Mirzadt). Si se zice că
un Cantemir răsculându-se asupra Turcilor și Ianilor. Tătari a încercat să-și scoată
ncamul de sub jugul sultanilor turci,şi a bătut pe mulţi serascheri ai lor, Luptele
lui au ţinut ani mulţi, dar în urmă, ademenit de Turci, se face de dânșii Bei cu două
tuiuri al Benderului şi al întregului ţinut al acestuia, și aşă înșelânduil Turcii lau
omorit. Deci fraţii lui sau supus Ilanului și au. locuit în ţinuturile Chilici şi Alermanului. Fiul celui omorit numit Sahpaz Cantemir, închinându-seși el Hanului, s'a numit Bei-Mirza ca amintire a tatălui său care a fost Bei, Domn, şi aşă sau numit de
atunci încoace și moştenitorii lui. Astfel fiind lucrurile, Dimitrie Cantemir, care su
răsvrătit pe vremea răsboiului dela Prut dintre Petru cel Mare, împăratul Rusiei,
său
şi Sultanul Ahmet al IV-lea, serie în Istoria 'Turcilor (tom. 3, pag. 494), că tatăl
răsprilejul
n fi auzit dela unul din moștenitorii lui Bei-Mirza, cum că cu
Constantiar
ncacoalei pomenitului Mirza Cantemir, în urma cruzimii arătate de 'Lătari faţă de
Domnul
la
adăpost
găsit
mul Cantemireştilor, unul din aceștia fugind din Crâm și-a
„de atunci al Moldotii, și creștinându-se, a fost obârşia neamului Canteimireştilor creștini
prin naşterea lui Teodor Cantemir, tatăl acestui Domn Constantin Cantemir. Acestea
spune el, dar altfel merge svonul pe la Moldoveni. Căci în vremea când cu âm pe:
la
trecut pe Ja ci în anul mântuirii 1725 și a doua oară în anul 1765, am auzit pe
heraveă
'Tătari
Cantemirii
dintre
Mirza
boierii. Moldoveni vrednici de credință, că un
chiar
ghelia lui pe pământul Moldovei, precum e obiceiul la 'Tătari, cari fac acezsta
Molcu sila, iar pentru cercetarea hergheliei aveă un herghelegiu localnic, unul din

dovenii- ţărani, om de rând.

'Văranii localnici, spre deosebirea de ceilalţi herghelegii, îl numiau pe acesta
ceilalţi ţăherghelegiu al lui Cantemir (acești herghelegii Moldoveni se deosebiau de
or
stăpânitoril
plac
pe
ani Moldoveni ca fiind în slujba 'Tătarilor; căci Domnii făcând
erau întru câtva
Făţari nu luau dări dela herghelegii; deci, nefiind supuşi la dare,
re după trecere
întâmplătoa
numire
mai fericiţi decât ceilalţi țărani Moldoveni). Această
'Teodor,
de vreme întărindu-se s'a prefăcut în nume şi herghelegiul nu s'a chemat simplu

de
ci “Teodor Cantemir. Când acesta fu omorit la Vuţac din partea 'Tătarilor, poate
dobitoacele
furat
fi
ar
că
ori
însuşi aga lui, din pricină că a lipsit odată dela slujbă

Cantemir,
hergheliei, fiul său însușindu-și numele de Cantemir şi numindu-se Constantin
sub
a fugit în Polonia de frica 'Tătarilor şi a intrat în serviciul militar al Polonilor

pe vremei
regele Poloniei Ladislav și a petrecut 17 ani în tabăra acestuia. Si mai târziu
împotriva Sueregelui Poloniei, Cazimir, a luat parte şi la răsboiul dat de Polonezi
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zilor, unde pentru isprăvile lui afost cinstit de el cu slujba de colonel.
virea 'răsboiului el s'a alipit pe lângă Domnul

După ispră-

Munteniei Grigorie Ghica, de către care

a fost făcut ceauș spătăresc. Pe acesta l-a părăsit înainte de a se fi aliat cu Germanii
şi. sa alipit pe lângă Domnul Moldovei Eustatie Dubija, şi sa făcut din partea lui vornic .
la Bârlad. După Dabija, Domn al Moldovii se face Duca, iar Cantemir aveă acecaş

dregitorie. Lui Duca el i-a adus multe servicii când cu răsvrătirea Moldovenilor înpotriva. lui. şi chiar -răsvrătireaa năbuşit-o el, pentru care servicii Duca, drept mulțumire, l-a cinstit cu slujba de mare clucer, adică supraveghetor al munițiilor în. tabără; iar când sultanul Mehmet al IV-lea s'a oștit împotriva Cameniţei, el eră căliuzi,
adică conducător al oștirii aliate a Moldovenilor.
După mazilirea lui Duca, Petriceicu care a domnit după cel îl avea în aceleaşi
slujbe. Atunci el a scăpat pe concubinele: Sultanului. de primejdia în care ele sau
găsit, că eră cât pe aci să fie prinse din partea Leşilor. Pentru aceasta a fost Tăudat
de către Câslar-Aga,şi Vizirul de atunci i-a făgăduit că are să-l facă Domn al Moldovei. Petriceicu se răsvrăteşte şi se dă în partea 'Leșilor; Dimitrie Cantacuzino, care
a fost Domn după dânsul, îl cinstiă pe Cantemir, prin care el câștigă dragostea şi supunerea, boierilor Moldoveni. Deci l-a făcut serdar, adică general, care apără ţinuturile
Moldovei, cele dintre Prut și Nistru, adică Lăpuşna, Orheiu şi Soroca. Când fu mazilit
Cantacuzino și Duca s'a făcut a doua oară Domn, Cantemir eră iar. serdar. Insă Duca
pizmuind po Cantemir, a fost de vină, după supărările ce i-a adus, ca el să plece din
Moldova şi să se puie în slujba lui Şerban Cantacuzino, Domnul Munteniei. Dar Duca
fiind 'vobit de către Ruși, Cantemir a venit din nou în Moldova întra doua domnie
a lui Dimitrie Cantacuzino, şi aici bate pe Leşi cu multă bărbiăţie.
Și Dimitrie, prinzând pizmă pe Cantemir, umblă să-l omoare. întâiu pe ascuns,
apoi și făţiş; chiar a făgăduit treizeci de pungi serascherului Sulciman-Paşa Ainagi
ca să-l ucidă. Dar serascherul ca om cinstit îi dă de ştire lui Cantemir de fuge iar în
Muntenia. Si serascherul, încredințat de nedreptatea lui Dimitrie, îl scoate pe acesta
din Domnia Moldovii și pune pe seaun în anul 1684 pe Constantin Cantemir, pe care
Dimitrie voiă să-l. răpuie. Cantomir trimite la Constantinopole ca ostatici pe fiul său
Antioh şi pe femeia sa și alţi şase feciori de boieri moldoveni, ca să nu facă și el
vreodată ceea ce făcuse înaintașul său Petreceicu.
Binucala serascherului s'a adeverit, căci Constantin Cantemir, fiind de două ori
chemat cu stăruință și cu cinste din partea regelui Polonie Ioan Subieschi, ca să se
răscoale în potriva. Turcilor şi să se alieze cu Loşii, n'a putut să facă aceasta din pricina pomeniţilor ostatici, nu cumva aceştia să-și piardă vieaţa în Constantinopole. Ba
mai mult încă: în vremea răsboiului cu Leşii, care s'a dat de către Turci la satul numit Voia de pe lângă Prut în Moldova, Cantemir s'a însemnat foarte muit-luptând cu
Leșii. şi dobărînd cele dintâi cete, şi a doua oară sub serascherul Buicli Mustafa-Pașa,
când Leşii prădau Moldova în chip de plâns, el omoară ca la vreo 4.000, spânzură,
arde, pune în ţeapă pe mulţi din ei în anul 1686; și prin aceasta a câştigat favorul
curţii turceşti, prin care neîntrerupt până la moarte sa bucurat de domnia asupra

Moldovenilor. El a domnit opt ani şi trei luni și a murit în anul 1693, Martie 23, după

— după şase ani de robie
ce din porunca Sultanului a răscumpărat” cu răsplată mare
dela răsboiul întâmplat la orașele Gran sau Strigoniu în 1680—pe Mustafa-Pașa bostangibașul și.pe Ali-Pașa, cari se întorceau dela Leși (în urma despresurării orașului Viena
din -partea 'Tureilor). Dânșii întorcându-se, unul, bostangibașul Mustala-Pașa, sa făcut

apoi caimacam în Constantinopole; iar celălalt, Ali-Paşa domnitor în Siria, la Laodicea
şi 'Tripolis. Cantemir :murind în domnie a lăsat doi fii, pe Antioh, de care am amintit,
“şi pe Dimitrie, şi două

fete, pe Roxana

și pe Elisaveta. La moarte, chemând pe boieri:
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le-a spus să aleagă pe uhul ca Donin. Dânșii au ales ca atarepe al doilea, pe Dimitrie, care a luat: mai târzii de soţie pe Casandra, fica lui' Șerban Cantacuzino, Domn
al' Munteniei.: Curtea otomană n'a primit âlegerea şi a orânduit ca Domn al Moldovei
p6 pomenitul Constantin Duca, om învăţat, dar lipsit de spirit politic. Deci Dimitrie venind la Constantinopole, locuiă împreună cu frate-său Antioh, card în anul 1700
se face Domn al Moldovei, dar fiind detronat, a venit la Constantinopole, când'a doua
oară Voevod s'a făcut acelaş Constantin; după mazilirea acestuia, i-a luat locul Mihail
Racoviţă. In sfârşit moare şi Antioh lăsând trei fii, dintre cari cel niai bătrân, loan, a
murit, iar ceilalţi doi, Constantin şi: Dimitraşeu, au fugit la 'Ruşi.
a
„Ghica: Arnăulul, născut în anul 1624 în satul Kiopruli, a venit la” Constantinopole când eră flăcău împreună cu un alt flăcău arnăut care intrând în slujba unui
agă Turc. şi tuicindu-se şi. fiind orânduitîn ogeucul bostangiilor, a ajuns după trecere
de vreme hasekiu.şi: la urmă bostangibaș sub Sultanul Murat al III-lea, care a împărăţit
dela anul 1572 până la: anul 1595. Si a ajutat pe. creştini în cearta
ce aveau cu

în «Despre patriarhii leruArmenii pentru locaşurile sfinte din Ierusalim (vezi Dositeiu'
salimului», Cartea a 12-a, cap. 1 și 5,:pag. 1185). Dar':dospre acestea mai târziu; iar.
s'a pus în slujba unor creGhici, tovarășul. său de 'drum; venind în Constantinopole
ştini, la urniă și! în slujba 'capuchehaelii Domnului Moldovei Vasilie Vodă,la care'.sa
făcut:şi portar, Și: când a murit el, fiul său Gheorghe "Ghica din portar s'a ficut capuchehaia al Domnului Moldovei Ştefan Vurdusu, care a scos din. domnie pe Vasilie
Vodă, după alţii.al'lui Ştefan Gheorghe, fiul logofătului Dumitraşcu, apoi și dregător
în Iaşi. Acesta răsirătindu:se, el se face "Domn în locul lui în: anul 1658; şi după trei
ani de domnie acolo 'se face Voevod în Ungrovlahia. Apoi fiul său, Grigorie Ghica petrecând în Constantinopole lucrează ca să câştige pentru sirie domnia Munteniei adu:

o! mulţime
când înaintea Vizirului.

de învinuiri tatălui: său şi defăimându-l că:e nepri-

ceput în domnio ca fiind foarte" bătrân şi cu totul lipsit de:minte. Și prin aceasta el
:la detronarea: tatălui său, și aşă ajunge Domn al Munteniei,
sc 'face singurul vinovat
Grigorie "Ghica, în anul 1661; E s'a răsvrătit de două ori în
său,
tatălui
după trădarea,
potriva împăratului: turcesc Sultanul Mehmet al .Il-lca şi s'a împăcat de două ori cu
“pe vremea când 's'a bătut cu Germanii Vizirul. Ahmet-Pașa
el şi întâiu “Sa răsvrătit

Niopruli în răsboiul dela Sankt-Gothard, cum; îi zic: Germanii, şi, a fost înfrânt în anul

1664, iar Grigorie s'a alăturat la învingător, Apoi învoindu-se cu' Poarta otomană și
ajungând iară Domn.al Munteniei, se: răscoală a doua oară în potriva Sultanului în
răsboiul cu Leşii 'ce sa dat pe lângă Ilotin (vezi anul 1673), şi se alătură la Leşi, cu
toate că “Turcii aveau în. Constantinopole ca ostatici pe femeiea și po copiii lui. După
dânsul, Domn al' Munteniei 's6 face Duca, căci Grigorie Ghica trecând prin Polonia,
îşi caută adăpost la Cesarul Germanilor Leopold. întâiul, care l-a făcut pe. el principe
al imperiului. Dar' fiindcă miniștrii Cesarului” nu mulțumiau gândurile lui, el sa ho:
tărit

să

se

împace

cu

Poarta

otomană.

Deci

scrie

să

lui Panait Nicosios rugându-l

că va fi iertat fără. îndoeală, dacă va

îndemne! Poarta să:l ierte. Aceasta i-a răspuns
veni singur şi va cere iertare dela Sultanul.
Deci Grigorie Ghica, primind această scrisoare, cere voie din partea Cesarului
„_”

ca să se întoarcă acasă și neputând a o' dobândi, se preface, că are de gând să-şi petreacă restul vieţiiîn Germania şi să 'se facă papistaș, dacă Papa i-ar da voio să ica
altă femeie în căsătorie, căci femeia “dintâi îi trăiă în Constantinopole: Ceasrul mulțumit de acestea, îi dă salbo-condolo şi 'scrisori de recomondaţie către Papa Inocenţie
al il-lea. Ducându-se dar la Roma” Grigorie Ghica şi sărutând piciorul Papei, primeşte

voie dela cl după cererea lui și s'a căsătorit și cu a doua femeie, deşi trăiă încă cea
dintăi şi pe faţă lepădându-se
Hurmuzaki,

Documente, XIV.

de ortodoxie, se face papistaş.

Apoi scornind

că o fe21

"meie nobilă din justinianii din Veneţia îl primeşte câ bărbat, şi arătând Papei o scrisoare plăsmuită cu privire la aceasta, a. căpătat voie dela dânsul să plece din Roma
cu scrisori de recomandaţie către aristocrația din Veneţia.. Deci ducându-se şi pregătindu-se trei luni pentru nuntă, întruna din zile își schimbă hainele şi intră. într'o
corabie chipriotă și vine la Constantinopole, după ce a înșelat şi po Cesar şi pe Papa
şi pe Veneţieni. Sosind aici se ascunde în casa prietenului său Panait Nicosios, până

când a dobândit iertarea Sultanului.și libertate! şi amnestie, iertânduii-se greşelile din
trecut. Iese în vileag și-și capătă femeia și copiii, şi i sau înapoiat toate averile mişcătoare şi nemișcătoare și .i sa dat făgădueala, că după două trei luni va fi ridicat la
aceeaș domnie a Munteniei; dar. moare după patruzeci 'de zile, după unii de otravă,

după alţii de emoroide. EI însuș

înainte de a muri s'a plâns de doctorul Timoni că

l-ar fi otrăvit, fiind acesta cumpărat cu bani din partea Cantacuziniştilor. Pe fiul lui,
. Exaporitul cu fata lui Roxanda, cu care a
l-a făcut ginere Alexandru
anume Mateiu,

născut pe dragomanul Grigorie, care a fost Domh al Moldovlahiei și al Ungrovlahiei,
şi pe Alexandru, care sa: “făcut dragoman după fratele-i Grigorie şi a fost omorit sub.
Da
:
i
Sultanul: Mahmut de către :Vizirul Hagi-Ahmet-Pasa.
Visub
"Turci
către
de
Andreiu Cornaros,. Grec :din. Creta, :a fost luat în robie
zirul Mustafa-Pașa Iiopruloglu. Prin: ştiinţa -lui arhitectonică el a întărit cu ziduri
Belgradul şi "Timișoara. Asemenea a făcut -să treacă râul Peti prin mijlocul Timişoarei canalizându-l. Lucrarea aceasta fusese întreprinsă . de mulţi matematici dinaintea

lui, dar

ci nau

putut

să.ajungă

la

capăt.

Și prin. aceâstă

lucrare

sa

nemurit

numele lui -Andreiu, din. pricina mari trebuinţe şi nevoi de ape, de care suferiau în

toiul verii locuitorii din Timişoara. Pentru aceasta: Sultanul ii-a dat o leafă anuală de.
4.000 de groși, care s'a dat până la moartea lui.
* Scarlat Seigi eră cunoscut Sultanului Mehmet al IV- lea şi mergând la lerusa|
lim - pentru a se închină, aveă' hatişerif pentru a intră în templu. Prin mijlocirea lui
părinţii din Jerusalim au :ridicat un zid, care eră înaintea bisericii Sfântului Constantin.

Domnul Munteniei, Mateiu - Basarab, aveă dușmănie
EI erâ:şi suruccibașul împărăției.
cu Domnul Moldovei, Vasilie Vodă. Amândoi căutau să-şi facă rău unul altuia, dar nu
izbutiau nimic, căci amândoi: dedeau' daruri cu grimada la Turci, deci. ei nu făceau
alta decât: îşi stricau sieși şi se sărăciau. Scarlat ajută 'po Vasilie Vodă, și, fiindcă eră

ascultat pe lângă Vizir, strică mult lui. Mateiu Vodă şi-l stingheriă în trebile lui. Când
i-a murit soţia, Mateiu a cerut de nevastă pe fata lui Scarlat, Ruxanda, ca să puie mâna
— ceeace 'ce' a.putut: so facă prin dare de mulți bani. Scarlat s'a
pe el prin înrudire
învoit -şi sa serbat logodna. După aceea Ruxanda a suferit de vărsat şi şi-a pierdut
un ochiu. i Scarlat a ascuns întâmplarea aceasta; logodnicul a trimis alaiu mare şi
a cerut ca mireasa să-i fie trimisă la! Târgoviște. Scarlat a trimis-o povăţuind-o să

nu-și arate nimănui obrazul, decât numai după săvârşirea nunţii, căci a crezut că, după

facerea nunţii, Mateiu Vodă vă opri la el pe mireasă, chiar fiind chioară. Când ea a
sosit în Târgoviște, a fost mult îndemnată 'ca să se arate măcar boiereselor, şi deşi n'a vrut, Mateiu a luat-o în căsătorie. După săvârşirea tainei, Mateiu Vodă intrând singur în
odaie i-a ridicat vălul de pe obraz şi-văzând-o cu. un ochiu şi cu faţa stricată de vărsat, numai decât o trimete la gazda ci dintâiu, apoi la tatăl ei împreună cu zestrea
pe care o aduceă laolaltă cu darurile ce se obișnuesc la nuntă și cari erau în preţ
de 150 de pungi. Faţă de aceasta Scarlat a fostjignit de moarte şi gândiă să-și răsbune pentru disprețul ce i se făcuse. “Dar n'a putut să facă nimic, deoarece a fost
asasinat

de

câtre

ieniceri

din

îndemnul

Domnului

Vasilie

Vodă, care a pus

la cale

aceasta pentru înrudirea ce se făcuse între Mateiu și Scarlat. Ruxanda, orfană şi foarte
bogati, potreceă în Fanar. Tinerii nobili bogaţi, cari căutau frumuseţa mai

mult decât
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avuţia,nu o voiau; pe de altă parte și. dânsa, ca fiind fica unui om foarte bogat și
vestit, nu. primiă tineri de neam prost şi de rând. Deci după ce au trecut aşă ani mulţi,
unul Pandele Mavrocordat din Hio, de neam nobil, dar foarte sărac (pentru care lucru
umblând pe la caselo din Fanar vindeă,
din Hio), tânăr frumos. şi stăpânul
unci grădini cu turn în Hio (prin cari lucruri se. arătă în Hio obârşia dela străbuni
şi prin urmare nobleța), a zăpăcit pe Ruxanda pe când vindei
la slujnicele
ci. Ia îndrăgindu-se de dânsul, fără a cere sfatul nimănui, l-a luat de bărbat și s'a cununat cu el pe ascuns în casa ei. Pandele a avut doi copii: pe Alexandru şi pe loan.
Acest din urmă fiind un om slab de minte, n'a putut să înainteze nici în învățătură,
nici în politică. Deci trăind câ particular, a murit lăsând doi moştenitori, pe Constantin şi pe Scarlat, ca şi tatăl lor rămași necunoscuţi pentru slăbiciunea minţii.
lar al doilea fiu al lui Pandele, Alexandru, fiind de doisprezece ani, a plecat la Pavia

unde a studiat cu izbândă 14. ani și fiind premiat în filozofie și medicină, sa întors
la Constantinopole şi le predă în şcoala publică de pe lângă Patriarhie.
Dar ncfiindu-i
destulă leafa dela școală, practică şi medicinape la Turci şi: când eră întrebat de ci
al cui fiu este, el răspundeă că este al surugiului: Scarlat, căci tatăl său eră 'necunoscut de ei, din care pricină s'a numit Scarlatoglu. Dar. deoarece nu cră de treabă
şi nu aveă câștig dela medicină, mama lui l-a pus în slujba lui Panait Nicosios, ca să
fie pedepsit de el şi așă s'a făcut secretarul acestuia. Când Panait Nicosios, dragomanul
Porții, a murit, Vizirul de atunci, Fazil Ahmet-Pașa Kiupruloglu l-a numit pe el dragoman al Porții în anul mântuirii 1674, căci îi eră cunoscut ca secretar al lui Nicosios şi pe timp de 30 de ani, cât acesta a fost dragoman al Porții,el a trecut prin
multe întfinplări ale norocului. Căci după omorul Vizirului Kara-Mustafa-Pașa, el a
fost aruncat în temniţă de către Kara-Ibraim-Pașa, moștenitorul lui, şi a fost: despoiat
de toate averile lui, iar în locu-i ca dragoman al Porţit a fost numit un Ture cu nu:

mele de: Sefer-Aga. In închisoare a compus

«Judaicele». Dar scos din închisoare de

către acelaș Kara-lbraim-Pașa şi făcându-se iar dragoman, a începuta se îmbogăţi.
Vizirul Kiopruloglu Mustafa-Pașa nu putea să-l sufere, pe când el eră trimis ca sol
la Viena, şi ar fi fost pedepsit, dacă, știindu-şi dinainte pieirea, nu sar fi rugat mult

de Cesarul Leopold ca să-l oprească în! Viena. A găsit multe! cuvinte ca să-și amâne
întorsul și în vremea asta Mustafa-Pașa fiind omorit, el a scăpat de primejdia vieţii.
Intorcându-se la Constantinopole cu Zulfikiar-Efendi şi cu viclenie dând făgădueli la
tratativele de pace din Carlovitz, a fost foarte mult cinstit de către Turci.şi sa în:
vrednicit să capete un titlu nou, titlul de mahreme-esrar (pe. care: dânsul l-a tălmăcit,

cu Ewaporilul, adecă sfetnic de taină). El s'a mai învrednicit și de cinstea domnească,
ca” Voevod al Munteniei sau, după alţii, al Moldovei, cu iscălitura de «prea Iluminatul»
Dar şi Cesarul- Leopold în diploma sa îl numeşte «Alezandru cel din neamul nobil

a lui Scarlat».
Vizirul Dalban Mustafa: Paşa, vrând a desființă pacea din Carlovitz,- cră să omoare pe Alexandru, dacă n'ar fi fost omorit el în urma încurcăturilor stârnite de
muftiul Vanli Feizullah-Efendi. Cei cari se răsvrătiseră în potriva Sultanului Mustafa
al II-lea cereau pe lângă alţii şi-pe Mavrocordat ca să-l ucidă; dar el și-a găsit mântuirea fugind pe furiş la Sozopolis (unde nici Sultanul nu-i ştiă locul de adăpostire),
înainte ca cei răsculați să ocupe Andrianopolea. După înnăbuşirea răscoalei din partea
Sultanului Ahmet al [ll lea, Alexandru cu fiul său Nicolae a venit iar la Constantinopole, îmbrăcat călugăreşte spre a nu-i cunoaşte nimeni. Apoi a înaintat iar sub Sultanul Ahmet şi a murit în mărire la anul 1709 lasând doi fii, pe Nicolae și pe loan, și
două fete, pe Roxanda şi pe Elena. Pe când Alexandru eră la Carlovitz, Nicolae eră
dragoman al. Curţii otomane. Apoi sa făcut Domn al Moldovei, pe urmă şi al Mun:
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tenici şi a muritîn Muntenia pe vremea domniei lăsând doi fii, pe Constantin și pe
Ioan. Acest din urmă după trecere de vreme a domnit în Moldova, odată în anul 1743,
şi detronat fiind în necinste și încărcat de datorii, nu a mai ajuns de atunci niciodată
Domn şi a. murit plin de datorii şi.lipsit de cinste în anul mântuirii 1765. 'lar Con-

stantin, care s'a făcut Domn

al Munteniei îndată după moartea

tatălui

său, de nouă

ori a fost mazilit şi a domnit de nouă ori până acum, când ca Domn al Munteniei,
când ca Domn al Moldovei, căci a fost om mare prin ascuţimea şi adâncimea minţii
şi a avut mare renume atât pe la' Turci câtși la autorităţile europene, ca unul ce
adusese împărăției mari servicii atât în răsboaie cât și. în. pace.
Dar din -pricina pizmei fireşti şi a'răutăţii şi a lăcomici unora din boierii lui,
a intrat în datorii mari,el care pe mulţi alţii îmbogăţise peste măsurăși pe nedrept
de două ori a căzut din domnie din pricina ticăloșiei şi a hoţiei miniştrilor Curţii sale
precum și a neînțelegerilor dintre dânşii: şi a fost părăsit de către cei ce altădată văzuseră bine dela dânsul și mai că-și pierduse întâia vază pe lângă cei în drept. Trebue.
st mai: adăogămşi aceasta: Pe când Alexandru eră şcolar în. Padua, a fost înaintat în

slujba” de sindic (asta -e întâiul între şcolari și judecător al lor)..Când odată un şcolar

a greşit şi a fost închis de către podesla [astfel se: numeşte prefectul, care e un nobil
venețian și Domn al Paăviei din partea aristrocraţiei), Alexandru a cerut ca școlarul
să fie trimis înapoi la. cl, ca fiind fără de vină pus în închisoare, şi a adăogat că
pentru greșeala lui va fi pedepsit de dânsul cu orice pedeapsă va fi găsit de cuviinţă
podesta. Dar acesta neascultându-l, Alexandru s'a dus la el şi după vorbele ce au schimbat între dânşii l-a omorit cu pistolul; apoi a fugit repede din Pavia căutându-și mântuirea, în ţinuturile altei împărăţii. Şi fiindcă Venețienii au scris la regatele vecine
cerând ca Alexandru să fie prins ori unde va fi găsit, pentru marea greşeală ce a făcut,
şi-a schimbat
pe un reprezentant al aristrocraţiei, Alexandru de teamă
omorină adecă.

în lipsă de banişi de hrană, Sa pus în-slujbă la
portul şi a ajuns: la Neapole,. unde,
unul din boierii de acolo,la care s'a făcut comis. Acolo, în grajd, după

cuvenita. îngri.

jive a cailor, în vreme. de răgaz se îndeletniciă cu scrierea unei lucrăriîn limba latină

despre circulaţia sângelui. Din întâmplare într'o zi stăpânul său intrând în grajd ca
să-şi vază caii și văzând scrierea lui şi aflând că este a lui Alexandru, l-a întrebat pe
el, cine este şi ce legătură are grajdul :cu științele? Dânsul după multă .stăruință
fiind silit, i-a mărturisit pe ascuns (după ce la făcut să jure că nu-l va predă), că
este ucigătorul podestei şi s'a rugat de'el ca să-l trimită în patria lui. Boierul acela l-a ascultatşi i-a dăruit pentru călătorie o sutăde galbeni de aur. Pe lângă pomenita

scriere. Aloxandru

a scris 'şi «Judiacele» când a stat în închisoare

Ibraim-Paşa.A mai. lucrat

și o gramatică cu titlul de

menea' şi o carte de morală și epistole multe şi altele.
scris cartea

«Despre

frunte

«A

sub “Vizirul

IKara-

Exaporitului»;

ase-

Iar. fiul său: Nicolae Vodă a

datorii», cu toate că după unii această lucrare e a mitropolitului

de atunci-al Dristrei. Dela Nicolae se păstrează multe epistole.

„Dimitrie Cantemir, fiul lui Constantin Vodă Cantemir și fratele lui Antioh, s'a
născut în anul mântuirii 1673, Octomvrie 27, pe când tatăl său erâ încă serdar. Când

Constantin Cantemir a ajuns Domnul Moldovei în anul 1685, a trimis după 3 ani

la

Constantinopole pe Dimitrie în locul fiului său care, precum am zis, eră ostatic acolo,
fiind
pentru ca Antioh să vie la Iaşi să-l vadă tatăl său, în anul 1687. Brâncoveanu
lui
fiul
dușman lui Cantemir, a făcut cunoscut Curţii otomane, că Dimitrie. nu este

Constantin Cantemir, ci un alt tânăr prefăcut ca al lui, anume trimis de Cantemir
ca să înșele împărăţia şi să scape de acolo pe adevăratul său fiu Antioh. Deci Vizirul
chemând la sine pe "Dimitrie şi văzându-l a cunoscut adevărul. Petrecând dară Dimitrie: în Constantinopole

până

la anul 1691, se dedă Ia învăţătura limbii turceşti

şi a
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muzicii în vreme de opt luni. Invaţă lilozolia dela Iacov lacumi Moraitul, profesor la
școala filozofică.
din Constantinopole, precum şi filozofia după sistemul lui Thales din

partea
.lui Meletie al Artei, apoi mitropolit al Atenei, și întâiele începuturi do lilozoliv
dela Eremia Cacavela, monah din Cretași predicator al Tronului Ecumenic. Zideşte un
palat la Sangeaklar-lokusu, lângă biserica lui Muhliu, palat pe care începuse: înainte
a-l zidi socru! său Serban Vodă Cantacuzino. Şi după ce a cheltuit 35 de mii do groşi
pentru clădire, lucrarea a fost oprită pe loc, deoarece aveă vederea îndreptată spre
Serai, spre aşă numitul Ainali-Kavak şi Tersană-serai.
Dar Dimitrie Cantemir prin mijlocirea Vizirului Ali-Paşa şi-a luat voie din partea sultanului Ahmet al: IV-lea şi şi-a gătit
clădirea cu grădinile lui. Dar abiă a isprăvit-o şi a fost silit s'o părăsească, fiind făcut
Domn al: Moldovei. Dar mai mult decât toate a studiat muzica, ocupându-se 15 ani,
dela diferiţi dascăli. hanendsle şi cazendele. Şi 'cazendile erau: Iafiz liomur, Memi
Aga Buhurgioglu, Kiuciuk-Muezin și 'Tespihizi-Emir
; iar hanendele erau: Kemani-Ahmed, creşștinul Angheli,:evreul Celebosi, dervişul Osman Kusungioglu, Senel-Mehmed
Tesgioglu, Mehmed-Celebi Bardalci şi. Kampos Mehmed-Aga. Toţi aceştia erau şcolarii
lui Osman-Efendi care, având cunoștințele începătoare. dela Iusein, reinnoisc,. sub
Sultanul Mehmet al IV-lea muzica care eră părăsită și a adus-o la mare înflorire (vezi
cartea a l-a a noastră, anul 1514).: lar Dimitrie Cantemir atât de mult a înaintat în
cunoştinţa muzicei, încât teoriaşi practica ei a predat-o și la alţi mulţi, între cari şi
Eupraioti. Ralachi şi Daut-Ismail-Efendi, privighetor
la visteria împărăției şi haznatarul
Latif-Bei, şi el cel dintâiu a alcătuit semnele. muzicii turceşti spre. înţelegerea şi ur:
marea sunotelor, metodă necunoscută 'Turcilor şi născocită de Cantemir. A scris turceşte şi un memoriu despre muzică şi l-a închinat Sultanului Ahmet al IV-lea; prin
acest memoriu se dovedeşte, că muzica turcească e mai dăsăvârşită decât cea din
Europa ca măsuri şi ca raporturi de sunete, dar atât de grea de înțeles, încât abiă
dacă în toată Constantinopolea între atâţia muzicanți se găsesc trei sau patru oameni
cari să cunoască adânc principiile şi plăcerile acestui meșteșug. Foarto anevoiasă e în
muzica turcească priceperea tuturor părţilor vocale, ceeace Arabii numesc terlip. IogeaMusicar zice cu Ptolomeu, că aceste părţi sunt nenumărate.și nesfârşită e compunerea
sunetelor. 'Turcii erau fără ştiinţă la început, câtă vreme adică împărații
lor nu se
gândiau la altceva decâtla întinderea hotarelor împărăției lor;. dar după aceasta, artele, cari sunt rodul obişnuital păcii,au început să le fie plăcute şi astăzi buna creştere domneşte atât de mult la cei mai mulţi dintre ci, încât nu se mai arată nici un
semn de vechea lor ncştiință. Dimitrie a alcătuit multe compoziţii muzicale, ca bunăoară pestrefuri.şi pestale, cari se bucură de multă cinste până acuma la Turci. Dar
despre acestea mai târziu. Acum petrecând la Constantinopole până la anul 1691, el
a fost chemat de tatăl său la Iași şi în locul-lui a fost trimis ca ostatic pomenitul
Antioh. Pe când serascherul Dalban a împresurat Soroca în 1692, Dimitrie sa dus cu
tatăl său la el şi a fost foarte mult lăudat de serascher.
In anul 1693, când, cum am spus, a murit Domnul şi tatăl său și alegerea lui
pentru domniei n'a fost încuviinţată, el a venit la Constantinopole undo trăiă locuind
împreună cu fratele său Antioh. Insoţeşte pe Turci în 1697 la vestitul răsboiu dela
fenia, apoi vine la Constantinopole, îl prigoneşte Brâncoveanul şi îi face ferman de
surgun. Allând Dimitrie despre aceasta, se ascunde în casa unui .pricten Turc, vreme
de 40 de zile, după care. dobândindu-şi libertatea, petrece iar acasă și se dă la învă- .
țătură. Fratele lui se face Domn al Moldovei în anul 1700; se duce cu el la Iași şi iea
de femeie pe Casandra, fata lui Serban Vodă Cantacuzino, fostul Domn al Munteniei.
Peste puţină vreme Antioh e scos din domnie și Dimitrie vine iar a treia oară la
Constantinopole cu frate:său Antioh Vodă; își urmează studiile, cumpără la Ortachioi
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cu 25.000 groși dela Iusut-Efendi, fiul directorului dela arsenal, vila fratelui acestuia,
a lui Cerkez Mehmet-Paşa, fost Vizir sub Sultanul Murat al IV-lea, vilă ce o are astăzi
sora Sultanului Mustafa, care locueşte la Zeirel:. Face şi ă doua oară Domn al Moldovii pe fratele său Antioh. Aveă relaţii cu Ibraim-Pașa, care fusese hasnatar Vizirului

IKara-Miustafa-Pașa cel ce împresurase Viena. Petrece la Constantinopole până la anul
1710, în care an, cu prilejul răsboiului ce hotărise Sultanul Ahmet să facă cu Rușii,
hatmanul Mazepa pârăşte la curtea otomană pe Brâncoveanu ca având înţelegere. cu
Petru col Marc. Deci Sultanul Ahmet spune Hanului: să prindă pe Brâncoveanu care
eră puternic. Hanul sfătuește să fie prins de către Domnul Moldovei, și fiindcă Neculai
Mavrocordat, care domniă asupra ei, n'a părut bun de o asemenea treabă ca un om
dar nedestoinic la răsboiu, propune ca domn pe Dimitrie
care; ce-i drept, eră învățat

Cantemir, care eră om încercat în ale răsboiului. Deci în Noemvrie îl îmbracă pe el
cu caftan şi-i poruncește Sultanul să puie mâna po Brâncoveanu, prefăcându-se că-i prieten
cu' el, sau cu alt mijloc cu care-l va puieă prinde, şi si-l trimităla Constantinopole, viu
sau mort. 1 se făgădueşte ca răsplată domnia Munteniei și să aleagă pe altul ca Domn
al Moldovei: cu învoirea Porții, iar Muntenia s'o stăpânească el şi neamul său pentru
totdeauna. Și i so mai spune, că până când domnește: asupra, Moldovei, nu va: plăti
nici un peşchoş şi nici o altă dare. Porunceşte Hanului să-i dea oştire câtă ar vrea

când îi va cere. Sultanul fi dă lui 20.000 de pungi de cheltucală de drum şi porun-

ceşte să nu plătească nici bani împărăteşti pentru fevizihat, nici peşcheșul regialilor
după tezrifal. Abiă a sosit Cantemir în Moldova şi îi seric chchaiaua, să zidcască un
Sultanului,

de domnie

pod peste Saxa şi să trimită peşcheşul

Vizirului, lui și celor-

alţi paşi după tezrifat. Dimitrie Cantemir, supărat de aceasta, hotăreşte să treacă, în
partea lui Petru cel Mare (vezi restul pe anul 1710).

După

plecarea

lui cu Petru în

Rusia, casele lui au fost confiscate: şi manuscrisele şi cărţile lui le-a luat marele draîn Moldova cu boieri moldoveni.
Ioan Mavrocordat ducându-se
“Samuil, patriarhul Alexandriei, urmaşul pomenitului Gherasim, Cretanul,. -om
E
învățat” şi cl.
“ Cosma Palinios, din Pisidia, urmaș al lui Samuil, învăţat și el, dar foarte 'sărac şi plin de datorii. A murit 'în Egipet, pe “când cu eram acolo cu Raib-Pașa.
'goman

sub

Mateiu Andrioli, urmașul său de doi ani. EI eră African şi venind la Bucureşti
domnul Constantin 'Mavrocordat, a ajuns prin mijlocirea acestuia, patriarhal

Alexandriei, făcându-se mutarea

lui dela

Bucureşti. Ducânidu-se în Egipet a fost primit

ca nimeni altuladin înaintaşii lui la
do către Domnul Egiptului Raib-Paş
prin mine!
întâlnirea obişnuită cu guvernatorul Egiptului, şi în sfârșit făcându-l să încalece pe un
armăsar ales, l-a trimis la: Patriarhie având în frunte. pe satării Pașci şi nu călare pe
măgar, precum făceau după obiceiul ţerii cu predecesorii lui ceilalţi guvernatori ai

Egiptului.. Apoi chir Mateiu, în anul 1750, a primit scrisori dela Isus, regele Etiopiei
numită acum

Habesia, şi dela muma

lui

Marta,

în

cari scrisori

seriă că a bătut pe

regele vecin de altă credinţă şi are de gândsă se ducă să lovească şi să supuie leru'salimul şi să ica sfântul Mormânt, şi-l rugă să-i trimită un învățător vrednice, şi dacă
se' poate un arhiereu, ca':să-l înveţe credința: dreaptă a bisericii răsăritene, precum
şi cărţile numite faptele soboarelor. Deci chir Mateiu trimise ca învăţător pe jcromo-

nahul Stefan din insula Sifnos

şi pe

mai trimise şi un tetravanghel

mic

doctorul filvzof Sisinios Moraiti şi cinci tineri;
de

argint şi metanii de chihlimbar bun, gros şi

curat. Dânşii sosiră acolo și se întâlniră cu regele și fură bine primiţi, dar peste puţin
muri regele, iar fiul acestuia, moștenitorul, nu fu asemenea tatălui său. Sisinios a murit,

iar Stofan fu trimis de către un boier la un sat al acestuia,şi acolo a înființat o școală.
Dar din nenorocire, prin mijlocirea demonului-ce urăște binele, această misiune alexan-
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drină nu aduse nici un rod pentru ortodoxie. În vremea asta, patriarhul Mateiua plătit
în Egipet datoriile înaintaşilor sii, atât celo ce erau la ogeacuri, cât şi la alte persoane
de altă credinţă. A dres unele case, proprietăţi de ale Patriarhiei, dărâmate şi nelocuite
şi dându-lo cu chirie, a mărit veniturile scaunului său .prea sărac şi încărcat de datorii. După acoca ducându-se la Rahit, a restaurat biserica ce oră întrun han de acolo.
Apoi ducându-se la Alexandria, a reparat casele. patriarhale amenințate cu căderea,
case cari se găsesc în biserica Sf. Sava. A reparat biserica patriarhală a S-tului Sava,
a zidit spitalul de pe lângă biserică, ridicându-l aproape din temelii. Apoi mergând în
Egipet şi tocmind cu plată trimise preoţi lă cele trei biserici! dela Tripoli din Africa,
Gezair și Tunis, ca să asculte sfânta slujbă creştinii de acolo, fio sclavi, fie negustori.
Toţi creştinii oraşelor din eparhia sa, atât cei localnici cât și străinii, văzând aceste
bunătăţi ale lui, îi dedeau pomană mai multă decât predecesorilor lui. Dar din pricina,
ca să scape de
marilor cheltucli ce a făcut pentru clădiri, a căzut în datorii; deci
al tronului ecu'cclesiarh
inarele
de
necăjit
fost
a
unde
-ele a venit la Constantinopole,
nicnic, profesorul Kritios, a cărui: patrie eră Prusa,şi a plătit.acestuia pe. nedrept 5.000
stu Cosma din Pisidia. Apoi trimise la împărăteasa
de groși, datoria predecesorului:
“Rusiei Elisaveta Petrovna pe arhimandritul său Meletie, cerând prin scrisori venitul
anual hotărit prin 3 hrisoave de către țarul Rusiei Alexie Mihailovici, bunicul Elisa"xetei, pentru trei biserici, adică pentru patriarhia din Cairo, pentru Sfântul: Gheorghe
din Egipetul vechiu şi pentru patriarhia Sfântului Sava din Alexandria. Erau treizecide
ani de când nu' se plătiseră aceste veniturişi se urcaseră la suma do douăzeci de
și a trimis în dar patriarhului
pungi. Deci Elisaveta, măriminoasă,a plătit şi aceste.
5.000 de groși şi a dăruit arhimanăritului alţi 1.000. Luând acești bani, el sa întors la scaunul.său şi a plătit noua sa datorie și a preinnoit caselo patriarhale din Cairo şi
făcând o bibliotecă din mulţimea cărţilor prăfuite şi împrăștiate, le-a pus în mai bună
și-a dat dimisia la Chipriotul Chiorânducală. Pe urmă întorcându-se la Constantinopol,
prianos, ce-i ziccă filozoful, după ce a cheltuit dela dânsul banii pentru hirotonii, pentru
berat, pentru îmbrăcăminte şi lefile slugilor, ca și pentru navlul şi proviziile de călă.sa, și cu banii
torie. După aceea a plecat la Sfântul Munte şi a locuit la mânăstirea
primiţi din“ Rusia a reînnoit în chip strălucit şi trainic mânăstirea Kutlumusiului. Și
de acolo (fie-i veşnică pomenirea!) a sburat cu sufletul în sălașurile cerești.
Silvestru, patriarh al Antiohiei, moștenitorul lui Atanasie, al- cărui arhidiacon
-a fost, eră de fel din .Chipros, om milos şi pictor. Ca oameni nesăţioși și lacomi, locuitorii din Halep au cerut dela Atanasie voia de a mâncă peşte Miercurea și Vinerea.
EL sa învoit în interesul bisericii, prevăzând răul ce o ameninţă. Dar Silvestru ducânfăcul
du-se la ci i-a afurisit odată şi de două ori pentru mâncarea de peşte şi așă.sa
vinovat de trecerea la catolicism a locuitorilor din lHalep şi Șam.
Gavril al Halchedonului a reînnoit din temelii biserica sfintei Lufemii din Halchedon, care eră ameninţată să cadă şi sa făcut vestit pentru această clădire. Dar căfost
zând în datorii sa rugat să-l ajute. patriarhul ecumenic Peroglani. Acesta când a
cari
de a doua oară patriarh, a scris țarilor Rusiei, lui loan Alexievici şi lui Petru,
scris
mai
A
biserica.
erau fraţi, rugându-se ca să-şi arate mila împărătească: ajutând
şi lui Adrian, patriarhul Rusiei, îndemnându-i să înduplece și el pe împărați să miJucască biserica şi s'o scape de datorii. Către țari şi către Adriana scris și Gavril
al Halchedonului. Scrisorile sau trimis acestor împărați prin Partenie, arhidiaconul
Halchedonului, împreună cu unele moaşte sfinte, pe cari însă hoţii le-au răpit pe drum.
Impăraţii au răspuns patriarhului, scriind că trimit lui “Gavril al Halchedonului prin

arhidiaconul său blăni de samur în preţ de 150 de ruble, pe lângă 50 de galbeni de

Rusiei,
aur şi un hrisov cu o milă împărătească anuală. A scris şi Adrian, patriarhul
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către -patriarhul ecumenic, zicând că a ascultat cererea lui şi că trimite prea sfinţitului
„din Halchedon 50 de ruble cu arhidiaconul lui. Impărați au. avut deasemenea milă şi
pentru: arhidiaconul Partenie.
1 "Meletie din' Ianina, mitropolit: al Atenei; scriitor. de i istorie. bisoriccască şi de
„cuvântări
rue cu

panegirice. şi didactice,

scrisori

ca să fie: mutat

a murit-pe

când: mergeă

la Constantinopole. să stă-

din: anina.

i: Filoteiu Chiprios din Chipros, -vestit pentru darul la învățături.
Macarie din . Putmos, diacon, şcolarul: .profesorului de filozofie mai bine. cu„moscut sub numele de Iacov. lacumi, om virtuos, învăţat, vestit pentru școala ce el întâiul

a întemeiat-o în: Patmos și în care a predat lecţii fără bani. In această şcoală mulţi
sau. însemnat, stau bucurat; ea se păstrează până astăzi. A alcătuit o carte de didahii
numind-o «Trâmbiţa Sfântă» şi alta despre retorică; ele sau tipărit.
“ Aletodie ieromonahul Antrachiol,:' profesor. învăţat.
la. școala din Castoria. Se
păstrează o logică a lui: compusă cu bună metodă; dar liindcă scrierea lui a părut
'hulitoare, a :fost: poftit: la Constantinopole şi dat în: judecată din partea Sinodului, a
„fost osândit ca.părtaş al ereziei nouăa italianului Molino, care: pe lângă altele hu-

“leşte împotriva; celor sfinte, zicând “că totul în lume e o închipuire.- Deci

el singur,

-în'anul: 1720, a ars 'scricrile sale :erctice!în faţa patriarhului ecumenic Ieremia... și a
- lui: Hrisant, 'patriarhul Ierusalimului. A .- fost depus, dar arzând cărţile și scuipându-le şi
: blăstemându-le și cerându-și iertare”și primind aceasta din partea Sinodului, s'a retras
oilor: cuvântăloare». .
“la Scopelos. A mai scris şi o carte intitulată «Păstorul
:-Teroteiu din Itaca, monah, școlar al' lui: Macarie profesor,:la şcoala din Smirna,
“cu mare spor pentru nenumăraţii tineri cari: învățau la dânsul. El propovăduiă și cu„vântul lui Dumnezeu de pe 'anvon, dar nu spre mulţumirea: lui Neofit din Leros, mi"tropolitul din Smirna și a lui Calinie Miconiatul, urmașul acestuia. Căci Ieroteiu, fiind om
'de virtuţi, alunecă uneori la “critica unor purtări „cari erau poate în potriva. ca-plin
noanelor; nu: voiă' să ascundă adevărul şi fățărnicia, pe care.n'o- puteă suferi. Eu am
“venit în''atingere cu' el, „când « am fost de două ori 'în' Smirna, şi m'am încredințat de
e
:
:
„ caracterul lui. .
: Iacov 'din Patmos,

moaah,

şscolar

cum

se cade al

lui Macarie. Ducându-se

la

Sfântul 1 Mormânt a rămas acolo ca predicator „de pe amvon şi ca. învăţător în litere
al tinerilor călugări...
:::
Dao
eA
cu virtuţi.
om
vorbit,
am
care
de
leroteiu,
lui
al
şcolar.
"“AMeletie icromonoh, învățat,
Filoteiu: Chipriotul,: mitropolit al Chiprosului, cunoscut atât pentru.râvna lui
cartea, cât şi pentru grija ce a: avut şi ostenelile ce și-a dat sprea
răspândi
“dea
'țineă: turma' sa 'neatinsă

Antonie

italieneşto în 'greceşte

cală proprie.
Balan
i:
“tici în' trei

şi nosupărată

de obișnuitelo

îgrâuriri

rele.

Cateforos, ieromonah: din Zante, a alcătuit o gramatică, a tălmăcit din

Riu

volumuri,

scriptura vecho

şi

nouă

cu

şi lo-a tipărit cu

ilustraţii

cheltu-

a
|
Dra
preot din anina, profesor la şcoala din Ianina. A scris matomacari

s'au

și tipărit.

.

“ Doroteiu, ieromonah din Mitilena, școlar al lui Jacuni, omn învăţat, filozol, întâiul
dintre acei cari la noi se numesc filozofi; a slujit multă vreme ca profesor.la şcoala
din Constantinopole, întâiu. de. partea literară, apoi și de filozofie. :
loan -Patusa, preot: Atenian,: profesor la şcoala celinească numită . Flanginiană
-din Veneţia. A cules dela feluriţi oratori şi scriitori Elini și părinţi de ai Bisericii cuvântări şi epistole și poezii în patru volumuri şi le-a dat numele de: Toiclopedie, foarte
o
-:
trebuincioasă pentru școlari din pricina rarităţii cărţilor.
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- Anania, diacon, muzicant şi profesor. la şcoala literelor din Constantinopole. :A
compus şi a tipărit o gramatică despre particule, numită de el «Sulletul gramaticei»,
“care

însă e nesuferită

de

voluminoasă

ce- i.

Neofit Alorailul, diacon, profesor la școala

ai

:

clincască din: Bucureşti. A. scris şi

cl şi a tipărit o gramatică foarte mare, 'care scârbeşte prin unele” chestiuni străine de
- gramatică ce tratează. A comentat: și cuvântul lui. Vasilie cel Mare 'despre feciorie, și

„a. mai scris un'tom mare voluminos despre canoane, care asemenea s'a tipărit.
" Ghenadie, presbiter, de fel din 'satul Pentatihion, numit acum Pantih, din IMalchedon. A fost hirotonit ca mitropolit al Ialepului și fiind necăjit de către locuitorii
din Ialep, cari trecuseră la catolicism, la urmă după patru ani' a demisionat şi sa
retras la sfântul Munte, unde cercetă' mânăstirile -şi schiturile şi chiliile, dar mai cu
deosebire mânăstirea Ivirilor şi IMloropotamului.. Sau făcut și stihuri după mărturia
lui asupra. minunii ce a făcut icoana Presfintei din mânăstirea ce se allă aproape de
-.
ia
|
Tripolis din Siria .şi care se numeşte Balamenti: .
propășirea
pentru
cunoscut
veche,
Patra
: Partenie din Ianina, episcopul. dela
învățăturii. Pe vremea răsboiului fugind împreună” cu: toţi arhiereii din. Morea şi.cu
:
|
unii mireni bogaţi, sa dus la Crâm. în anul:1777,..
Nicea
din
şi
Nicea
la
Ilio
" Gherasim. din Leros, episcopul 'Iraclici, fu mutat din
:
la Iraclia, fiind om foarte harnic şi supărător la: multe lucruri. .
şi
caterisirea
după
iar.
Nicomedia,
la.
Leros
din.
mutat,
Vrula,
din:
_ Gavrilache:
surgunirea lui a păstorit în Halchedon şi după a;doua caterisire tot în Nicomedia.
A adus mare pagubă Bisericii Mari cu schimbările: de patriarhie şi cu toate întreprinderile lui îndrăzneţe şi prosteşti în afacerile laice, politice şi, pe scurt vorbind, privi|
a
toare la heghemonie.
AMeletie Constantinopolitul din Prusa, mutat lu Nicomedia, bărbat foarte vred:nic” şi încercat în trebile politice ale Bisericii, dar favorizând pe unii boieri şi de multe
orişi din încăpățânare . nesocotind - înţelegerea deopotrivă cu ceilalţi arhierei allători
-în faţa locului, adeseori a făcut mult rău bisericii, neingrijind de, interesul ei și făcând pe plac unora dela curtea lui. Deci a fost trimis în eparhia lui prin hotărîrea
sinodală a arhiereilor, şi aceasta nu fără multă cheltucală. Neavând astâmpăr, fu surgunit
la muntele Sina. In urma rugărilor făicute de unii boieri i sa dat voie 'ca să se aşeze
în Ilio. A fost deslegat de „vină și i sa dat 15 pungi pentru cheltuelile lui de atunci;
i Sa hotărit din partea obștii cinci pungi de aspri; pe fiecare. an pentru ale traiului;
lui şi
și acum stă liniștit în Ilio, după ce Biserica, pentru întâmpinarea prigoniriior.
-ca cheltueli de surgunire, a fost păgubită cu 250 de: pungi, sumă dată de arhierei în
Neofit
sarcina eparhiilor lor. La urmă a venit iar la : Constantinopole sub patriarhul
murit.
a
liniştită,
vicaţă
o
atunci
de
şi a dobândit din nou eparhia Nicomedici, unde trăind
AMitrofane Grigora, ieromonah, din Dodona, adică din Arghirocastro. Se..păstrează dela el epistole şi Lauda Nicotianci. A făcut şi un Teolocarion adunând toate
troparele privitoare la Născătoarea -de Dumnezeu, cari :se. găsesc în cele: douăsprezece
mineic, Paracletica, Triodul şi Penticostarul și cele :ce nu au fost de ajuns le-a compus
el..A compus canoane.şi celelalte la zece slinţi. în anul 1685. A trăit 104 de ani și a
.
murit la 17830 in' Bucureşti.. ! .:
Ioanichie, ieromonah din Chipros. Acesta a fost întâiul meu profesor îîn litere,
Apoi sa făcut proestos al bisericii lui Ilristos din Galata. A predicat la biserică, ani
mulţi şi la moarte a închinat Marei Biserici biblioteca sa, care eră destul de bogată
şi însemnată.

„Cosma, ieromonah
Hurmuzaki,

Documente,

din Lemnos
XIV,

şi. profesor tot acolo. Fu decapitat în , Lemnos
22
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-de către Turci împreună cu arhiereul Lomnosului, pe vremea răsboiului cu Ruşii în

|
3
E
:
“anul 1772.
Ioan numit Ioasaf, ieromonah din Rodos, predicator. A stat peste: zece ani
ca învăţător în Scopelos ; apoi a cutreierat Sfântul Munte, Salonicul, Rodos, Hio şi Smirna

'şi ori unde 'se ductă, propovăduiă cuvântul lui Dumnezeu. A interpretat Cântarea Cântărilor şi cartea i.s'a tipărit. Din Smirna venind la Constantinopole cu patriarhul kir
Procopie, a predicat la Marea Biserică. Când exarhioţii: mei din Livisi și Castelorizo
sau plâns de epitropul. meu din Pisidia, eu i-am dat exarhia mea. Deci Biserica Mare
Ta hirotonit ca arhiepiscop la Mira din 'Licia; prin berat împărătesc Livizi şi Caste-

larizo s'a alăturat la, această arhiepiscopie și astfel am scăpat cu de exarhie prin prefacerea acesteia în eparhie a lui. Mânăstirea Sfântului Nicolae se allă pe marele uscat
'al Liciei în faţa Castelorizului: Ca chiriarh a vrut s'o cerceteze şi să-și ica venitul ce
i se cuveniă pentru munca lui. A descoperit” simonie. Ca om lipsit de tact politic, a
afurisit pe epitropii cari erau. din Castelorizo, în .loc să treacă peste lucrul acesta -şi
“să caute să nu se întâmple pe viitor. Cei de acolo, obrăznicindu-se, l-au gonit ruşinos
de acolo. Gonit fiind a fugit la Rodos.: Arhicreul din Rodos n'a putut să-l potolească

şi să-l împace cu eparhioţii lui din. Castelorizo, cu toate că le-a scris patriarhul și le-a
dat sfaturi recomandându-l la dânşii. Deci el a venit la Smirna și de acolo la Constantinopole. De aici a însoţit pe

Chiteon, epitropul

Chiprosului, care plecă la Chipros,

cu scrisorile trebuincioase de recomandare din: partea patriarhului, pentru ca prin ele,

-Chiteon să-l împace cu eparhioţii. Când au sosit acolo, au pus la cale înţelegerea și s'a
pus la orândueală biserica, dar Chitoon l-a luat cu sine în Chipros, ca să predice câtăva

Se

“vreme cuvântul lui Dumnezeu la locuitorii acelei insule.

Constantin Ventura din Paros, dragoman al flotei împărăteşti sub amiralul
Gieanim-Hogea. A fost decapitat de către Vizirul 'Topal-Osman-Paşa din pricină că apără
“pe Mihail Racoviţă, Domnul Munteniei, de sigur în urma pârii ce i-a adus către Vizir
:Constantin: Mavrocordat, fiul lui Nicolae Vodă, învinuindu-l că ocroteşte și laudă pe
Racoviţă la ulemale şi la alți regeali ; drept care vizirul a scos pe Racoviţă din dom:
nie şi l-a înlocuit cu pomenitul Constantin Mavrocordat.

"i:

- Oonstantin Dracos, fiul lui Diamandache, care a fost feciorul unui lptâr din

“satul Litres aflător pe uscat

lângă

Constantinopole, dar

Brâncoveanu, prin- mijlocirea unor dregători

oară ca al: doilea secretar al Voevodului
“turci, oameni

de frunte, cari cumpărau

nu spre mare, a slujit odini-

lapte. dela

ca cunoscător de limba elinească, latinească

tatăl lui. Dracos acesta a fost vestit

şi arabă. A ajuns mare logofăt pe lângă

Domnul Constantin Mavrocordat, al cărui capuchehaia a fost, şi a schimbat meseria bu'nicului său numită: turceşte sugi (lăptar), în nume de familie a sa şi a:neamului său
dându-i forma de Suţu. A avut cinci copii, din cari cel dintâiu, Alexandru, a fost mare
postelnic al Domnului Moldovei Mateiu: Ghica și mare schevolilax al Marei | Biserici a
a
aaa
Ia
”
lui Hristos.
Ca:
din
voevodului
a
şi
ienicerilor
agti
mărturia
„Acesta a fost denunţat prin
lata, adecă

în urma

plângerii

înaintate

de

dânșii cum

că are o'sclavă turcoaică

întrebuinţează ca femeie a lui, fu tras în ţeapă sub casa lui din Fanar

și o

din porunca

Sultanului Mustafa. Al doilea fiu, loan Suţu, hatman sub Domnul Moldovei Mateiu Ghica,

Suferind de boală, a murit de mult. Al treilea fiu Nicolae, postelnic sub acelaș Domn,
al: Moldovei Mateiu Ghica, mai târziu al doilea capuchehaia al lui la Constantinopole

şi baş-capuchehaia sub Domnul Moldovei. .loan Calimah, fost dragoman al Porții şi a doua oară baş-capuchehaia al lu;
Grigore Calimah, care a domnit după tatăl lui, şi a treia oară baş-capuchehaia al lui

Alexandru Ghica Vodă, care din dragoman a ajuns Domn al Moldovei şi a patra oară

baș-capucheiu

în a doua domnie în Moldova

a aceluiaș Grigorie Calimah, pe

vremea

căreia s'au întâmplat în Polonia neînțelegerile. dintre disidenţi şi papistaşi şi Sultanul
Mustafa pentru câștigarea de nouă ţinuturi, când el ca să ajungă dragoman

al Porții,

prin ştirile ce dădeă ca din partea lui Grigorie Calimah Vodă, s'a făcut singur vinovat
la izbucnirea răsboiului cu Rușii,

după a cărui isprăvire-s'a făcut. şi el dragoman

al

Porții. Apoi cu prilejul expediției și-a pus în gând să ajungă Domn, dar n'a izbutit:
Domnul său Grigorie Calimah a fost mazilit, şi fiind amândoi chemaţi la Constantinopole, au fust decapitaţi, ca pricinuitori ai răsboiului, de către: acelaş Sultan Mustafa.
AL doilea fiu, Mihail Suţu, postelnic odinioară: și ginero al lui Ioan Vodă Calimah, sa
* făcut baş-capuchehaia

al lui Grigorie

Calimah: după ce frate-siu Nicolae a-ajuns' dra-

goman. La mazilirea Domnului, el a fost închisla Cuptorul Bostangibaşului ca fiind
omul lui, dar a fost slobozit ca nevinovat după uciderea Domnului. Peste mai mulţi

ani, când s'a încheiat pacea, s'a făcut baş-capuchaia al lui Alexandru Vodă
când acesta ajunge a doua oară Domn

al Munteniei.

Apoi după şapte

Ipsilanti,

ani, cânda fost

mazilit Ipsilanti Vodă, cl s'a făcut dragomanal Porții. In acelaş ân fu surgunit la'Tonedos, de unde întorcându-se fără a pierde nimic și: fără voia lui “Ipsilanti. Vodă, s'a
făcut: Domn

al Munteniei

după un an

dând

bani

mulţi, lucru

neobișnuit

până atunci ;

a fost mazilit în anul 1786, 20 Martie. Când s'a încheiat pacea între Turci și Ruși, după
răsboiul

care 'a 'izbucnit

oară Domn al

în anul: 1i94 sub

Munteniei.

-

Sultanul
i

Iacovache, liul unui negustor din IHio. ra
luând de femeie pe fata

lui

Adamache

Abdul Iamit, s'a făcut : și a doua
a

!

ditoştan la ambasada engleză, şi

Moruzi, a intrat în slujba. lui Constantin Ma-

vrocordat, Domnul Munteniei. Acesta l-a făcut cămăraș, apoi l-a trimis la Viena pentru
a-i târgui argintării şi acolo el a câştigat o grămadă de bani cu: prețul argintăriilor,
După mai multă vreme, Domnul l-a făcut postelnic şi peste câţi-va ani după aceea
l-a făcut spătar şi capuchehaia la Constantinopole. Apoi el sa făcut capuchehaiaua. lui
Scarlat Ghica Vodă, Domn al Moldovei, în urmă al Munteniei. Apoi el a slujit pe Mateiu

Ghica Vodă. Pe urmă s'a făcut capuchehaiaua Domnului Moldovei și” ginerelui său
a domnit
Grigorie Ghica. Apoi sa făcut capuchehaiaua' aceluiaș ginere al său, caro
atunci,
de
răsboiului
vremea
pe
în Muntenia. Când acesta a fost luat prinsde către Ruşi
cl a stat liniştit acasă, până când după încheierea piicii sa făcut iară capuchehaia, când
Grigorie Ghica a ajuns iar pe scaunul Moldovei prin ajutorul regelui Prusici şi: prin
mijlocirea lui po lângă Ruşi. Dar lacovache nu a vestit pe ginerele :şi: Domnul său

despre ciuda și disprețul ce aveă Poarta faţă de dânsul, ci i-a scris din potrivă și așă
el s'a făcut pricina că Domnul a fost înșelat şi ucis şi că copiii lui au fost sărăciţi în

urma contiscării tuturor averilor şi caselor sale din partea Porții. El nu voiă săi dea
'de ştire despre starea adevărată, ca nu cumva Domnul să fugă în "Rusia.
Gheorghe, fiul hirurgului Stavrache, sa făcut cămăraș al lui Mihail Racoviţă,
Domnul Munteniei, apoi capuchehaiaua lui, apoi spătarşi baş-capuchehaia al fiului

acestuia Constantin Racoviţă, caro a fost întâiu Domn al'-Munteniei, apoi al Moldovei.
— doritor să facă rău altuia și
Eră pizmaș și pornit la fire şi plecat spre ură și pică
să pârască cu clevetiri şi apoi să păwubească și să surgunească pe oameni. După
moartea lui Constantin Racoviţă, el-a fost pricina că'au păgubit mulţi boieri munteni
şi greci, cari erau în slujba lui Constantin Mavrocordat, Domn al Munteniei 'înainte
de domnia lui Constantin Racoviţă ; după moartea acestuia ajungând puternic pe lângă
Sultanul Mustafa, a făcut Domn al Munteniei pe al treilea fiu al lui Mihaiu Vodă, pe
Stefan Racoviţă şi el s'a făcut baş-capuchehaiaua lui. Po vremea acestuia a ajuns tare
şi ave mare trecere po lângă Sultanul Mustafa şi sa prea ridicat şi: s'a îmbogăţit
peste măsură. Dar pentru multele răpiri ce a făcut și biruri ce a luat în Muntenia

„prin omul său Statache

Zagoreanul și

Dimitrie, fiul celebiului Fotie, au fugit mulţi

țărani Munteni în Ungaria; aflând - despre

asta Sultanul Mustafa din jalba locuitorilor

„din, Vidin, pe Stefan Vodă l-a mazilit şi l-a, surgunit în Mitilena,
iar pe Stavrache la
spânzurat la poaria casei lui nouă dela Mega Rouma, casa „lui a dărâmat-o şi i-a con-

fiscat toate lucrurile şi banii ca la două mii de pungi. EI clădise zidul cu chiliile mă.năstirii Ivirilor dela Sfântul Munte şi paraclisul Sfântului Gheorghe, cheituind douăzeci de pungi. A tipărit în Lipsca două volumuri cartea teologică a lui Bryennios
prin

mijlocirea

lui Sofronie,

arhiereul

Ptolemaidei.

Dedei

şi milă

la Mega

Reuma

şi

plătiă dările multor creștini săraci. Trupul lui aruncat în mare nu sa mai găsit, pentru
-care cuvânt.

nu

se, vede

mormântul

pe uscat.

Dimitrie Scanavi, negustor Hiot al Sultanci Asme, :sora Sultanului Hamid, şi
:
al -unor. Viziri și .regeali, dela cari. s'a îmbogăţit. Plăteşte peste an 300 de groși, da-

rea 'anuală a părinţilor. din Capsocalivi dela Sfântul. Munte. Om binevoitor, însă mânios,
:dar se căeşte îndată de. obrăzniciile ce. spune în mânia lui — ceeace Înseamnă, om ne„chibzuit.:
A fost întemnițat la cuptorul Bostangibașului îndată după moartea Sultanei,
:și a treia zi a fost: decapitat-sub cuvânt căa furat o prea mare mulţime do giuvacricalele :Sultanei
- precum şi mulţi
şi: paralele
şi casele lui. Averea
:Șlefan, (iul răposatului:

bani.de ai ci; și au fost confiscate toate proprietăţile
lui a fost prețuită, până la zece mii de pungi. .
Constantin

Basarab: Brâncoveanu

Cantacuzino,

fu ucis

şi el la Vila-Kioşe în fața Sultanului. Ahmet al V-lea, în aceeașş zi, înaintea uciderii
tatălui său;

el eră învăţat și în elinește. A scris un

Ştefan,

sa

5.

care

tipărit la anul 1706.

.,.

.

.:..:

panegiric
4

în- cinstea

mucenicului
.

RE

- Alexandru Lariseanul, profesor . al. lui Gheorghe. Stavracoziu școlar și al al

pommenitului Macarie din Patmos.
.
DI
Da
:
Panu Maruţi, din anina, locuitor în„ Veneţia, ful lui Hristodul Maruţi.. Doi
fraţi, Lambru şi Simeon, lăsând „alţi doi fraţi la Ianina, sau dus la Veneţia şi sau

îndeletnicit:cu negoțul, fiind tovarăşi tustrei fraţii. Negoţul lor s'a întins nu numai în
:Morea'-cu mătasa (?). şi altele, în Constantinopole
și în Salonic şi în toate insulele Cicladeşi ale mării Egee şi în Muntenia şi în Moldovași în Egipet şi în tot cuprinsul iîmpă- -

„răţiei turceşti, ci şi în Franţa și în Olanda și în Anglia şi în Veneţia.Au cumpărat aballul cel
:mai aducător de câștig, adică monopolul tutunului și al uleiului și al vinului. La moartea
lor au: lăsat peste -două milioane :de ducate.: Anastasie a fost ucis pe când .treceă singur printr'o curte. Fiul lui, care venise după moartea unchilor. în Veneţia, a fost asasinat cu 'un pistol'pe când sta scriind în Dbiurou. Fiul. lui Iristodul, care murise, aflân„du-se de faţă în Veneţia cu vărul său, a moștenit întreagă averea şi a dat celorlalţi
:clironomi, bărbaţi și femei, băieţi și fete, partea cuvenită după moştenire. El a rămas
foarte bogat şi întreceă în .avere pe toţi negustorii și boierii Greci, şi pe cei din Constantinopole şi'pe cei din Muntenia și pe cei din Moldova și din Serbia, din Companiile
din Braşov şi aproape şi po cei. din Anglia.şi din Olanda. Deci părăsind negoţul,
sa
rugat să fie prenumerat în: rândul nobililor Veneţieni, depunând la zecea obișnuita taxă.
Dar.nu l-au primit. Deci el supărat pentru acest dispreţ s'a făcut din partea Cesarului
„prinț al împeriului. Apoi sa dus la Paris şi în Anglia şi în Prusia, şi a fost primit
.de către regii Franței, Aneglici și Prusiei; pe. urmă a plecat la Petersburg, unde sa
făcut cavaler -de rangul Sfintei Ana și în ciuda Veneţienilor, din a căror pricină a

făcut aceste drumuri, s'a rugat să-l trimită ca ambasador al lor în Veneţia — ceeace i
sa şi făcut din partea împărătesei Ecaterina a II-a. Deci ducându-se acolo, a locuit
cu slugile şi curtenii obișnuiți pentru:un ambasador lângă biserica S-tului
împreună
;Gheorghe a Grecilor,în casă foarte scumpă și măreaţă care fusese zidită de către

1%3
unchii lui Lambru şi Simeon. Impărăteasa ia dat de soţie pe fiica Doamnei Ruxanda
din Rusia şi a răposatului Scarlat Ghica Vodă.
în
şi
de
au

Fostul arhiereu al Anghirei, care predică în postul mare la Scopelos, s'a dus
Veneţia pentru tipar. In biblioteca dela S. Marco, pe lângă alte cărţi elineşti, a văzut
optzeci
o carte de interpretare a Scripturii nouă şi vechi, un manuscris împărțit în
când
nopole,
Constanti
din
i
volume. Se zice că aceste cărţi le vor fi răpit Venețieni
la
ă
cucerit-o, precum şi altele din pietre scumpe, care-i obiceiul de le înfăţişeaz

toţi în fiecare Vineri mare. La poarta dela S. Marco se văd şi cele două canaturi de

din Conbronz cu icoane de sfinţi lucrate în argint, şi doi cai mari de bronz, răpiți
stantinopole.
Critias Prusianos, filozof, profesor al aceleiaș şcoli de elineşte din Constantiși
nopole, apoi şi la școalele de filozofie. Neîntrecut în elinește, latineşte, araba, persana
şi mare
turceasca literară, cl eră şi filozof distins, elocvent şi foarte vorbitor. A ajuns
par
alţii,.se
de
şi
patriarhi
de
i,
cclesiarh al Bisericii mari. Caterisirile de mitropoliț
Se
.
defăimare
spre
a fi compuse de ol, căci aveă belşug de vorbă şi firească pornire
seamă tălvăd încă dela el felurite cuvântări mici şi însemnări şi tălmăciri şi mai cu
tul. A
Areopaghi
Dionisie
Sfântului
măcirea vrednică de laudă din latineşte a cărţii
aşa .
Ahmed-P
tălmăcit şi Logica lui Corydaleus în limba arabă închinând-o Vizirului
E
Riupruliul.
Vodă
Sa făcut capuchehaia al Domnului Moldovei, al lui Ioan, fiul lui Nicolae
nevrednicia
Mavrocordat, care pentru nepriceperea şi neştiinţa în cârmuire şi pentru
mult şi Critiassa a fost mazilit în cea mai mare sărăcie—din care pricină a pierdut
seamă ar [i
bună
de
trăiă,
Aveă un fiu bine înzestrat anume Grigorașcu, care, dacă
avut rost. A murit Critias foarte sărac.
vorbă
Dascalache Polili, profesor la aceeaș şcoală, foarte blând şi bogat la
când predă. Spre nenorocirea şcolarilor a murit foarte tânăr.
al filozofilor», o
«corifeu
și
primichir
mare
Mitilena,
din
Ioan Geani, învăţat
se dădeă şi se dă
slujbă sau mai bine zis un titlu, care din vremea împăraţilor noștri
şi lui Crilacumi
şi lui
“si acum de către patriarh la cel mai învăţat, precum s'a dat
şi unele versuri eline
tias şi la alți predecesori ai lor. A scris și unele mici envântări
a fost vindecat de
care
prin
de mulțumire către Preasfânta, Izvorul dătător do vieaţă,
în anul 1753, A scris
dizenterie, după ce a fost lăsat în desnădejde de către doctori
de două ori în Moldova
şi alte tratate mici. Fiul acestia, Manolache Vodă, a domnit
de către Ruşi.
pe vremea răsboiului cu Nemţii și Rușii, şi a fost luat rob

V.

BUCURIA OBŞTEASCĂ
.
A PREA
INTOARCERI
NOROCITEI
PREA
PRILEJUL
CU
CUVÂNTARE PANEGIRICĂ
EVLAVIOSULUI, PREA SLĂVITULUI ŞI PREA STRĂLUCITULUI NOSTRU DOMN
CHIR IOAN ŞERBAN
„VOEVOD

ALCĂTUITĂ

ŞI ROSTITĂ

DOCTOR
CĂTRE

NOBILULUI

1 ŞTIINŢE
ACELAŞ
BOIER

CU
MARE

SPĂTAR

ME

PE

ÎNCHINAT

AL SFINTEI

CHIR

CONSTANTIN

Traducere

de

i

| ŞI DUMNEZEEŞTII

IN 23 DECHEMVRIE

1053

BRÂNCOVE EANU,

aaa

ŞI INTELEPTUL

SOFRONIE LICUDI
„DIN CHEFALONIA

ȘI SMERIT PREDICATOR
SMERENIE

INTREGI

DE CĂTRE PREA INVĂȚATUL
INTRE IEROMONAHI
Ea

CHIR

ŞI. DE

AL UNGROVLAHIEI

EVANGHELII,

PREA “SLĂVITULUI
NEPOT

AL

MĂRIEL

ŞI

PREA

SALE.

G. Murnu.

" Prea slăvitului și prea nobilului între boieri, marelui spătar chir

căruia Dumnezeu

să-i împlinească

dorinţele.

Faima multelor şi feluritelor daruri ale vestitului nume al Domnici-tale, care,
prea slăvite şi prea nobile mare spătar, pe fiecare zi răsună în auzul tuturor ca o
trâmbiţă sonoră şi armonioasă, din care pricină fieştecare aleargă să-ţi aducă din
adâncul sufletului dovezi de dragoste plină de respect şi venerație, a trezit duhul
meu şi mă grăbesc a-ţi închină și cu acest mic semn al respectuoasei mele trude,
adecă descrierea meritelor, gloriei şi măririi prea. evlaviosului şi prea strălucitului
nostru Domn chir loan Serban, prea vrednicul și fălosul Voevod al acestei prea strălucite Domnii şi unchiu după mamă al ilustritrăţii tale; lucrarea aceasta, cum îţi este
cunoscut, poartă numele de Bucuria : Obştească, pe care bunătatea ta cea prea dar-

nică și nobilă subt aripele

tale

încălzind-o

numai felul darului, ci şi dragostea
goste prin care și acum și pururea
nobleţei și ilustrităţii tale.

ca o pâne împărătească, rog a primi nu

peste măsură de nare a celui ce îl îmbie, drase laudă a fi un mic, dar nestrămutat slujitor aal

Șofronie Licudi
/eromonah,
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Îi Dacă chiar când Planeta: cea :mare,i strălucitoarea „faca, purtătoare. de. lu
pi
'atâtea ori e văzut de cele patru
deşi: ;dei,:mină, Soarele răsare din zorile: trandafiri
părţi ale lumii şi numai pe o noaptee dorit, totuș, o prea cinstite, prea slăvite și
prea strălucite, al nostru stăpâne, toate. fiinţele vesele. şi voioase tresaltă deodată, ierburile şi Plantele ridicând creștetul lor. plecat, şi. deschizând frunzele verzi par'că printrun graiu tăcut mărturisesc. mulţumirea. lor faţă, de lumina izvorită din soare, pasă-

rile cerului scuturându- -și aripele

şi umplând! aerul cu 'cele mai dulci şi melodioase

cântări, vin spre întâmpinarea lui ca să i se închine, fiarele şi toate dobitoacele ieşind
și ele din vizuina și țarcul lor, sar de voie bună și se bucură pentru înviorătoarea
lumină a zilei;— ce se cuvine să facem noi, cari 'suntem oameni şi avem judecată
şi cu

ea primim minte

şi ştiinţă şi înţelepțeşte” grăind

cu' limba ne arătăm

cugetările

noastre — cu prilejul întoarcerii prea fericite a Mărieii dale care nu o noapte, ci de atâtea
luni n'a fost văzută, deşi a fost. dorită de toţi?.-.
:.-:

2. Fiindcă dar a sosit această prea norocită. vreme, în care întâiul și marele
mişcător al tuturor lucrurilor a hotărit ca această prea strălucită domnie să [ie mai
fericită decât. oricând” împreună cu! prea. slăviţii ei boieri, şi noi cuprinși de bucurie
şi voie bună, împletind coroane de laude, zicem că el ţi-a dăruit o scumpă şi neasemuită desăvârșire; şi din această pricină. însăși pilda prea aleasă a lui Dumnezeu,
care este Măria Ta, prea evlayvioase şi prea strălucite al nostru stăpâne, din însăşi po-

runca ziditorului celor văzute şi nevăzute; planeţii,firea şi meșteșugul au ajutat-o din

răsputeri ca :pe, nimenea altul; și -luându-se, la întrecere. şi-au dat toată dovada râvnei
lor ca să te.facă, fruntaș pe cea mai înaltă treaptă şi prea desăvârșit în orice. parte.
Deci luna. ţi-a, dat cea. mai, mare Dlândeţe la inimă, Mercur ţi-a dat elocenţă înţeleaptă și bogată la limbă, “Luceafărul - te-a. împodobit cu o faţă. plină de măreție,
să luminezi și să înveseleşti pe cei
Soarele ţi-a hărăzit însușirea ce o are'el însuși,
ce-se. găsesc supt ocrotirea -ta.: Zeul Marte fa dăruit, putere să. înfrunţi pe duşmanii
tăi şi să „stai. pururea biruitor şi triumfător. „Jupiter ţi-a dat bunătatea sa însăși, pe
care şi cu rezemându-mă astăzi, am. îndrăznit să ţin cuvântarea înaintea -Măriei Tale.
Saturn ţi-a dat „chipul cu care înţelepțeşte şi pe placul lui Dumnezeu să cârmuești
pe

toţi supușii. tăi. Firea

te-a împodobit

cu toată

acea

strălucire

ce o

aveă

în

sânu-

rile. ci; şi meșteșugul la rândul său cu.toate acele bunuri cari se pot câștigă printrînsul, încât Măria Ta împodobită de orice virtute, cinste și laudă, te- -ai arătat în
această

vicață

pământească

ca o nouă minune a meșteșugului,

lui Dumnezeu, care minune nu va pieri în vecii vecilor.
: 8; Stelele: lipsite de lumină o împrumută dela soare;
minii o dăruește la celelalte făpturi, şi el n'o primeşte dela

a firii, a planeţilor. şi a

soarele ca izvor al lualtul decât numai dela

11
Dumnezeu. De aceca și eu nu te.voiu prea mări, o prea strălucite Doamne; cu: laudele și slăvirea neamului tău cel vechiu şi prea strălucit al Cantacuzineştilor, măcar

că voiu fi învinuit cam

păcătuit

în, potriva regulelor bogat

înfloritei retorici;

dar

o voiu face cu drept. şi cum se cade, căci nu se cuvine ca materia, care covârşeşite
înălţimea omului, să fie îmbrăţișată de ştiinţa omenească.
.
Eu dar prea mărind pe Măria Ta nu te voiu lăudă cu virtuțile. străbunilor tai
împărați, ci voiu lăsă altora această sarcină, să spuie cum te tragi din Constantinopole;
a
împărăteasa cetăților, și din neamul cel vechiu și prea strălucit al lui Ioan şi Mateiu
împărații Cantacuzinești, şi că acest prea strălucit neam mai de mult s'a făcut mama
multor eroi virtuoșişi neîntrecuţiîn slavă, şi acum a născut copii prea străluciți şi
foarte aleși cari sunt Măria Ta și prea măriţii tăi fraţi şi rude, între cari prea măritul şi prea înțeleptul mare stolnic chir Constantin, cunoscut tuturor, renumitşi
vestit pentru înţelepciunea, dărnicia și pătrunderea sa, lucru ce eu nu oispun ca să
te laud. Nu te voiu lăudă fiindcă te-ai născut din acest neam atât de înalt, dar dacă
aveam de. lăudat acest prea strălucit neam, „de: bună seamă l-aș fi lâudat, pentrucă
u născut pe prea Măria Ta.
„4 Deci te voiu lăudă dintru ale tale şi: te voiu deserie ca pe un alu Apolon,
înlrumuseţându-te cu luminile şi strălucirile tale proprii. Aici: trebuiă de sigur altă
minte ca să afle cugetările, alt meșteșug 'ca să le orânducască; altă elocenţă cu
să le: împodobească,

altă. aducere:

aminte

ca

să le

pomenească

şi

altă limbă

ca să

le rostească. Dar, împletind după putere coroana ta, zic că îndată ce te-ai născut, ai
arătat înfăţişarea străbunului tău împărat,al cărui nume şi porţi acum; îndată ce te-ai
născut, ai dat o astfel de dovadă de măreție, încât ţi se cuveniă: coroana înainte ca
creștetul tău să fie împodobit de păr, ţi se cuveniă să fii numit împărat înainte de a
ajunge Domn al Ungro-Vlahiei întregi.
o
Mânile tale erau vrednice de schiptru înainte de a căpătă puterea trupească
ca să-l poarte. Te-ai născut nu ca domnitor parţial, dar împărătesc, fiindcă nu-ți lipseşte
strălucirea sângelui. Nu te-ai născut singurul fiu, pentruca astfel lumina ta să strălucească între prea slăviţii.
tăi fraţi, precum în mijlocul fraţilor.a strălucit lumina lui
Iosif, a lui Ector,

a.lui

Ercule.:Nu
cel

dintâiu

născut, ca

ai primit prea strălucitul :schiplru
'de faţă, ci pentru
tale

prin 'cari după

aceea,

ca şi când

prea

să nu:se

virtuțile,

mărinimoasa

pară că de aceea

darurile şi vredniciile

ta mamă,

mamă

roditoare, aş

puteă zice, de împărați şi nu do simpli domnitori, s'ar fi luat după firea pomilor, cari
întâiu scot flori, apoi frunze şi în urmă roade ; sau a păşit cu orândueala sferelor ce.
reşti, cari întâiu scot la iveală luminoasa stea Venus, apoi zorile cele, trandafirii
'şi
după aceea marea planetă, soarele cel strălucitor şi dătător de. lumină, ori după orândueala. limbilor, cari întâiu se ivesc desăvârşite, apoi mai desăvârşite și în sfârșit ajunge
la cea mai înaltă desăvârşire, Ieşind din pruncie şi ajungând pe treapta tinereţei, ca
un alt Ercule tânăr, găsindu-te la răspântia celor. două drumuri,
ai.
ales. pe .aceea a
binelui și ca un judecător foarte cuminte şi înţelept nu ca şi Paris. Venerei, ci ca şi
străbunii tăi Minervei ai dat mărul do aur, darul plăcut, adică pe tine însuţi. Şi Minerva dimpotrivă, nu ca Venera ţi-a juruit pe.prea frumoasa Elena, <i' un alt măr
de aur, anume .domnia şi stăpânirea deocamdată a Ungrovlahiei întregi, şi apoi nădăjduim că vei ajunge tot mai sus. Pieptul tău l-ai făcut locaș al virtuţilor, al dreptăţii,
prin care arăţi iubirea către Dumnezeu, “evlavie către cele dumnezeeşti, cinste faţă
„de

părinţi,

închinare

către

cei mici;

locaș al înțelepciunii,

cu care,

amintindu-ţi:
tre-

cutul și gândind la cele de faţă, prevezi multe lucruri chibzuite pentru. șiitor. Trec
cu tăcerea darurile tale de afară, anume frumuseţa trupului, bărbăţia, tăria, sănătatea
şi măreţia feţei, care cu mânie se.arată ca un comet înfricoşat nu numai către duşHur.nuzski,
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manii tăi, ci și [aţă
de cei ce te înconjoară, şi e veselă ca un alt soare luminos faţă
i
.
i
de toţi.cei'do'aproape şi cei de departe, ;
„i 3.6, Dacă iarăș îmi voiu îndreptă'ochii! spre “faptele tale, po-tine te: voiu găsi
de mirat pentru vitejia și mărinimia ta; prin care: când adeseori din pricina rău făcătorilor și rău voitorilor tăi eră aproape să .călătoreşti pe “apele moarte ale 'iadului, îmbrâncind luntrea.. lui Haron şi 'râzând de :dânsul, -ai- rămas învingător, și încoronat cu
izbândă în acest: mare câmp de luptă al lumii; te 'voiu: găsi de mirat pentru isprăvile

tale; pentrucă. spre mărirea, şi amintirea veșnicăa prea strălucitului tău nume,ai zidit
prea'strălucita mânăstire cu un pod ncîntrecut de tare spre folosul obștii; şi ăi făcut
şi alte multe poduri durând drumuri peste râuri. Palate și zidiriai întemeiat și alte .
prea. multe: datorite virtuţii, atât de multe și atat, de mari! cum: nici unu) sau pre a
puţini :ar fi putut să le aducă la îndeplinire. -

i: o7;-Dar de ce 'caut cu să număr cu degetul câte'stele are cerul, câte flori primăMăria Ta este o prea vestită şcoală,

vara, câte: frunze are vara, şi 'cât. nisip are marea?

care cârmuindu-se pe sine, învaţă toată morala ; punându-ţila cale casa! tacea
strălucită arată tot meșteșugul

economici

prea

și ţinând cârma, domniei vădește politica. Și

fiindcă eşti de felul acesta, negreşit nu se găsește nici un graiu îndestulător ca să învedereze -măreţia ta, nici o judecată
înălțimea ta, nici o aritmetică

ca să arate

să numere

puterea ta, nici o' retorică să laude

rangurile

tale, nici

o muzică

ririle tale, nici 'o geometrie să măsoare slava ta, nici o' astrologie ca
treptele de înălțare ce-ţi pregătește pentru viilor pronia! cea 'sfântă;
fizică să priceapă înălțimea neamului tău și nici o: filozofie: morală « ca
Da
ai
rile: tale împărăteşti.
8. :Astăzi în sfârşit s'a

„o

isprăvit

acea

vestită

sfadă, care

atâta

să cânte '"mă-

să prevestească
nici o filozofie
să culeagă flo:
Ra
vreme:a

stat în

mijlocul corului înțelepţilor vechi la întrebarea, care 'este vremea cea mai nobilă şi mai
pi
ih
Iolositoare, iarna sau vara?
:

m

După părerea mea

iarna e mai

bună, pentrucă pe "vremea ei am: avut norocul

ca după atâtea valuri, drumuri, trude și osteneli, să văd un erou atât ' de 'bun și de
mare. Deci îndemnat de bucuria ce o'simt în inima mea, mă bucur şi mă înveselesc
şi înveselindu-mă mă bucur împreună cu prea măriţii boieri şi cu ceilalţi - supuși ai
acestei prea strălucite domnii, câre fiind supt aripile acestui vultur împărătese cu două
“capete, au putinţă să se bucure și să trăească liniștiți și fără primejdie fiind puternic . apăraţi. Şi nu

mă

bucur

numai : eu; pici

cel: ce poate: să simtă bucurie, ci și toate câte

-sunt lipsite de: minte, de simţire şi de vieaţă. Se bucură și se mândreşte limba noastră,
şi cu: drept cuvânt, pentrucă dacă se ridică mândrindu:se limba' evreească, căci în ca
-a vorbita tot văzătorul: Dumnezeu, a cuvântat străbunul nostru Adam şi s'a scris legea
veche, deopotrivă cu dânsa se înalţă mândrindu-se limba noastră, căci în ca s'au scris.
-cele mai frumoase ştiinţe și în 'ea acum se fac laudele tale. Se bucură şi se mândreşte
istoria” care va "vorbi despre înălțimea Măriei Tale, căci va cuprinde faptele şi isprăvile
tale. Se bucură şi se “mândrește poetica, “pontrucă va adună toată: cinstea veche și o
va scoate'la iveală spre mărirea şi lauda Mărici Tale, Se bucură şi se “mândreşte re“torica,;-căci ridicând în “slavă pe un 'aseinenca prea înălţat erou, va ajunge la culmea
aoetvâșiai. Se. bucură şi se: mândreşte logica, căci: dovedind ceea ce e neapărat treDiincios și nici de cum întâmplător, sau cu "neputinţă în laudele tale, primește cU-

roană Biruinţei câ să fie neapărat trebuincioasă deopotrivă la toată știința şi metoda.

“Se” Ducură și se mândreşte aritmetica, pentrucă; neavând destule numere ca să numere. măririle tale, are să câștige și altele. Se bucură şi se mândreşte gcometria, căci
pictura şi sculptura, cele "două prea scumpe fiice ale ci, se vor înălţă la cea mai mare
vrednicie, când vor arătă zugrăvită și sculptată prea slăvita-ţi faţă. So bucură și se
,
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mândrește muzica, căci primește un cântec desăvârşit și neîntrecut în dulceaţa armvnici, întonând cu sunetele ci prea vestitul tău nume. Se bucură şi se mândreşte astrologia, căci având pe prea luminosul luceafăr, po prea strălucitul tău fiu, așteaptă și
alte stele nouă dela Măria Ta și dela dânsul. In sfârşit se bucură şi se mândreşte legea
şi dreptatea, cunascând grija cu care. sunt păzite sub ocârmuirea ta cea strălucită,
|
9. La acoustă obștească bucurie luând dar şi eu parte şi neputând mai mult
decât atâta, mă rog de prea bunul Dumnezeu, de acel ce a ales pe Adam ca odrăslitor al omenirii, pe Noe pentru a doua naştere a lumii, pe Avram ca părinte al
multor neamuri, pe Iacov ca fruntaș al seminţiilor, pe Moise ca conducător al Evreilor,
pe Aron ca preot al cortului mărturiei, pe David ca împărat al Ierusalimului, pe Ioan
Botezătorul ca mergător înaintea fiului său singur născut și pe Măria Ta ca Domn al
Ungrovlahiei întregi. Fie ca el prin rugile prea sfinţitului şi prea îrivățatului domn
şi stăpân al nostru să întărească, să mărească și să înalțe po Măria Ta, ajutându-te să
ajungi tot mai departe, dăruindu-ţi până la adânci şi vânjoase bătrâneţe pe prea evlavioasa și prea luminata noastră Doamnă Maria, prelungind vieaţa stelei sclipitoare a
strălucitului tu fiu până la copiii copiilor şi păzind pe prea măriţii tăi fraţi, pe rude
şi pe boieri spre a luci ca luceferi pe emisferul pământului.

"10. Dar în cele din

urmă stau socotindu-mă,

cum mi se întâmplă să tac, şi

mâhnit pentru aceasta aş fi dorit sau să ştiu vorbi limba îngerilor, care fără mijlocul
vorbelor, al graiului şi al glasului se vorbeşte și se înţelege între dânșii, sau ca
Măria Ta să [i înţeles tăcerea mea, precum a tot puternicul Dumnezeu ascultă pe aceea
a lui Moise, văzătorul lui Dumnezeu; care Moise, stând pe țărmul Mării Roşii, tăceă
cufundat în jale împreună cu poporul israelit. EL tăceă şi Dumnezeuîl întrebă: «Ce
strigi cătră mine?» Căci măririle oricăruia, o prea strălncite al nostru stăpâne, se
arată pe lume în scris sau prin cuvânt, pe când cele ale Măriei Tale se întâmpină
numai cu mirarea și tăcerea,

-
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itica prea luminatului şi
mângâlerea
Alcătuită spre

A

DEŞERTĂCIUNE

prea măritului
prea bunului

Domn al Ungrovlahiei întregi chir loan Şerban Vodă Cantacuzinv.
creştin chir Grigorie Postelnic, soţul ci, din partea: predicatorulul
leremla Cacavela.

Cu adevărat vrednici de lacrimi este, prea nobilul meu cetitor, starea lucrurilor omeneşti, căci ca este întemeiată pe deşertăciunea acestei lumi mincinoase. De
şi rătăcit pare a [i cel ce se încrede și își pune nădejdile şi
aceda foarte nepriceput

îndrăzneala sa întriinsa. Ca să te încredințez despre aceasta, e de ajuns să-ţi amintesc

că bunurile ce ne făgădueşte şi ne dă lumea sunt toate vremelnice şi nestătătoare..
Socoteşte, rogu-te, cât de repede scapă. din mânile împăraţilor schiptrul şi sboară
dela unul la altul ca şi când ar fi întraripat. Gândeşte cum se spulberă cu vremea
orașele şi cetăţile; aşă încât acolo unde înainto păreau că în cuprinsul lor cu avuiile şi măririle lor alcătuesc o lume întreagă, acum, pustii şi dărâmate, rămân jucăria acelciaş lumi. Gândeşte cum frumuseţea se pierde din faţă, cum asfinţeşte slava,
cum amuţeşte faima. Gândeşte întrun cuvânt cum onoruri, bogății, ranguri, desfătări
şi toate celelalte mult dorite bunuri ale lumii sunt o floare care, cum sa deschis,
sa şi ofilit; un fulger care, cum a lucit, sa şi stins; o spumă sau și un fum care;
cum sa umflat, s'a şi împrăștiat; o nălucire care, când socoţi că o ţii și o strângi,
găseşti mâna goală, plină numai de aer. Cu bună socoteală dar putem zice, că lucrurile ce ne par în lume strălucitoare nu sunt toate aur, cum a ințeles-o 'şi vestita Semiramidă, marea împărăteasă a Asirienilor şi mama cetăţii mari a Vavilonul, măcar că
eră mai mult femeie decât cu înţelepciune femeiască. Dânsa lăsase scris po mormântul
ci, că ascunsese în el v nenumărată mulţime de aur şi că deci cine doriă să se inavuţească, să-l deschidă, căci negreşit va căpăta 'ce doreşte. Aceasta crezând-o un ră“tăcit iubitor de aur, a deschis mormântul cu grabă și vai! în locul aurului na găsit
altceva decât “un amestec de cărnuri mâncate de viermi şi oase putrezite cari

arătau faţa morţii. De sigur o născocite prea cuminte şi” înțeleaptă spre a face să îne
țeleasă fiecare deşertăciunea acestei lumi rătăcite. Ori unde lumea ne -figădueşte că
Jucrurile ei vor fi vesele, îmbucurătoare şi, într'un cuvânt, de aur, grozav ne înșeală,
pentrucă până la urmă nu le găsim decât amare, dureroase, nenorocito, şi într'un

cuvânt însoţite de stricăciune şi de moartea cea nelipsilă.
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2. Intre cei cari au priceput deşertăciunea lumii, nimenea altul n'a priceput-o
mai bine ca vestitul Solomon, care nu pentru altceva mi so pare că trebue numit
înţelept cât pentru. deşertăciune; el a cunoscut și a propovăduit, că lumea și toate
ale ei sunt deşerte zicând: «deșertăciunea deşerlăciunilor, toate sunt deşertiiciune».
Deșert este dar focul, căci, deşi luminează, dar în aceeaş vreme arde şi cu
puţină apă se stinge şi se pierde. Deşeariă este apa, căci, dacă răcoreşte pe cel însetat, dar în acecaş, vreme .sguduită ,de puternice Yânturi înntacă, „pe. cei mai mulţi.
Deșert este aerul, căci deşi n6 dă răsuflarea; dar când se strică :se-face' sabia morţii
care taie cu zile pe.om. Deșert este pământul, «căci, chiar dacă hrăneşte vietăţile,
dar
tot el le mănâncă și le înghite. Deșert este. soarele, căci chiar dacă naşte ziua şi
luminează lumea, toată bunătatea lui nu ţine mai mult de douăsprezece ceasuri. Deşeartă este luna, căci, dacă s'arată luminoasă, dar ea e deoputrivă în creşterea şi
descreşterea ei. Deşerte 'sunt stelele, căci; -chiar dacă luminează fața întunecată a
nopţii, dar de cele inai multe. ori. cu ucigătoarele lor: înrâuriri, „Pricinuesc moartea care
întunecă faţa oamenilor.. Deșert este până la urmă însuș Omul, căci, dacă i sau dat
puţine “zile, ele nu sunt făcute: mai statornice. decât ierburile şi florile- câmpului. EI
râde sara, iar dimineaţa îl face de plânge fără mângâiere; i se dă puţină pâne, dar
întâiu îl face s'o plătească cu sudoarea feței sale.” li pune trandafiri înainte, dar tot:
“odată îi presară . calea” cu.- spini, pentru ca bucuria lui :să nu lie lipsită de, chinuri '
şi de dureri.
3. Dar găteşte lacrimi acolo unde mai mult cu suspine decât cu vorbe eu
încep să plâng jalnicul sfârşit al prea frumoasei Smaragde şi iea aminte să te întristezi
din inimă şi să. oftezi. ră: sărmana :Smarăgda fiica prea evlaviosului Domn
Şerban Cantacuzino,
îi. vârstă de vreo şaisprezece ani,:atât de frumoăsă, încât grațiile' păreau slute înaintea ei; Faţa-i străluciă.ca 'soarele, ochii îi scânteiau:
ca. stelele,
pe':obrajii:
ei înfloriau' trandafirii: mai -vii decât cei: firești; buzele.
ei: le împodobiă un
porfir mai nobil ca.acel ce-l 'dau scoicile; părul: din capul ei bălaiu ca aurul, pieptul
cu- toată culoarea trupului eră ca și crinul. Pe lângă frumuseţile:i fireşti, ea. eră de o
evlavie peste: măsură: de mare; cu carte, foarte bună creştină; foarte blândă şi — ca
să':nu' lungesc -vorba— după numele: ei scumpă 'cu.şi smaragdul. Tatăl ei se bucură
şi se fericiă.
pe' sine privind-o. De: asemeneca..și mania ci se înveseliă
și eră făloasă,
că eră mamă unei: astfel dc! fete. Asemenea şi : rudeleşi mai toată. țara, văzând-o,:"o
lăudău: şi se minunau. de. dânsa. Mai:mult spre 'mângâierea;!
sa, tatăl ei a vrut s'o
mărite
: şi. .să-i : săruto . cununiile, deoarece cu. farmecile ci: păreă
: cununa! şi cinstea
tuturor. celorlalţi copii. Deci de când cl.cu toată grija sa pus să caute un tânăr care
să-i somene, dacă nu în frumuseţe, cel puţin -la fire şi. la :nobleţă, la urmă din toţi
cei: ochiţi de! dânsul unul singur a părut Măriei : Sale: mai potrivit, tânărul: prea nobil
şi cu adevărat drăgălaș: Grigorie Băleanu.
Pe
a
N
a
i
a
a

!

„Pe acesta chemându-l, cu multă dragoste l-a iscut nmire al fetei sale şi opil al

său. Prin urmare a pregătit nunta şi după ce i sărbat-o cu nespusă bogăţie şi împărătește la curtea: domnească, la care a fost de faţă şi “înalt prea sfinţia sa chir Dionisie;: patriarhul ecumenic, a întovărășit pe miri.la palatul ce anume pentru aceasta l-a

zidit ca:şi pentru un împărat, și dându-le
a petrecut 'bucurânduise

'și prea mărind

binecuvântarea

din adâncul sufletului său

pe Dumnezeu, care l-a:învrednicit înainte de

moarte
să: vază pe'mult iubita-i -Smaragdă într'6 asemenea sfare 'cu adovărat, fericită.
_
4. Dar, o spulber'al'lucrurilor omeneşti, o slăbiciune:a firii, o jalnică. prefacere, o tragedie -vrednică de lacrimi !-Nu au trecut trei luni și îmbolnăviridu-se, sărmana, nenorocita

Smaragda, peste

Blăstem asupra ta, o mourte!-Cum

așteptarea. doctorilor şi a rudelor, vai!

s'a stins!

te-ai îndurat ca în floarea tinereței să curmi vicața
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acestei drăgălaşe fete? Stau mirându-mă aici, ascultătorilor, cu ce fel de liguri st descriu tânguirile tatălui, bocetelo mamei, durerea şi gemetelo bictului, nenorocitului mire,
şi: suspinele
'şi lacrimile întregii ţeri. «Vai mie, vai mie ziceă Domnul cel de plâns
bătându-se adesea'cu mânile peste cap. «Vai mie, vai mie, tu fiica mea, nespus de
iubită, :nespus de frumoasă şi dulcea mea Smarasdă,
fala casei mele şi mângâierea
mi-oră nădejdea când îţi zidiam
Asta
pierdut!
te-am
ropede.
de
Cât
mele!
bătrâneţelor
casa cu atâta eriji? Asta aşteptam când îţi sărbam nunta cu atâta veselie? Eu trăgeam
nădejdea să văd și: copii dela; tine, şi acum eu, nefericitul, suit lipsitşi do tine, copila
mea cea plină de daruri. Cine nu mă va plânge; cine nu măva jeli ? Copila mea, nu auzi
oftatul 'şi plânsul tatalui:tău? Nu ai milă de mine, Smaragda mea, scumpul meu.su|
flet, comoara'și odorul vieţii și fericirii mele ?. Vai, inimă, cum suferi şi nu te si
Suflete, cum

rubzi

şi nu

te omori?. De ce hu mă

ici, o moarte, pe minc

mai intâiu,

s

nu văd atâta nenorocire, şi cum să te dau uitării, Smaragda' mea, şi cură să pierd din
minte farmecile şi frumuseţile tale? Vai mie, de trei ori nefericitul!»
i
plânizerilă,
Dar
5, Acestea şi alte mii de felul acesta cu vact ziceă Domnul.
'ale mamei, ale mirelui, ale fraţilor, alo rudelor
tânguirile şi: bocetele triste şi amare
şi eu de: mâhnire și de plâns 'sunt'oprit şi în
că
credeţi-mă
şi alo tuturor celoilalţi,
neputinţă să le descriu. Mult amăritul Grigorie, mai cernit cu inima decât cu; îmibrăcămintea, de -mâhnire umblă ca și ieşit din minţi. | se părcă ca şi când cerul se îin-

tundcase și că lumea se schimbase și se prefăcuse într'un iad, Bocetul lui nu eră altul
decât numai mânie către sufletul său, că se îndură să stea în trupu-i
însoţească sufletul sufletului său. De multe ori : din pricina” năpraznicei
intâmplări i se păreă că visează pe Smaradga. Dar iarăş văzând înaintea
zace moartă Smaragda, soţia lui, mângâierea lui, bogăţia lui, vieaţa lui,
pierdeă în neţărmurita-i “amărăciune şi cădeă leșinat. «Ce-i. asta ce
ce-i asta?

Și ce am

păcătuit.

faţă

de Dumnezeu

să mă

pizmucască

și nu icşiă să
și ncașteptatei
sa întinsă cum
sulletul lui, se
văd?» ziccă el,
atât și să- -mi: ră

pească pe: Smaragda? Şi cum nu iau cuțitul să "mă înjunghiu? Smaragdo, iartă-mă;
căci. nu eră norocul cel ce.ne-a unit, ci o putere a iadului ca să-mi dea o rană mai
adâncă şi mai. neviridecată. Şi cum să mai răsullu aerul fără de tine,o sulleţelul meu?
Acestea. sunt învoelile ce am făcut amândoi? Acestea sunt cele ce 'gândiam împreună?
Unde sunt copiii ce am: nădăjduit? Şi cum să mai intru în acel pustiu şi: negru. iatac
care ne-a primit pe amândoi? O cerule, o stelelor, cum de nu vă sguduiţi astăzi, ca
un semn al suferinței mele? O voi copaci şi plante și altele cari sunteţi nesimţitoare,
de ce nu căpătaţi simţire, să plângeţi şi să jeliţi răstriștea mea, norocul meu cel orb!
Năpastă mare mi-ai adus, o moarte, de ce si mă desparţi de Smaragda mea? De ce
nu ai cruțat-o pe dânsa și nu m'ai cosit pe mine sau dece nu ne-ai răpus odată pe
amândoi, ca să no aflăm împreună precum aici în lume aşă și acolo jos în iad ?» Acestea
ziceă mirele, iar bocetelo mamei erau atât de dureroase, încât cutez a zice că ar îi
facut să lăcrămaze şi pietrele nesimţitoare.
„2.
+6; Spuneţi-mi acum, ascultătorilor, ce 'este lumea şi ce suit ale lumii? Cu
drept cuvânt «deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciune», negreșit mai
sunt toate și mai amăgitoare decât visele. Ce'a rămas dintr'o ascslabe. decât umbra
menea prea, frumoasă fată ?. Care a fost sfârşitul ei? Viermii sunt acolo unde erau
trandafirii, besna, groaza ăcolo unde locuiau grațiile, duhoare acolo unde suilau imirezmele, însfârşit prada morţii şi a stricăciunii aceea care cu vicaţa ei dădeă atâta bucuric şi veselie vieţii părinţilor 'săi. Di
Doamno şi
evlavioase
prea
Dumnezeu,
lui
7. Dar fiindcă aşă a fost. vrerea
prea

ngbile

Grigorie,

oare

cu

plânsetele

noastre

nu

pare

că ne

răsculăm

împotriva

voinţei lui Dumnezeu? Suntem creştini şi drept credincioși și credem că peste puţină
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vreme

ne vom găsi împreună

acolo în' patria noastră adevărată cutoţii,

cu .lii şi cu

părinţi, ca 'să ne înveselim la olaltă după spusele neminţitoare al Mântuitorului nostru
lisus Hristos, care a zis: «cel ce-crede în mine, chiar marind!vă viețui».. Aşă dar,
dacă fiica, voastră trupește - şi-a plătit datoria obştească, dar sufletește e vie şi se
află negreşit 'în lăcașurile veșnice împreună cu Avram, Isac și lacov. «Pe cine :iubește
Dumnezeu, moare' tânăr», zice înțeleptul Solomon. Fiindcă dar şi Smăragda a fost iubită
de Dumnezeu, a trecut din sbuciumul acestei deșertăciuni lumeşti în seninul raiului:
Nu, nu se cuvine so plângem, ci s'o fericim; şi în adevăr fericită 6, căci

înainte să le încerce, a scăpat de chinurile și amarurile: acestei lumi deșerte: și rătăcite. .Așă, rogu-vă, mângâiaţi-vă ca să nu se supere şi Dumnezeu, şi cu voiu face
sfârşitul acolo unde intru, în mormânt, ca să deschid slăbiciunea firii omeneşti.
8. La mormânt, la mormânt te poftesc,: omule, ca: să cugeţi și. să vezi: sfârşitul cel vrednic de lacrimi al trufiei tale.; Aici se sfârșesc măririle, aici desfătările,
aici
' avuţiile, aici 'toate 'stăpânirile lumii. Acesta e ciocanul : care sfarmă
: tronurile:

şi 'schiptrul împăraţilor.: Mormântul

este. piatra la care: ca și o spumişoără se

îm-

prăștie tot ce..ni se pare că-i mare şi de .minune pe: pământ. Dar ce întorci:
ochii înapoi?.Ce fugi de :duhoare? Pleacă-te, te rog, vezi, deschide şi: cată dacă
cumva în această groapă întunecată deosebeşti pe împărat de un păstor, pe un filozof.
de un neînvăţat, pe cel frumos de cel slut, pe sărac de cel bogat, pe nobil de omul
cel de rând. Spune, care este capul ce a purtat coroană de împărat, și care-i cel ce
năduşind
:de osteneală eră gol şi uricios? Cari sunt mânile ce purtau: schiptrul cel:
de aur, împodobit cu: mărgăritare, şi cari sunt acelea ce se istoviau săpând în lanţul
robiei ? Pe care împodobiă porfirul împărătesc şi pe care-i acoperiă veşmântul sdren" ţuit şi urit? Cui sa închinat lumea şi pe care a disprețuit? Ştii să spui cine e stă-.
pânul și cine e sluga? Care-i slăvitul prin virtute:și care-i necinstitul? Caro-i cel
hrănit în desfătări și care-i în chinuri? Deosebeşti neamul, firea, vieaţa, faptele fiecă-

ruia? Nu se:văd toţi deopotrivă?

Nu

aceeaş faț? Vezi vreo deosebirela

arată toţi aceeaș
căpăţânile

lor,

vreo

înfăţişare?. Nu
neasemănare

au

cu

toții

la oasele lor?

Nu, nu, toate. sunt: de o seamă, toate la fel, negre, întunecate și: mohorite. De ce dar te
mândreşti? De ce dispreţueşti atât pe alţii, de ce nu te saturi de aur şi avere, de ce
întrun cuvânt necăjești pe toți, răstorni toate, şi ca şi când nai să mori vre odată, atâta
te. trufeşti, încât nu te mai încape lumea ? Vai, vai şi iarăş vai de sfârșitul nostru și
de starea noastră!

II.
„ Tâlcuiraea depur elui cu două

capele ce sa arălal în Muntenia, care

lălcuire

sa dat lui Șerban Vodă Cantacuzino.
1. Intâmplându-se să cetesc
câtăva vreme
alergat

tâlcuirea cu privire la dihania ce sa născut de

dintr'un iepure, înainte de

cu mare

curiozitate

să văd

a-mi da.părerea

dihania

cu ochii

asupra acestei tâlcuiri, am:

mei, ca nu

cumva, scriind despre

dânsa înainte s'o văd, să greşesc-ca cel cea tâlcuit-o înaintea mea, şi nu pentrucă n'a:
ştiut; ci pentrucă altfel i sa descris dihania decât cum eră; şi nu e de mirat. Ceea
co dar am văzut, crau două trupuri nedepline
de iepuri sau, ca să zic mai bine, doi:
iepuri lipiţi, neisprăviţi şi nefăcuţi, cu două capete, cu două piepturi şi cu două 'picioare dinainte la fiecare cap. Acolo unde ajungeau până pe sub pântece eră ca şi când
le-ar fi tăiat cinevă dosul cu toate coapsele și picioarele şi le lipise, ca să zic aşă, mărudtae cu măruntae, ca unul să târască pe altul, trup cu trup. Așă că păreau amân=
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doi că erau un singur lucru într'adevăr ciudat şi vrednice spre ascuţirea minţii la
cercetarea lui din partea învăţaţilor și înţelepților.
Dar eu, deşi lipsit de orice învăţătură şi înţelepciune, spre mulțămirea prictenilor cari au cerut-o, dau aici tălcuirea lui așă precum mi se pare mie.
2. Că născutul este o dihanie, adică (precum învaţă marele filozof Aristotel),
greşeală

şi abatere

a lirii, e lucru

vădit și nu

încape

îndocală.

Pe

lângă asta, cum

că

aceste dihănii şi după sfânta pronie, precum minunat și înțelepţeşte a: notat și cel ce
a tâlcuit lucrul înainte, ar fi prevestind şi oarecum prorocind nenorociri de lucruri
de faţă sau viitoare şi schimbări de domniiși împărăţii, cu primesc şi aceasta şi mă
învoesc. Dar ce semn să [ie dihania aceasta de iepure, pentru care sa făcut disputa ?
Cred că nu înseamnă altceva decât starea de faţă. la împărăţia nelegiuiţilor “Turci. . :
Şi cu ce socoteală, ascultă, mă rog:
.
3. Iepurele, după părerea comună, e-un dobitoc fricos, care la .orice. sgomot
micse sperie şi fuge; e un dobitoc, care e vânat de mulţi,.șide oameni .şi de pa“trupede şi de pasări, şi nu are nici o putere să stea împotrivă și.să ţie „piept. vreunuia

din

vânătorii

lui.

|

e

pe

Și nu înseamnă el pe deplin implrăția T urcilor, care
e
după expediţia dela Viena
încoace s'a făcut mai fricoasă decât iepurele?, Nu e împărăţia Turcilor aceea, care nu
numai la vederea .unui curopean so sperie, și fuge, ci chiar și la auzul lui se cutremură şi nu-l sufere? Nu e împărăţia 'Pureilor accea care astăzi, gonită de toţi creştinii,
nu mai are altă nădejde decât în fugă ? Negreşit ea este, cum a arătat-o Dumnezeu Mărici
Tale, când cu iepurele pe care l-ai găsit cu opt picioare lângă Buda, când te-ai dus la Viena,
4. Jar. cele opt picioare e fuga repede și picirea acestei împărăţii.
Dar ce sunt cele două capete cu trupurile nedepline
?. Nu: sunt altceva decât
cei doi. împărați, Sultanul Mehmed și Sultanul Suleiman, cu taberele lor, cari în vrajba
lor cea mare, trăgând una de o parte, alta de altă parte, una cu Mehmed și cealaltă cu
că. nu
Suleiman, sa făcut o dihanie cu două capete, cu două trupuri, aşă încât.mai.
dinainte,
de
picioare
două
Cele
lume.
în
stea
mai
să
și
o chip să poală trăi, să umble
le aveau amândoi cu pieptul, iar cele de. dinapoi lipsiau,.ca să înţeleagă fiecare că
precum; la această dihanie lipsiau picioarele de dinapoi, cu. cari dobitocul se ajulă ca
să. meargă înainte şi să pască, așă au lipsit şi dela împărăţia Turcilor acele puteri cu
cari înainte vreme. umblă şi cuceriă lumea; așă încât măcar că are dorința și tot nă-

zueşte înainte, dar în zadar

se opinteşte

și nu mai :poato să păşească înainte. cât e

negru sub unghie. Insăș dihania întăreşte cuvântul meu, căci iepurii lipiţi; au ieşit
din pântecele unui iepure întreg ca doi “fraţi, precum din Sultanul Ibrahim au ieșit
cei doi fraţi Mehmet și Suleiman şi sau născut spre stricăciunea şi nimicirea moştenirii lor, adică a împărăției lor.
5. Cuvântul că dihania sa arătat Măriei Ț ale aici în Muntenia, nu este altul,
decât ca Dumnezeu să-ţi arate că acea împărăție, care odinioară ca uu leu răcnitor
striviă pe toţi de-i făceă să tremure și să se teamă, acum a ajuns un. iepure şi nici
măcar Întreg, ci jumătate şi jumătate, adică în neputinţă: măcar să se miște.
Deci să nu te mai temi, ci.să te pui cu toţi ceilalţi so vânezi şi să:0 sfâşii.
Cu bună socoteală dar tâlcuirea nu are legătură cu Muntenia, căci precum am zis,
chipul iepurelui este altul decum a fost descris, ca să nu spuiu altele şi să par nesuferit. Apoi e de ajuns numai să ştie fiecare, că acolo unde tâlcuirea socoteşte că. împărăţia Turcilor ca întâiul cap al Munteniei, cu care cap se zice că eră hrănit şi cârmuit, e vădită răstălmăcire a adevărului, căci împărăţia 'Turcilor a mâncat. și a pră..
Aa
pădit sârmana de Muntenie, necum so fi hrănit și să-i [i dat vieaţă.
Acestea spune în lipsa sa de învăţătură Ieremia Cacavela, și. las” să spuie şi alţii:
Murmuzaki, Documente,

X1Y.
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III.

1688, LUNA IUNIE:
Tălcuirea iepurelui cu două capele din Mesia (Afutenia)

din parlea marelui logofăt

chir IOAN VIZANTIE,
1. Ziditorul tuturor Dumnezeu, prea strălucite și de Dumnezeu străjuite stăpâne, 'ca izvor. al ori cărei înțelepciuni şi cuminţii și: puteri zidind lumea și toate câte

sunt într'insa în afară de priceperea omenească, și îngerească, a pus în fiecare din făpturile. sale o fire deosebită, prin' care să lucreze :și să se păstreze pe rând, până când
după dumnezeeasca 'sa-vrere să aducă toate câte sunt într'o stare” ce: a 'voit-o dintru
început, adică în nestricăciune, căci «vrerea Domnului rămâne în veac.
-i
Dar ca să arate covârșitoarea sa putere și înţelepciune, în chip nespus a dat
făpturilor sale şi unele mijloace de prorocire și -prevestire:pe lângă firea lor deose-

bită, pentru ca să aibă și .o înrâurire tainică, care să so arate din vremeîn vreme și
să „prevestească “lucruri de faţă şi . viitoare. Deci pe do o parte firii omenești i-a dat
prorocireă și prevederea,pe de alta corpurilor cereşti le-a dat însușirea ca într'o 'anumită vreme să se prefacă în semne, numite comeţi şi altele, cu în afară de lucrarea
lor firească:
să însemne sau moartea unor 'oameni mari sau nimizirea unui neam ori

schimbarea unci împărății
sau altceva de felul acesta. Asemenea şi la dobitoace şi la
gângănii le-a dat puteri .prevăzătoare, precum, bunăoară,

când e să plouă, mușştele s'a-

dunăși fac roată în sborul lor; şi cânde să fie iarnă grea, porcii strângîn gura lor
lemnişoare și altele de felul. acesta, așă încât uneori fată purceluși ncasemănători, În
potriva, firii lor. Incă și la oameni,

întru cât sunt dobitoace, femeile: nasc

dihănii, doi

copilași lipiţi şi alţii.
cu cap de câne, cu-șasa degete la mână și la picioare. De multe
ori au născut un dobitoc şi un șarpe, și un dobitoc a născut o făptură 'omenească și
un șearpeşi dobitoace la fel, dar cu altă zidire. Și aceste toate însemnează și tâlcuese
cele viitoare sau cele de faţă, :precum este și ceea ce ne-ai spus Măria Ta, că 'un vânător: umblând la ţară a prins un iepure și după obiceiu- l-a adus Măriei Tale de l-ai
dat bucătarului să-l pregătească ; dar când - bucătarul l-a spintecat, sa: găsit în pântecele lui un :iepuraș, care aveă capul său și picioarele de 'nainte după cum este din
fire, dar în dos în-loc de coadă:un alt cap şi alte două picioare de dinapoi, şi] Măria Ta
ai cerut. dela mine tâlmacirea acestei dihănii..
îi

2. La care zicem întâiu, spre a tălmăci firea iepurelui,
că din fie acest dobitoc e foarte fricos și slab mai-mult decât orice dobitoc,:că precum spun și fiziologii, inima-i neavând pericard: e lipsită de tărie; de aceea pentru nimica toată 'se
sperie şi .altă scăpare nu are decât fuga și ascunderea; se zice că mai are un auz
ascuţit și. aude de departe.. Se pare că acest: dobitoc are asemănare cu ţara Mesiei,
adică cu Muntenia, căci ea fiind o ţară deschisă, nepăzită de turnuri, de întărituri şi
de maşini de răsboiu, ca și inima iepurelui, nu are altă scăpare cânde năpădită de

dușmani, decât în fugă şi ascundere. după puţină împotrivire, precum de multe ori
sa arătat când a fost bântuită de Unguri, de Tătari și de Turci, că na avut altă
scăpare decât fuga și împotrivirea pe cât îi -eră cu putinţă, măcar că în vremile de
mai înainte au făcut isprăvi vitejeşti şi au dobândit biruințe
nunate înpotriva vrăjmașilor şi eri: străine au supus, întru

plină de oameni pământeni.

Dar

în

vremea

de faţă,

și trofee multe şi micât ţara pe atunci -cră

după hotărirea cunoscută lui
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Dumnezeu, în urma împrejurărilor protivnice şi lăcomiei stăpânitorilor, a ajuns la o
astfel' de slăbiciune şi sa asemănat icpurelui şi tâlcuirea e cu privire la starea do faţă.
3. Puterea cu care-i înzestrat auzul iepurelui înseamnă curiozitatea pământenilor, căci, după cum 'se vede, din pricina curiozităţii ce au în privinţa lucrurilor,
rămân puţine din acestea pe cari să nu le ştie, precum şi iepurele multe aude de

departe. Capul firesc al iepurelui

înseamnă

stăpânirea

'Turcilor, căci de acolo se dă

stăpânirea ca să aibă cap şi stăpân ţara. Cele două picioare de înainte înseamnă, că
întracolo merge şi către acea stăpânire se îndreaptă şi se supune. Capul celălalt, care
ține loc de coadă, înseamnă o altă nouă stăpânire, către care iepurele urmează a se
supune pentru cârmuire, spro a aveă pace şi de acolo. Celelalte două picioare cari
sunt în partea dinainte dela capul al doilea, înseamnă că e de nevoie ca să păşească şi către acea stăpânire spre a se supune şi a fi cârmuit. Picioare în dos nu
are iepurele de luc, nici la capul întâiu, nici la al doilea, căci puterea fiecărui dobitoc
stă în picioarele dindărăt, pe ele se razimă, când e să se răpeadă sau să se iea la
luptă cu alt dobitoc; asta pentrucă şi ţara Mesiei nu are putere de întăriri şi maĂ
şini să stea în potrivă, ca să se sprijine pe ele.
poate
acesteia;
4. Aceasta îmi pare mie după judecata mea tâlcuirea dihăniei
şi altcineva

in vremea

cu

mintea

mai

iscoditoare

să dea

lucrului

o tălmăcire

mai

potrivită.

de faţă trebue să se dea hrană la capul cel dintâiu, adică ocârmuire;

Dar

doo-

potrivă să fie ţinut şi capul al doilea, cel întâmplător, până la o vreme, fiindcă şi la
un trup, când sunt două
lui Dumnezeu, încetul cu
faţă e însemnător de un
fiinţe cele ce nu sunt să

capete, accea se numeşte dihanie, şi e nădejde ca, cu mila
încetul să ajungă să aibă un singur cap. Dar în vromea de
lucru de acum sau din viitor, şi fie ca cel care preface în
aducă printrinsul bine şi folos!

VII,
SEVASTOS

Ia
KIMINITUL

CUVÂNTĂRI -CĂTRE ȘERBAN CANTACUZINO
ȘI CONSTANTIN BASARAB

i

Traducere

. (CUVÂNTARE

de

PANEGIRICĂ.

G. Murnu.

DE SEVASTOS

KIMINITUL)

Inchinare până la pământ călre prea strălucitul, prea gloriosul, prea nobilul Domn
şi stăpânitor al Ungrovlahiei întregi, chir Ioan Şerban Cantacuz ino.
1, "Aristotel

Stagiritul ridicând îîn slavă îîn rândul întâiu filozofia, o« , numeşte

meșteșugul. meşteșugurilor

și ştiinţa

științelor.

Vestitul

teolog

Grigorie,

din

potrivă,

zice: «Ceeace mi se pare. mio. că e meșteșugul meşteşugurilor și ştiinţa ştiinţelor e
a cârmui pe cel mai schimbăcios şi mai viclean dintre dobitoace, pe om. Si întradevăr,
ştiinţa şi. meșteșugul ce privește cârmuirea omului sunt singure. vrednice să fie numite meşteşugul meșteșugurilor şi ştiinţa ştiinţelor. Căci. ştiinţele și meşteșugurilo

celelalte se îndeletnicese cu lucruri, cari pururea rămân în aceeaș stare şi nu se
iar ştiinţa şi cunoştinţa lucrurilor cari rămân
schimbă de loc şi nici se-prefac vreodată;
tot în aceeaș

chipuire,
dărueşte
trupului
nurile.
mueşte,.

stare

se

poate

câștigă

uşor,

și întru cât este acecaș şi e numai

face mai mult ca mintea învățatului să
o vieaţă senină şi fericită, şi nu-i aduce
nu-i pricinueşte vreun sbuciun, și întrun
Ba ce-i mai mult, şi artele plastice,măcar
dar aceasta fiind neînsufleţită, nu stau

artistului;

căci materia

se taie,

se

topeşte

o în-

se afle în linişte: și în odihnă şi îi
în suflet nici o supărare, 'dar nici
cuvânt, îi dă învățatului toate bucă se ocupă cu materia ce se plăsîn potrivă, nici fac vreo greutate

şi se ciopleşte

și suferind

totul în. tăcere,

ce vrea, ci toate le îndură, toate le rabdă
nu se înponcișează celui ce face din
şi fără nici o împotrivire se lasă până se taie cu totul, până ce se arde şi până co cu
desăvârșire se strică și se destramă.
2. Iar omul e obiectul cel mai prețuit şi cel mai de frunte dintre cele văzute [căci el peste toate cele ce se văd e împărat și a "fost cinstit cu chipul lui
Dumnezeu şi singur'din toate câte trăesc cu trupul a avut parte de suflet nemuritor
„şi dumnezeesc) și întratâta e iubit de Dumnezeu, încât anume pentru el sa făcut
întreg universul, adică sistemul cerului și pământului și al tuturor celor ce se află
la mijloc; ba chiar şi legea şi prorocii. Scriptura veche şi nouă, toate minunile cele
vechi şi nouă s'au făcut pentru om, pe lângă acestea și acea taină mai pre sus de fire
şi mai pre sus de orice înţeles și pricepere tot pentru el a fost pusă:la cale, așă
ea
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“încât însuș Dumnezeu, primind acea neîntrecută învocală, sa făcut om și după ce a
suferit patimi atâtea și atât de mari, a îndurat însăș moartea, el nemuritorul, spre
mântuirea oamenilor. Dar acest dobitoc vrednic de mirare și foarte prețuit este atât
de greu de supus și condus prin cuvânt, încât și-au pierdut din tărie şi legea și
prorocii şi însăș economia mântuitoare de lume a Cuvântului-Dumnezeu, harul nou,
Evanghelia și în deobște toate minunile. făcute şi prevăzute de Dumnezeu pentru

om; căci cl e nestatornic la vrere şi la fire, îmbrăcat cu un trup pornit spre păcate
și îndrăgit

de

materie,

și,

atras ! ide „această; vieaţă: nesfârșită

în dureri

și în sbucium,

se supune la mii de suferinţe şi îmbrățișează mai mult un traiu desfătat şi lumesc.
Pentru toate acestea eratât' de” niarei lucru; 6. atât: dosanevoios şi atât 'de peste fifire

cârmuirea

ne-o spune însuș

— precum
omului

— pe
sfântul. Grigorie

cât de greu

poate fi să conduci animalul cel mai monstruos şi cel mai ciudat, care adică e unul
și acelaș, dar alcătuit din multe și felurite dobitoace și fiare îndușmănite între ele,
blânde și sălbatice, domolite și nedomolite, şi nu alcătuit numai din animale de uscat,
ci și din cele din mare și din văzduh. Căci singur omul ar fi un animal cu trei
chipuri, de uscat, sburător în aer și înnotător în apă, nu numai fiindcă atacă dobitoacele marine și aeriene, ci cu mult mai! vârtos pentru asemănarea, și felurimea caracterelor;, această „felurime. „de, earactere, vrând şi preoţii Egiptenilor, so reprezente,.
întrebuințau eilinelo așă numite ieroglifice: ' prin ' desenârea animalelor arătau diferitele caractere

ale oamenilor.

şi apucături

18, Dar, un asemenea animal: nespus: de monstruos, şi .cu inii; de, forme, cum
l-ar.puteă cineva, conduce, când fiecare “din: animalele. ce. se văd, într'însul cere o con-

cum

altora? Sau

ducere proprie ..şi protivnică

în aceeaș

vreme și printi'o singură

Ştiinţă ar „puteă trăi şi ar duce casă împreună. leul şi! “leopardul şi ursul şi cerbul și
vulpea şi toate, celelalte: felurite” firi -și: năravuri, : cari i se: înţeleg - într” un::asemenea
animal ? Căci: negreșit! cu' totul! altfel! trebue condus un leu şi altfel 'un urs, 'altfel-.un
leopard: şi: altfel” o" vulpe; de" asemenea întrialt: chip''se'conduce o pasăre şi: într'alt

chip un peşte;! 'altiintrelea animalele - blâride şi sălbatice, altmintrelea 'cele domestice
“și altmintrelâa cele 'din: munţi;

şi: într'un cuvânt, ce prieşto În această 4 privinţă unoră,

'nu se potriveşte cu altele...

:::

i
“cât el
asupra
vorba

“i Acest: fel: este omul
îînsuș se' împotriveşte'
'cuvi ântului ŞI acelui:
de fiaiare, ttrebue" să te

ai vârtos»: a

it

ii

ie

Sie

i

și mai “schinibăeids încă decât toate animalele, așă. însieși şi răscoală pârtea stăpânită şi dobitocească dintr'însul
ce-l 'conduce; 'din care: pricină zice:'un înțelept: “«când e
temi de: toate; dar: de una” te: 'sfătuese să tremuri,. de om

Sata

pia

i

aararie
„ie

a] pa

ap
i

„i
sii

...

: Căci altfel se: stăpâneşte *“un! bătrân" și aliter un: “tânăr, altfel un orăşan şi altfel
“uni țăran; într "alt chip se: "conduce un oștean şi întralt chip un supus şi un particular;

altfel trage “folos: un învăţat şi' altfel se cuminţeşte un "neînvăţat, altfel bogatul şi altfel
cel scăpătat; altfel: câl iubitor de dreptate şi altfel” doritorul de nedreptate; altfel boierul
“Si ăltfel cel: ce stă sub! stăpânirea: lui; altfel cel' pornit 'şi- altfel cal cu inima” blândă;

altfel pământenii şi. altfel veneticii. Dar la ce trebue: să stăvuesc și 'să spun fiecare. lucru
“deosebit? După toate deosebirile omenești, moştenite din fire sau câștigate; sîntâmplă-.
toare sau voite, fiecare are trobuinţă de'o: conducere şi cârmuire „proprie, potrivită
Aa Aa
a
i
"eu firea, cu soaria și cu apucăturile sale. ::
4 Pentru “acestea: așă dar dintre toate celelalte” ştiinţe şi "meşteşuguri una'singură într "adevăr și cu "deosebire cârmuirea şi conducerea oamenilor se 'cade 3şi e drept,
“după marele teolog Grigorie, să fie”numită ştiinţa ştiinţelor şi meșteșugul nifeşteşugu“rilor; atât“de mari: sunt picdicele ei și atât de greu: duce la izbândă, încât marele
Moise odinioară înaintea lui Dumnezeu a fost huiduit: de popor, socotit fiind ca: con-
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=

ducător prost,şi a fost prigonit prorocul-împărat ca om
tâmpinat

cu

pietre

ca

un înşelător

şi însuș

Domnul

nedrept, şi Ieremia: a fost înnostru

ca: un

nelegiuit

a fost

osândit de către nelegiuiţi la moartea cea mai. nedreaptă şi necinstitoare
— căci îmi
lipseşte vremea să povestesc celelalte. pilde nouă şi vechi.
Omul e atât de nerecunoscător, atât de uitător de bine, atât de necredincios,
încât îndrăzneşte a fi chiar împotriva judecăților dumnezeești și a se ridică împotriva
pronici lui Dumnezeu, care îngrijește de toate. Pentru ce asta? Legea a slăbit, prorocii
şi-au pierdut tăria, întreagă economia lui Dumnezeu cu privire la dânsul sa împlinit
şi omul

n'a încetat.a

se purtă împotriva

sa, și a legii dumnezeeşti.

Prin

urmare

cine

e în stare. să ţie în stăpânire pe om, animalul cel mai viclean și; mai schimbăcios?
Cine. oare a avut fericirea să aibă parte de atâta experienţă şi meșteșug ? Cine ar puteă
fi atât de cuminte şi înţelept econom să cuteze a începe o astfel de gospodărie,
încât să birue în. conducerea unei astfel de fiare -ncîntrecute în tertipuri,-să dea fiecăruia la vreme măsura grâului ca slujitor credincios al pronici sfinte, să îmmulţească
talentul ce i sa dat aducând cu plăcere această slujbă lui Dumnezeu, și în. sfârşit să

audă în ziua și în ceasul acela înfricoşat: «Binc, slugă bună, peste puţine eşti credincios, peste multe te voiu pune;
nozeu

intră în bucuria
sunt

e peste. putință, “iar cu Dumnezeu

Domnului

toate

cu

țău». Aceasta fără Dum-

putință

crecd îîn Domnul și-și dau silinţa de. care sunt vrednici. :
3. Drept care cei cari îndrăznesc a-şi luă-o asemenea
carcă

cu. povara

domniei

ȘI stăpânirii

să

nu

cuteze

a se

pentru acei ce se în-

sarcină,

desfătă

n
cei -ce se în-

pendelete,

să nu

doarmă cât e noaptea de mare, să nu îngrijească numai de trebile cele mai însemnate
şi să nesocotească cele ce par niște pricini mărunte. Omul e doar cel judecat, tovarăș
de robie e cel năpăstuit, cel fără cuvânt bătut, terfelit, în, temniţă închis, care acum
sufere toate cele din nepăsarea stăpânitorului, din cruzimea celor pușiîn frunte pentru
oricare nedreptate, dar care apoi împreună cu năpăstuitorii şi cu cei ce au disprețuit
pe năpăstuiţi,: va fi judecat înaintea nemitarnicului şi nepărtenitorului judecător, care
cu dreptate dă şi măsură fiecărui ceea ce i se cuvine. “Trebue dar să prevenim acea
'hotărîre înfricoşată „Prin fapte îmblânzind astfel pe straşnicul şi ncelintitul judecător:
«li cumplit să cazi în mânile Dumnezeului cel viu».
PE
unui popor din
stăpânirea
ce:primește
cel
întâiu
și
întâiu
ca
"6. Aşă dar se cade
traiul său neprin
partea lui Dumnezeu să câştige pentru sine priința domnului său
pribănit şi prin buna sa purtare, spre a-l ajută în lucrarea sa, și prin urmare să se
străduească din. răsputeri pentru a supraveghiă toate şi a luă -scama la toate cele ce-i
sunt. încredințate: să nu se dea somnului decât puţin, iar cea mai mare parte din.
noapte s'o întrebuințeze îngrijind de interesele supușilor săi; să aibă sfetnici pentru
cârmuirea celor ce ascultă de dânsul, nu pe cei ce fac hatâruri de tâamă sau de dragul
persoanelor sau orbiţi de patimă, ori de lene și din puţină ştiinţă sau deplină neştiinţă
propun samorolnicii sau lucruri vătămătoare, ci pe cei ce în toate caută:şi se pun cu
tot. dinadinsul să aducă folos supușilor şi mântuire sufletească şi cinste domnitorului.
Asemenea sfetnici ar fi cei mai potriviţi, deprinși la vorbă şi la faptă şi plini de experienţă în cârmuirile și faptele politice, oameni iubitori de dreptate. şi de adevăr, în
nenorocirile doimnilor. ir: cercaţi ca aurul în topitorie și cu.credința dovedită faţă de
stăpânii lor, oameni al căror sfat a covârșit de multe ori și a adus mai mult bine
decât pagubă. Să nu aleagă pentru dregătorii şi cârmuire ori pe cine se întâmplă, ţinând seamă de avere, de rudenie, sau de mijlocire sau de oricare alt lucru; căci toate
„păcatele acestora, mulţimea le pune în cârca stăpânitorului,şi apoi el va aveă'să: dea
socoteală în faţa lui Dumnezeu pentru nedreptăţile săvârşite. Deci pentru a cârmui pe
supușii, săi trebue, să aleagă pe acei cari pun mai presus de toate dreptatea și cari,
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având purure a în vedere pe Dumnezeu cel! a toate păzitor, îşi fac datoria ca în "faţa
lui Dumnezeu care „judecă şi vede toate, ca unul ce e pretutindeni de faţă și toate le
împlineşte; după spusa 'lui David: «Văzut-am înaintea nica pe Domnul! deapururea, căci
la dreapta mea este, ca să nu mă clintesc». lar dacă vreodată |Stăpânitorul nu va în.
griji de o asemenea alegerea “dregătorilor și se va sluji în cârmuirea sa de oricare
alții, pentru aceasta el — precum am zis—va i tras la răspundere și va fi Chemat : să
dea seamă de hcdreptăţile și păcatele ce se vor fi săvârşit sub domnia lui, și-nu va
aveă ce zice când va fi osândit. Dacă va spune, că nuimai tirania celor mai mari decât el îl face să părăsească dreptatea, răspunsul i se va da uşor: «Oare de ce cl, se
"face unealta unei! asemenea tiranii şi nedreptăţi ?» lar dacă va spune că, de teamă ca
nu cumva altcinevă să năvălească asupra turmei şi s'o sfâşie, el va păstori- o mai blând
şi mai omenește, va Îi primit de' Dumnezeu. Păstoreasc'o dar, cum am zis, pe cât
se- poate cu mai” multă blândeţe şi omenie, dar să nu împileze pe cei păstoriţi de
dânsul 'storeându-i în interesul 'său, sub cuvânt că e silit de tirania celor mai mari și
să uio iîn capul lor lupi 'nesuleriţi spre mai marea bântuiro! a 'turmei sale.
a
”
„ Ca pe.un asemenea stăpân și păstor de' Dumnezeu încoronat al unui “popor
creștin înîn vremile noastre noi nu am: cunoscut decât pe Măria Ta, tu între eroi bărbat
vrednic "de mirare, prea nobile ” şi prea slivite prin "vorbă şi faptă și cu toată vir-.
tutea și înţelepciunea împodobite Domn al Ungrovlahiei întregi, chir Ioan Serban
Vodă Cantacuzino. Căci de pretutindeni răsuniă la auzul nostru și zilnic află din .
povestirile altora despre nespus de minunata, evlavioasa și prea înțeleapta-ți cârinuire
și păstorire a 'turmei ce ţi-a fost încredințată din partea lui Dumnezeu. Intr” adevăr,
din bună rădăcină a răsărit o floare” bună; din rădăcina cu adevărat „prea “nobilă și
împărătească, sa născut o roadă prea nobilă :Și: împărătească; virtuțile străbune strălucesc aevea în tine: pe rând. Drept care și noi gândindu-ne la acei împărați de Dum'nezeu încoronați: şi la'străbunii „Măriei Tale și minunându- -ne mai mult de înrudirea ta
'cu virtutea: decât cu natura, nie- am apucat de lauda bunurilor cu cari te-a înzestrat
“Dumnezeu. Căci dacă, precum: se zice, însuș dușmanul știe a se minună de virtutea
“unui bărbat, cu atât mai: mult suntem datori cu toţii cari suntem de acelaş neam şi
acelaș gând să punem în mișcare și mintea și limba și mâna spre a slăvi atâtea 'şi
atât: de mari virtuţi ale unor bărbaţi. cu "adevărat eroici şi dumnezeeşti; nu numai
“pentrucă, “după! marele: teolog Grigorie, tot cG e lăudat sporeşte și înaintează hrănin“du-se oarecuim: prin. laude (căci el zice: «apriat se vede hărnicia tuturor acelor cari
sunt lăudaţi»), ci mai

cu seamă pentru

noi înşine,

ca să părem şi noi

că nu

suntem

„străini de'tot ce e: “frumos: şi: că, 'din potrivă, ne e și nouă drag şi-l lăudăm; dar mai
presus ide: toate pentru! însuş frumosul, ca singurul frumos, Și nu se cade numai ca
să lăudăm cu toții: binele de felul acesta, ci'să ne și rugăm deapururea
şi să im-plorăm pe Duninezeu, apărătorul oricărui bine, ca să ţie în afară de orice rău pe
cei. ce umblă pe calea binelui şi a “virtuţii.
8. Dar 'cu deosebire și înainte de toate și mai presus de toate să ţie Domnul
“Dumnezeu înălţimea” Măriei Tale neatinsă de boală, sănătoasă, cu vieaţă îndelungată,
mai presus de orice atac și îspită protivnică întemeierii și alcătuirii poporului creştin
care iţi este .încredințat ' din partea lui Dumnezeu. Căci e lucru de mirare, nu. numai

prev 'ederea lui Duninezeu cu privire la Măria Ta, ci şi ascultarea şi smerenia Măriei
“Tale faţă de' toate: 'judeciiţile lui Dumnezeu; căci pe când pronia dumnezeească, atât
“pentru

virtutea

străbunilor

tăi cât şi pentru propria

ta bunătate şi înţelepciune, ţi- a hă

'răzit fericirea, gloria: şi mărirea, din rândul întâiu (chiar când eră să te ridici pe scaunul
“domnesc, nui ai păşit numai decât neîntrerupt din fericire în fericire suindu-te repede
: dela treapta

de: mai

jos

pe culmea cea mai înaltă,

pentru

ca nu

cumva

aceasta

să

_
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pară: un dar al. norocului, ci. ca: o răsplată binemeritată din partea virtuţii), întâiu a
vrut ca prin multele suferinţe și nenorociri ale tale să dovedească tuturor, cum că
nu numai în timp do fericire strălucesc faptele bune și isprăvile vitejeşti ale Măriei
Tale, ci că şi în vreme de răstriște aceeaș rămâne recunoştinţa şi supunerea către
stăpânul ceresc. Din care pricină, pronia sfântă încercându-te înainte prin atâtea necazuri și prin toate arătând tuturor ea aurul în topitorie, mai luminos decât e însuș
soarele, virtutea, îndelunga . răbdare. şi mulţumita ta prin toate, numai aşă ca un
fel de răsplată .a virtuţii şi o. arvună a fericirii veşnice. de apoi ţi-a dăruit această
vremelnică domnie ținând, seamă de evlavioasa ta virtute, și purtare precum și de
lacrimile și suspinele celor săraci și năpăstuiţi.
|
9. Tot așă: pe. prea bunul Iosit, în urma prigonirii și vinderii ce a; suferit-o
cl din. partea: fraţilor şi a cursei 'ce i-a întins acea Egipteancă,
sau mai bine zis dia"xolul,ucigătorul:de oameni, și în urma ispitirii şi năpăstuirii celor drepţi, pronia dumnezecască
l-a ridicat.ca om den și înţelept pe scaunul. domnesc spre cârmuirea și, stăpânirea neamurilor. sale și .l-a făcut hrănitor și dătător de pâne deopotrivă pentru
I-gipetul întreg, asemenea şi pe acel mare Iov, statua. răbdăriiii şi rezistenţii, care a do'vedit în. harța și lupta atât de. vestită ce a dus-o diavolul cu: el, luptătorul cel mai
-viteaz, tot pronia l-a învrednicit să capete de două ori mai mult decât avuţia şi mă-virea ce pierduse şi tot odată, să aibă parte şi din acea negrăită împărăție în vieaţa
-de apoi. Așă 'ai făcut şi cu Măria“Ta, care te-ai arătat biruitor prin ncinfrântă mărinimie,
luptând 'cu atâtea nevoi” şi: suferinţe : acum ca o arvună i-a, dăruit această vremelnică
şi: păstorirea turmei ce ţi su încredinţat, iar. în vicaţa de apoi
domnie spre conducerea
„Qi-a asigurat împărăția care, din veac e. 'gătită pentru cei- drepți. Aceste toate și noi

socotind și cuprinși de mirare în faţa virtuţii tale întru toate și a prea nobilei tale
“purtări și a vieţuirii după dorința lui Dumnezeu, nc:am adus aminte, de. cuvintele lui
David, rostite” parcă din partea lui Dumnezeu. dar care fiind: schimbate numai după
-nume, S'ar' putcă rosti cu, cea mai mare dreptate despre Măria Ta și am puteă zice:
«Aflat-am pe Ioan Serban- Vodă Cantacuzino, robul tău; cu' untdelemn sfânt l-am uns
pre dânsul; căci, mâna :mea îl. va sprijini pe el și braţul meu îl va întări, și vrăşmașul nu va spori întrinsul :şi fiul nelegiuirii nu va ajunge. săi facă rău; și: voiu
strivi înaintea lui pe dușmanii lui,şi pe .cei ce-l urăsc îi.voiu înfrânge, și adevărul
“meu și mila mea vor fi cu dânsul». Căci doară sunt încredinţat, că harul: Duhului nu
cari s'ascamănă
e spus numai cu privire. la David, ci deopotrivă şi despre toţi acei
la fire cu acel bărbat ales: şi dumnezeese..
.
Ş
avem neputând
ce
tot
din
Tale,
+10. Noi dar, nevrednice slugi ale Luminăţiei
căi aducem un prinos vrednic de Măria Ta, ca şi văduva cu cei: doi bani, așă şi noi
“mulţumitori cu acest prea neînsemnat” dar. al minţii “ noastre întâmpinăm bunătatea
-unui atât de mare erou și cu adevărat prea dumnezeese și prea strălucit Domn: şi
“stăpân,

și rugăm

să-l primiţi, măcar că e atât de

neînsemnat

și puţin:

Si cerem dela

“Măria “Ta o eraţic vrednică de a fi dată de Măria Ta și primită de noi, să ne sprijini
“pe noi pe cărarea Dinelui prin rugile tale de Dumnezeu ascultate, nu numai “fiindcă
«mult poate rugăciunea celui drept», ci şi mai: ales că: Dumnezeu ascultă de ase“menea suflete. eroice, cari imitează pronia lui Dumnezeu ce are gr ijă de toate; căci
e dumnezecască şi, ca să zic după Synesiu, măreaţă această pronie care poartă: grija
unei lumi întregi și cu dragoste de oameni și de Dumnezeu prevede binele: tuturor;
căci faima virtuţilor prea strălucite şi prea slăvite, ca dintw'o boltă cerească mai ve-

selă decât. soarele, a străbătut

în

vremile

noastre

intreg pământul. Să te păzească

- dar și să te ţie Domnul Dumnezeu în umbra: aripilor sale ca pe fiecare om văzut: și
înțeles, împreună cu prea “nobilii, prea măriţii. și înţelepţii fraţi ai Mării 'Tale,. aseHurmuzaki,

Documente,

XIV,

23
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înânca și rudete și prietenii precum

și întreagă adunarea noastră, ca atăt în veacul

acesta să poală petrece cu fericire și mulțumire; cât “și în zilele de apoi .să se învrednicească de cereasca și fericita bucurie aa sfinţilor din vremile trecute în veacuri
fără de sfârşit. Amin.
'
-

a

-

-.

„i

1.
Intâia cutântaro de laudă, finută când Mărie ia Sa din expediţia ce a făcul a venit
la Bucur ești, la tr onul său. In fața sa.

-

i

Îi

+1. Din toate virtuțile şi însușirile și bunătăţile oamenilor, o prea strălucite, prea
liv ite, de Duinhezeu cinstite -și înălțate stăpâne şi binefăcătorule, înțelepciunea 'este
capul, “împărăteasa

şi stăpânitoarea : 'şi pricinuitoarea

tuturor bunurilor omenești, pentru-

că ca este virtutea: și desărârşirea "părţii celei mai de frunte a sufletului, și anume a
raţiunii și a minţii” omeneşti; și de' aceea e, precum am zis, 'rădăcina “și “izvorul și mama

tuturor

bunuriloşi ce sau: dat oamenilor,

precum

dimpotrivă, nebunia și ncrozia

e începutul şi izvorul' şi rădăcina tuturor relelor omenești, fiindcă ca este răutatea și
'sluțenia. și “scăderea 'desăvărșirii inteligenţei omenești pomenită de noi. Din această pricină toate -Tucrurile

mai face
pești, fic
relele cc
că toate

bune,

cari

sau făcut

dintru

începutul

lumii

până

astăzi şi-se

vor

până la! 'sfârşitul veacului, sunt făpturile și roadele înțelepciunii, fie cele trucele lumești, cele suileteșști şi cele intelectuale;' precum, dimpotrită, toate
sau făcut şi se fac în lume sunt lucrările și: urmările nebuniei. Am spus
bunătăţile și virtuțile recunosc înţelepciunea ca mamă, pentrucă nici dreptatea

fără: înţelepciune
'nu este și nu se numește dreptate; ci se: socotește
mai mult ca ne“dreptate, căci are de mamă :nebunia;* dar. nici

cumpătul nu se zice cumpăt, ci mai

mult desfrâu; nici: vitejia:
nu se recunoaște ca vitejie, ci mai mult ca obrăznicie și.cu“tezare; şi nici vreo altă virtute nu se poate numi! virtute, fărăsă aibă călăuză și cârmaciu înțelepciunea ' și minteă, pentrucă zice cineva: «însuș binele nu este bine, dacă

“nu'e făcut bines. Do aceea și înțeleptul Solomon. pe'cel
și vieața

nevinovată

cuminte

îl: numește bătrân

şi curată 'o numește vârsta bătrâncței: ccuminţia

'runtă, și vieaţa nepătată vârsta bătrâneţei».

Sai

i

oamenilor e că-

Sa

Aa
3, Viteaz eră Samson, dar nu oră atât de cuminte ca să- și înfrâneze vitejia
'cum 'se cuveniă; de aceea şi-a pierdut și vitejia împreună cu vieaţa. Judecător drept
și foarte înţelept eră Solomon, dar nu eră destul de cuminte ca să se stăpânească
“pe sine: cum trebuiă; de aceea a şi fost biruit'de femeile străine de neain, pentru
“a căror dragoste sa şi închinat idolilor și şi-a osândit astiel sufletul. Cumpătate și
prea curate erau cele cinci: fecioare, dar nebunia lor a făcut să nu se poată folosi
“nicidecum de această a lor feciorie, din: care pricină au fost gonite din cămară mi“relui ceresc. Omul cel dintâiu zidit, Adam, aveă întrun cuvânt toate darurile, dar le-a
pierdut din “prostie; căci înțelepciunea e sarea care face gustoase, înfrumusețează și
- împodobește isprăvile oamenilor, ca să [ie și să se numească virtuţi. De acecă la tot
sfatul oamenii chibzuiţi și cuminţi întreabă pe cei cuminţi și chibzuiţi după cum po-

văţueşte și un înţelept oarecare zicând:

«sfatul celui înțelept primeşte-l»; căci sfatul

înțelepților este înțelept, pentrucă slatul oamenilor înţelepţi și cuminţi, e totdeauna
“sigur” și nestrămutat.
3. Cine'e cuminte în lumea aceasta trecătoare? Cel ce ascultă şi plăteşte cu
fapta poruncile lui Dumnezeu; cuminte e numai! cel cc întemeiază și zideşte casa spi"vituală a sufletului său pe piatra credinţei, care piatră este însuș Hristos, precum ho-

tărăşte și fericitul Pavel zicând: «căci beam din piatra duhului, iar piatra eră Hristos».
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“I:

ii iară:u căci nimenei nu poate pune altă temelie decât cel ce zice, care este lisus

Jristos». Precum din potrivă: nebun şi prost e omul acela, care își întemeiază câsi
spirituală. pe nisip, adică pe deşertăciunea „acestei lumi. vremelnice, care este şi se
numeşte gândul și vrerea trupului, precum ne asigură şi Domnul îin Evanghelii zicând:
«Oricine îmi ascultă aceste -cuvinte ale mele și le face pre cle, îl voiu. asemănă cu

omul cuminte, care și-a zidit casa pe piatră; şi Sa: posoril. ploaia și au venit. râurile

şi au suflat vânturile -și :au Dătut acea casă şi nu a căzut; „căci se întemeiase pe
piatră. Şi oricine ascultă: aceste. cuvinte ale, „mele și nu le face, x a fi. asemiinat cu un
om nerod, care şi-a zidit, casa pe nisip; şi sa. poszorit. ploaia: și au venit râur ile și au
fost: căderea-ei mare», Prost
suflat vânturile şi au bătut casa accea şi a căzut şi:a
spusă, do Domnul, eră
Evanghelic,
şi nebun eră acel om bogat; care, după, pilda din
îmbrăcat cu porfiră şi cu byssus și petrecea pe fiecare zi înv eselindu-se în chip strălucit, iar după moarte limba lui eră prăjită și ardeă în gheena focului. Nebun mai
eră încă şi omul bogat, al cărui pământ rodise din belșug şi cugetă în sine zicând: |

„Ce voiu face, căci nu am unde

strânge

roadele, mele?

şi zise: Voiu dărâmă hambă-

|

rele mele și le voiu clădi mai mari, Și voiu strânge acolo toate! “pigatele și bunurile
mele, și zice- voiu către sufletul meu: Sullete; “ta” ăi milte' bunuri puse pentru ani
mulţi; :odihnește-te, mănâncă, bea şi. veselește-te, Dar ce.i-a răspuns Dumnezeu:
«Nebune» — zice — «în „această noapte 4 se: cere sulletul; ale. cui vor. fi dar cele
er
gătite de tine...
lume? Cel ece are gândul şi voinţa șși tot suletul
această.
„4, Cine e cuminte: în
și înima

întemeiate

vârtos

și

neclintit

numai..pe

frica lui

Dumnezeu,

fie. numai

pe

-sine, fie întreagă casa lui, fie şi tot statul și împărăţia, şi o cârmueşte în ndianul acesta
-moral, plin de sbucium și primejdii, al acestei vremelnice vieţi, ca foarte cuminte! și
- înţelept cârmaciu privind: pururea cu grijă și cu mare, băgare,, de seamă la busolă, și
„la regula și cumpăna sfintei Evanghelii și păzind fără abatere poruncile și povățuirite
de
lui Hristos Dumnezeul, mântuitorul lumii. și cârmuitorul tuturor: Ca pe un astfel
moral,
chivotului
-al
r
„prea cuminte și întru toate prea înţelept cârmaciu și conducăto
-al acestei vestite și de Dumnezeu. mântuite cârme și domnii, ne-a dăruit prea milostivul
din ce în: Dumnezeu. pe atotslăvita, de Dumnezeu păzita Luninăţia, Ta, fară. să știu
i
bunătateași
demn anume:. Oare pentru virtuțile supușilor? Oare numai din mila-i
bine
„fără scamăn? Oare în interesul statului, sau (ca să spun mai potrivit și mai

cetăţi şşi țeri și
» decât oricum aş spune altfel) ca să arate nu numai acestui stat, ci și oricărei
și cârmuire?
lumii întregi marile tale. virtuţi şi isprăvi. şi mult înţeleapta ta conducere

_î.

3. “Tree cu vederea

pe cele mai mari, cele

spirituale, cele tainice, cele dum-

„nezeeşti şi amintesc numai meritele tale politice și lumești, din acestea

numai, cele

pline, de greuvăzute şi auzite de noi. Bunăoară, chiar În împrejurările de faţă, cari sunt
de pază şi zi-tăţi și turburări și nenorociri, într'o asemenea domnie robită și lipsită
bine o școală
mai
zic
să
„duri, ai vrut, pe:lângă celelalte, « să înliințezi un colegiu, sau ca
și sporul în„de crescut şi înţelepţit sufletele, ca prin mijlocul învăţătorilor, cu lumina
ce vor, străini
„văţăturii să inveţi pe tinerii nobili şi iubitori de carte şi pe toţi acei
în lume; căci în-şi pământeni, lucru decât care mai mare bine nu S'a dat nici odată
-ţelepciunea

este accea .care ține și înlănţue

întrează

lumea

cu a sa cârmuire prea în.

naștere la toate relele
țeleaptă, precum neștiința și ncînvăţătura este aceea care
din lume, cum am zis
Dumnezeu
„6. De aceea și noi, slugi <merite şi nevrednice ale Măriei Tale de
le
binefaceri
pentru
. străjuite; neputând să-ţi dăm nici cea mai mică răsplată de mulţumire
di

ca să no
şi darurile atât de multe şi de mari arătate faţă de noi, rămânem pururea datori
rugăm

toţi deopotrivă de izvorul

binelui, fântâna darurilor, de însuş Domnul

atotpu”
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ternic și bogat, în daruri, ca să ţi răsplătească de nenumărate ori mai mult aceasi
biniefacere și bunătate a Mărici 'T ale, dându-ţi în vicaţa de acum.traiu bun, sănătate, putere, piruinţă asupra dușinanilor, întărire pe scaunul cel prea strălucit şi prea slăvit
al 'Măriei “Tale „până la bătrâneţe aadânci și pline de tărie, împreună cu prea strălucita

Și. „pica! mărita: Doamnă Maria,

cu fiii cei binecuvântaţi și de

Dumnezeu

păziţi și cu

întreaga 'adunare a familiei și rudelor Măriei “Tale, precum și cu prea cinstiţii și” prea
măriţii boieri din tot palatul și din toată (ara și domnia, și aşă pe 'rând din neam în
neam până “la sfârșitul veacului, iar în zilele de apoi să vă dăruească vouă tuturor cereasca împărăție, care 'din' începutul

Sfirşit șii perândaree. "Amin: 1695:

a
tea

lumii

A

ce gătită pentru cei

a

drepţi de veacuri i fără

a

tii

Ia
cab

ta

Guzntare de laudă, către. „prea slrălueilul, prea culaviosuil şi pr ea inălțatul Domn şi
ir te stăpâi nilor al, Unggrovlahiei întregi chir Constantin Vodă Basar a.
Lai

|
“1, Atotţiitorul! Duiinezcu, prea evlavioase, prea slăvite, prea strălucită, de Dum:
nezeu' încoronate și străjuite; prea' înălțate al nostru stăpâne și binefăcătorule, atotțiitorul Dumnezeu cel ce din neființă a scos la lumină toate nemijlocit șși cu înţelepciune
îngrijește “de toate și: întocmește toate spre bine, nu el însuş nemijlocit lucrează
mai deparțe spre "fiptuirea şi alcătuirea celor co se fac și spre rămânerea și cârmuirea
tuturor, «ci printrun

cutânt! potrivit

și cu o

anumită

învoire

încredinţează altora orân-

duirea lor, şi anume puterilor îngereşti, însuși 'stihiilor” și pricinelor legate 'cu acestea
în “parte. Precum soarele acesta întrupat, mâna văzută a proniei i dumnezeeşti, prin. mişearea și lumina și înrăuririle sale naște, încălzeşte, îînviează şi păzeşte toate câte sunt sub lună,

"mulțumită pricinelor apropiate şi de acelaș fel cu dânsul, așă și cu privire la conduccrea
"și alcătuirea lucrurilor omenești, nu Dumnezeul tuturor, el însuș neinijlocit, săvârşeşte
binele Îiecăruia ; el alege numai din vreme în vreme, prin cuvinte tainice de preve„dere, pe acei

cari în

ochii

proniei

sale

atotvi ăzătoare

Sau

arătat

vrednici

după voia

sa călăuzitoare. pentru o asemenca “conducere şi cârmuire. Alegerea aceasta a; lor o
"face după omul îndoit: adică: după priceperea și înțelepciunea co li-i dată, unora în
„conducerea vieţii morale, economice şi politice, şi în deobşte în cârmuirea şi purtarea
de, grijă a tot ce priv 'eşte, în comun și în particular, vicaţa din afară a omului; iar altora,, în "trebile și învăţăturile bisericeşti, adică ale celor ce privesc sufletul, și înde-:
“obşte cu: "tul și orânducala lui Dumnezeu și a tuturor celor sfinte; și abiă la o mică.
„parte încredinţează conducerea în acelaș timp atât a vieţii suileteşti cât și a celei tru“pesti, şi nu

pentru

firesc, precum
„ca nu cumvă

altcevă, ci numai

spre

a arătă

neiîntrecuta

energie

a': seniului

lor

și simţirile și gândurile lor 'pline de dragostea lui Dumnezeu, de teamă
o asemenea

[irc de

om,

Diară în nelucrăre şi fără de izbândă,
mijlocul oamenilor

Și dovedind prin

înlăturată,

să rămâic: părăsită în întuneric

ci călăuzită fiind “de dumnezecasca
fapte' virtutea

” şi

puterea

ci

și să

pronie

cov ârșitoare

în

și îm-

bunătăţind din năuntru și din afară turma ce i-a fost încredințată, să lie la urmă încoronată cu coroană florilor neveștejite, coroana nemuririi. .
Drept care cel ce păstorește pe Israil, acum alege pe: Moise, altă dată,mai de
mult, alege pe Aron spre cârmuirea în parte a vechiului Israil, şi așă pe rând ridică
pe vdehii preoți: și împărați și judecători, pe proorocul Samuil bun în amândouă dom- hiile și pe toţi acei cari la fel cu dânsul sau arătat vrednici ca conducători în amân-

"două laturile vieţii omeneşti.

|

|

i

|
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Aceasta ne-o spune și proorocul-impărat David: «Moise şi Aron printre preoţii
Domnului. şi Samuil printre cei ce chiamă în ajutor numele lui». Nu mai pomenesc
aici pe împărații şi preoţii noştri de Dumnezeu încoronați, împărații şi preuţii, harului
nou și ai noului Israil, cari după ce minunat au păstorit ducând spre mântuire, turma
ce li sia înerezut, sau strămutat din lumea cea vremelnică îîn lăcașurile cerești, schiim|
bând-o cu acea negrăită și veşnică împărăție. ,-.
a
pre:
odată
tot
şi
,
dumnozeese
. Ca pe un astfel de domn și stăpânitor prea
eroic

şi prea

măreț

nc-a dăruit. în vremile noastre Dumnezeul

tuturor printr” un cuvânt

tainic, pe calea firii, În. prea evlavioasa, prea slăvita și de Dumnezeu străjuita Launinăţia "Ta, care deși to tragi din neam impărătesc, totuș nu ai vrut să to înfrumuseţezi
numai cu bunele, "neprevăzutele însuşiri ale, „străbunilor tăi, cari nu sunt mai „mult
proprii. decât străine, ci ai preferit mai bine, cu îndemn dela sine să-“ţi. îmipodobeşti
neamul cu. propriile privilejuri și ori ale virtuţilor și, covârşind cu mult prin nobleţa” i
virtutea

suiletului, să te faci singur. capul celor ce se. vor naște. în

viitor, rămâind

cu

o adevărată podoabă şi coroană, a. străbunilor. Din care pricină ridicat ai, fost pe, acest
ai
scaun din dumuezeească hotărire, cu toate că nai. năzuit la, aceasta, ba dimpotrivă,
căutat din răsputeri ca să scapi de această sarcină, fugind. de ca,, adică de greutatea
întreprinderii, întocmai ca și prea sfinţii impăraţi, și preoți «de. pdinioară, cari aşijderea,
cu

toată

neintrecuta

lor. destoinicie

într'o asemenea conducere ea

oilor

cuvântătoare,

nu Îndrăzniau să se puie în fruntea: lor, căci îşi dedeau seamă de greutatea conducerii şi
Gri„supunerii lor (căci tocmai aceasta e într'adovir, “după. cum spune marele teolog,
gorie în cuvântarea sa despre preoție, meșteșugul . „meșteşugurilor şi știința științelor,
adică ocârmuirea celui mai schimbăcios şi, mai viclean dintre dobitoace, a omului), dar
în sfârșit ai primit această chemare silit fiind după multă stăruință şi îndomn din partea
norodului și a obștii prin voia lui Dumnezeu.
“Dar îndată ce te-ai ridicat la această cârmă domnească și din acest prea înalt
scaun,

cade

pe cea mai

înaltă „culme, ai ocolit cu ochii cei prea pătrunzători, ai minţii

dumîntreagă această domnie supusă, pe care ai primit- o din partea proniei și harului
stăîn
mântuitor
mai
nezeesc, ai cunoscut că lucrul cel mai trebuincios și tot odată cel
toate
pânirea și purtarea de grijă a oilor cuvântătoare nu e râvna ce se “pune întru
și
bune
sunt
acestea
dacă
afară
strică,
cele trupeşti și toate câte sunt. de rând şi se
stăunui
bine
folositoare pentru mântuirea sultetului, ci că lucrul cel care şeade mai
pânitor si ingrijitor de gloată, e. grija și prevederea cu care e condus omul dinnzuntru,
adică omul privit cu sultet și cu minte. :
3. De aici vine pe de o parte, că Măria "Ta, ca și cu mâna stânssă, dar cu cea
mai mare îndemânare și cu toată bunătatea și dragostea de bine, ca nimenca altul iînaintea Măriei Tale, cu prisosul cuminţici şi priceperii, iei măsuri și îngrijeşti pururea
neadormit cu imnilă şi nepărtinire de toate nevoile cele -trupești şi din afară ale turca
mei creştine ce ţi-a fost încredințată; de aici vine, pe de. altă parte, că: Măria Ta,
sucele
întru
|
“şi cu mâna dreaptă, adică cu o grijă mai înaltă, dai putinciosul ajutor
și măfleteşti şi duhovniceşti, nu numai ridicând din temelii și înzestrând bisericile
cea.mai
cu
tipărind
și
elineşte
năstirile, ci și în limba pământenilor tălmăcind din
din
mare îngrijire şi cheltucală cărţile bisericești, pentru ca aste] să poată cunoaşte
belșug și fără de trudă învăţăturile și dogmele lor cari altfel sunt greu de cunoscut.
mai
Dar dintre toate bunătăţile omeneşti ce ai intreprins Măria "Ta, cea mai mare, cea
mântuitoare

şi cea mai neapărată este

așezământul, pe care aproape

întâiul

și singurul

Elidintre ceilalţi ai hotărit să-l întemeiezi în statul și principatul acesta: înţeles Școala
Dumlui
— de creştere bună cu ajutorul
nească, acest locas - ca să zic mai potrivit
lie între oameni), făcut anume pentru că
să
o
nici
nezeu (un bine ca acesta wa fost şi
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astfel, prin această! liberă învățătură și știință, să luminezi și să i înţelepțeşti mintea și
sunetul celor ce doresc să: înveţe și năzuesce cu mare râvnă la destivârșirea omenească,
pe cât

e cu putinţă,

prin care

faptă ai căutat oarecum

ca moştenireea străbună's'o înalţi

dela, cele! mai mici la cele mai mari, dela” cecă' ce e mai puţin. desăvârşit la' ceca. co
e tot mai destvârșit; căci prea glorioasa generaţie a străbunilor tăi: cu îndemn și gând
împărăteso a îmbrățișat pe cea mai împărătească dintre virtuţi; adică desăvârşirea minţii;
pe care o. dăruește. celor studioşi meșteșugita adâncire și' învăţătură a cărţii. -

4. Pe această calo dobândesc oamenii cunoștința și” priceperea ştiinţifică a lucrurilor; care este desăvârşirea minții speculative. De aici izvorăşte cuviința moravu”
rilor, care este lucrul înţelepciunii practice. De aici se câștigă puterea de a pătrunde
și a judecă. fără părtinire * cugetările, cuvintele și faptele omenești din: partea. celor. co
doresc. să nu' groșească în judecareea și înţelegere: a lor; căci oamenii cari so dau învățăturii

cu evlavie! nu „dispreţuese “adevărul adevirat câ 'neadevăr și nici îmbrățișează

ncadevărul! mai vârtos” 'ca adevăr, și umblă: cu totul: dimpotrivă. De toate cele vremelnice' și “de toate nevoile de rând, ei nu” îngrijeso' “decât numai întru cât:le pot aducă bine și "folos suiletesc în vieaţa lor; iar toată râv na şi-o pun în-nădejăile. viitoare,
în bunurile statornice, prin purt area lor noprihănită slujind lui Dumnezeu şi împlinind
poruncile Evangheliei. Căci ce alta; e înţelepciunea decât învăţătoarea tuturor bunurilor
omenești: 7 Căci din” care “alt izvor au

luat

ncînfrânta - lor

putere

păstorii - și dascălii

dumnezeești, cari cu toată înţelepciunea au împodobit sfânta Biserică a lui Hristos?
De unde au putut scoate la iveală știința lor politică, economică și morală? De unde.
sa

născocit

învăţătura

cu

privire la meşteşugurile

şi formele

politice

Și poetice, prin

cari se dobândește toată buna vieţuire și cârmuire a: oamenilor?
De
;
“ Din care pricină şi înțeleptul Solomon: a disprețuit toate: celelalte și wa cerut
dela Dumnezeu să aibă decât numai una zicând: «Dă-mi, o Dumnezeule al părinţilor
şi stăpâne al milii, înţelepciunea co stă alăturea de tronurile tale, ca- fiindu-mi de N
să mă înveţe, co este

plăcut

pe

lângă

tine

(acesta e câştigul

înţelepciunii

practice),ș

să mă povăţucască în cunoștință (aceasta e dobânda teoriei) şi să mă ţie în slava ci aceasta

|

e răsplata înţelepciunii practice şi teoretice)».
„5. Deci întâia şi singură Luminăţia“Ta cea de Dumnezeu străjuită, încoronată
și ocrotită

în' statul Și principatul acesta, ai săvârșit

în fața obștii acest bine-nespus de

maro. și dumnezeesc spre a da cu adev ărat dovadă de netăţărita-ţi dragoste către Dumnezeu, și aproapele nostru. Căci omul care iubește înţelepciunea, pe Dumnezeu iubeşte,
pentrucă . cl este izvorul înţelepciunii şi înţelepciuneaîînsăș; iar cel ce iubește pe Dum'nezeu, de bună scamă iubeşte cu adevărat pe aproapele său; căci cel care nu iubește
pe aproapele său pe .care l-a văzut, precum spune cuvântul ce grăeşte de Dumnezeu
cum poate iubi pe Dumnezeu, pe care nu l-a văzut? lar cel ce iubeşte cu sfinţenie
“pe Dumnezeu! și pe aproapele său ca pe sine, împlinește întreagă porunca dumnezeească; căci «în aceste două porunci spânzură legea și proorotii».: Pre un asemenea
om îl iubește, negreșit și Dumnezeu, cel ce iubeşte pe cei drepţi şi milueşte pe cei
„păcătoşi și chiamă pe toţi spre "mântuire prin " fâgăduințele neminţitoare și bune ale
fericirii de apoi; iar cel ce are 'pricten pe Dumnezeu și lăcucște întrinsul prin iubire
"și rămâne în stăpânirea lui. nu se va înfricoșă nici odată «de fiica de noapte, de săgeata ce sboară ziua, de lucrul ce umblă întru întuneric, de întâmpinare șşi de dracul

cel de miazăzi».
Căci Dumnezeu în această vieață îi dă ajutor
veacul de apoi primeşte ca răsplată împărăţia cerului
melnice, prea înțelepte și plăcute lui Dumnezeu; căci,
lăcucşte în ajutorul celui de sus, se va siilășlui supt

,
şi-l acopere cu mântuirea, iar în
în locul domniei acesteia vreprecum spune psalmul, «cel ce
aripa Dumnezeului din cer».
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6. Fericită şi binecuvântată dar a ajuns în zilele noastre această dumnic, care
are parte de un atât de mare erou, de un domnitor ncîntrecut de evlavios, de sfânt,
de senin şi blând, de “vrednic ca: Domn și urmaș al pildei lui “Hristos ş ecare nu numai
ci
printre ai săi, printre pricteni și rude se bucură de cinste şi de dragoste nespusă,
minuse
să
și printre. dușmanii săi stârneşte lauda şi mirarea, căci și dușmanul știe
cuminte și
neze de virtutea unui bărbat. Acesta e, pe care și Sy nesiu, cel întru toate
dăruit cu
și
fericit
adevărat,
cu
inţelept în cuvântarea sa despre împărăție îl socotește
se tem şi
cel mai mare bine:.«nu acel de care se tem, zice el, ci: “acel pentru care
folosul. lor
se luptă supușii, socotindu-i paguba. ca a lor 'precum și mântuirea. lui ca
Cu, ade:
!
stăpânitor
însuş». erice de cei ce se îndeletnicese slujind unui asemenea;
lângă
vărat, fericiţi și plini de noroc sunt dregătorii lui cari cu dragă inimă sălăşluesc
lu;
feţe.
asemenea
unei
apropierea
și
a
aceste comori şi cei ce stau pururea În vedere
sfânta
şi
norocita
minate de surisul şi seninătatea bunătăţii! Pe care prea fericita, prea
Dumnezeu,
și de Dumnezeu păzita Luminăţia Ta să o ție și să o aibă în grijă Domnul
și spri:.
strălucit
prea
cel
ci
împăratul împăraţilor şi stăpânul stăpânilor, pe. scaunul
,
îndelungă,
jinit de Dumnezeu, neatinsă de boală, cu voie bună, sănătoasă şi cu vicaţa
ei oricare
mai presus de orice rea. şi nelegiuită, întâmplare, şi să supuie, la, picioarele
pizmaș

şi duşman;

şi să fie întru

toate

norocoasă

şi fericită trupeşte şi sufletește până

în

LD

întregei sullări
la cele mai adânci şi vânjoase bătrâneţe, spre. întemeierea și întărirea
drept credincreştine. care-ţi este încredințată precum. şi spre fala tuturor creștinilor.
multor
cuprinsul
în
şi
cioși de pe pământ, rând pe. rând, din generaţie în generaţie
. dintru începutul
ani, iar în zilele de apoi dăruească-ţi împărăţia cerească cea gătită
nostru.;
părintele
lumii pentru cei binecuvântaţi din partea lui Dumnezeu,
păzită
“Cea mai din urmă slugă a slugilor: Mărici "Tale cea de Dumnezeu
mântuită

şi cel

mai

mic

între

învăţaţi

Setastos Kiminilul din Trapezuul,
IV,
încoronalul
Cuântare de laudă către preca glor iosud, prea strălucilul şi de Dume: cu
in
Constanl
noslrut Domn și stăpânitor al Ungrovlahiei întregi chir loan
Basarab Voevod.
,
cei
1. «Inceputul înţelepciunii e frica lui Dumnezeu şi minte bună e la toţi
l său, fiu,
ce-l săvârşese», zice împăratul prooroc David și după dânsul prea înțeleptu
|
Solomon.
și a
Se zice și se înţelege înţelepciune şi cuminţie nu aceea a lui Aristotel
ordinară şi
lui Platon şi a celorlalţi Elini, și, ca să zic simplu, acea omenească, cea
pe lângă
nebunie
o
<e
Pavel
vulgară (pentrucă o asemenea înțelepciune, după fericitul
şi de.
ică,
negreşeln
Dumnezeu»i, dar înțelepciune se zice şi se înţelege acea sigură și
prea înțeleptul. So.
Dumnezeu dăruită cunoştinţă și pricepere a lucrurilor, pe care și
se:
rugândulomon a cerut-o și a primit-o dela Dumnezeu, când ziceă
prin cu«Dumnezeule al părinţilor și stăpâne al milii, cel ce ai facut toate
stă alăturea
vântul tău şi cu înțelepciunea ta ai zidit pre om, dă-mi înţelepciunea ce
pe lână
plăcut
este
de scaunul tău, pentru ca fiindu-mi de faţă să mă înveţe ce
tinc, și să mă

povăţuască

în cunoștință

și să mă

păzească

în slava

ci.

Si pentru ce

muritorilor, zice dânsul,
anuime cere el această înţelepciune? Caci socotelile mt
Dunmsunt toate sliicioase şi cugetările lor sunt şovăitoare, [ar înțelepciunea dată de
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.

nezeu

m

este negreşit: ade vărată și sigura cunoștință a lucrurilor, și toate: învăţăturile ci
sunt scutite 'de: abateri și de greşeli, sunt plăcute lui Dumnezeu și mântuitoare „Ș

—.

aduc oamenilor şi vieţii acesteiu trecătoare mulțumirea și fericirea cea mai nare :ș
mai cu putinţă, și după această vieaţă trecătoare, po lângă altele, 'inai dăruese și îm
părăţia cerului. Accastă înţelepeiune: aare! de bună scamă: ca „început și! “temelie teama
do Dumnezeu,

cum

am

zis.

Di

-

Ma

+

i.

Ia,

4

"Desi toţi acei cari s'au “condus i în această lime având întuu' toate ca povăţuitor! și cârmaciu această înţelepciune și cunoștință, au avut fără îndoeală principiul unei

asemenea

înțelepciuni, adică chiar această frică de Dumnezeu, pentrucă şi după acea

dumnezecască hotărire a Evangheliei, «după roadă se cunoaște pomul», şi după hotărirea comună a, sfinţilor părinți și a tuturor filozolilor din cauze Și efecte Gunoaștem
și pricepem principiile şi cauzele acestora! după dovada. « "posteriori. - aia
”
2 Această înţelepciune” o aveă Avram cel mare între patriarhi, pentrucă, fură
nici un "dascăl de" evlavie

și” povăţuitor printre oameni, singur şi dela sine'a' cunoscut

după armonioasa mișcare a puterilor cerești și pământești pe ziditorul Și făcătorul tuturor lucrurilor, şi de aceca totdeauna plăceă înaintea lui Dumnezeu cu vicaţa:i curată şi
sfântă. Aveă prin urmare, din trebuinţă, şi izvorul și mama acestei înţelepciuni, adică frica
lui Dumnezeu în inima. sa, precum o mărturisește și sfânta scriptură: «căci acum am
cunoscut», zice, i«că: tu to temi: de Dumnezeu şi 'nu ai cruțat pe fiul tiu cel iubit pen-

tru mine». Aveă și acel mare prooroc Moise: această înţelepciune, o aveă întradevăr,
și cu ca a stat mare' înaintea lui Dumnezeu. și întâiul si. fruntașul:: proorocilor și-î invățător și legiuitor al Iudeilor, și întâiul a seris cu înţelepciunea ce-i dăruise: Dumnezcu, pe lângă altele și despre zidirea și facerea: lumii. Aveă: negreşit și - temeiul
acestei înţelepciuni, frica lui Dumnezei'“în sulletulssău, precum mărturisește și sfânta
Scriptură: «îşi întoarse Moise privirea, căci se temeă să vadă pie Dumnezeu î în aţi».

„Cu această înţelepciune a lui a .putut cârmui și neamul nemulţumitor și îndărătnic al
lvreilor în chipul cel mai chibzuit și mai sfânt vreme de patruzeci de ani în acea
pustietate nestrăbătută și nobrăzdată de plug. Această înţelepciune o avea şi David
cel mare între prooroci şi împărați, care 'cu dânsa a stat întâiul prooroc și împărat
„Xrednie ales de Dumnezeu, și cu toată înțelepciunea și evlavia a cârmuit patruzeci
de ani poporul lui Dumnezeu și a împodobit Biserica noastră cu acei psalmi plini de
înţelepeiunc și însullare! dela Dumnezeu, care David:s'a învrednicit: și cl'să zică şi să
se numească părinte al lui Dumnezeu, și despre care ziceă și Dumnezeu: cm găsit
bărbat cel din lest după inima mea» și în altă parte: callat-am pre David, robul meu;
cu untdelenan. sfânt l-am. uns pre dânsul» și altele. Aveă și el, de sigur, principiul acestei înțelepciuni, frica aceasta de Dumnezeu, precum 6 spune și singur: «Inceputul iînțelepciunii e frica lui Dumnezew».
3. Această înţelepciune a căpătat: o și liul său Solomon, precum am zis, ca dar
dela Dumnezeu, și într'o vreme aveă prin urmare şi el! frica - de Dumnezeu, dar n'a
păstrat-o până la urmă, 'căci .după cum zice și sfânta Scriptură: «femeile de ncam

străin i-au abătut inima

pe urma

zeilor lor», și așă s'a făcut străin de evlavia către

Dumnezeu și a murit. Și, ca să cuprindem totul întrun “cuvânt, toţi cei drepţi dinaintea legii sau după lege aveau şi au întraceastă înţelepciune o călăuză şi un dascăl
întru toate, fieccare deosebit, după măsura evlaviei și a credinței și a fricii de Dumnezeu, ce au în inima şi sulletul lor. De aceea și acei ce nu au în sulletul lor această
înțelepciune ca, să-și conducă vieața-după legea lui Dumnezeu, e învederat
'că 'n'o au;

“căci nu au

începutul și izvorul

acestei

înțelepciuni,

frica

însiş de Dumnezeu. Din

această pricină ei dispreţuese poveţele și poruncile lui Dumnezeu pentru neinfricoșarea
și necredința lor, căci, după cum zice proorocul, «cel ce se teme de 'Domnul; vârtos
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va stărui în poruncile lui»; iar necredinţa naşto' neînfricoşarea și ncevlavia, căci cine
crede; se teme şi are cinste faţă de tot ce-i vrednic de temut şi cinstit, precum toţi

„sfinţii arată: frică și cinste faţă de cele sfinte,
Această frică de Dumnezeu

d

de Dumnezeu
zeu împodobite

străjuită și slăvită, stăpâne' şi binefăcătorule 'serenissime, de : Dumneși cinstite, De

unde

ria "Ta luminează şi stăluceșto
din frica lui Dumnezeu,

născută

Ta cea

o găsim cu totul vădită și la Lumina
și cum

o cunoaștem ?'Doar vedem,

că și la Mă-

dăruită do:sus,

această înţelepciuno şi mintea

copilă

domnie

ne-o'arată prea înțeleapta şi creștineasca

și

cârmuire a Măriei Tale, mai strălucitoare decăt chiar razele soarelui, faţă de care orice
om 'chibzuit și cuminte, care! cugetă conştiincios, rămâne uimit şi cuprins de nedumerire și mirare, și pentru această laudă și prea “mărește pronia dumnezeească, care,
veând să scoată la iveală po; faţa pământului această înţelepciune, şi acest har și virtuţile și: isprăvile geniale şi eroice ale Mărici “Tale, a ridicat pe Luminăţia Ta cea de
Dumnezeu

- păzită

pe

într'o asemenea vreme

acest “scaun

prea

înalt și în

această

vestită. domnie,

de nevoic şi trebuință, sau —- ca să spun mai

și aceasta

a-

potrivit— în

ceastă iarnă pre a nenorocită 'și "prea îngrozitoare de pe marea: aceasta închipuită a
vieţii, pentru ca să poţi răspândi, ca şi! “prea “strălucitul soare, în toato. marginile lumii

razele şi harurile prea fierbinţi, prea mult dătătoare de vieaţă și”. prea luminoase ale
pi
Di
Mariei” Tale; stârnind mirarea celor ce văd şi aud.
Duncătre:
aveă
ce
maro
de
“3. Cine 'ax fi cunoscut credința şi dragostea'atât
nezeu

vestitul

patriarh

Avram,

dacă însuș Dumnezeu

nu i-ar fi poruncit

să

înjunghie

și să jertfească de dragul lui ca pe un niel nevinovat-pe unicul său fiu Isac, al doilea patriarh, dela care aşteptă și aveă nădejdea să-i lie moştenitor după porunca lui
Dumnezeu și să-l moștenească întru toate, mai ales că porunca i-a -venit de năpraznă
şi pe neaşteptate dela însuş Dumnezeu, care i-a dăruit moștenitor, ca chiar pe acesta
să-l înjunghie și să-l jertfească de drazul lui cu însuș mânile lui, el, iubitul şi iubitorul
părinte pe fiul stu unic şi iubit pe care-l născuse abiă la bătrâneţe şi mai cu seamă din fă
găduinţă şi: dela o femeie stearpă și îmbătrânită, dela Sara, şi nici nu avcă nădejde să nască
pe altul, și înjunghiindu- -Laveă să rămâie pustiit, fâră copil și moştenitor? Si do ce aceasta?
Pentrucă Dumnezeu ştia că el, mai mult decât Ja orice, ţincă la porunca cea sfântă
și nu 'voiă să "păcătuească nici împotriva acesteia, liindcă credea fâră șovăire acel. mare
om al lui Dumnezeu, că, chiar de ar îi înjunghiat pe Isac, tot nu sar fi minţit pe sine
Dumnezeu în făgăducala şi juruința ce-i făcuse; de aceea Dumnezeu îl încercă priu
această jerifire a liului, ca să arate lumii întregi această a lui credință şi dragoste co
avea el către Dumnozeu spre folosul obștesc, cu gând ca prin această pildă ssă îndemne și pe alţii ca să facă tot aş.
6. Astfel de credinţă ȘI dragoste către Dumnezeu trebue să aibă toţi drept
credincioşii, să nu arate nici o îndocală şi. nici un preget faţă de cuvintele și poruncile lui Dumnezeu şi să ţie mai mult la drasostea lui Dumnezeu decât: la lumea În”
treasă și la această vieaţă trecătoare. Această poruncă voind cu toată voia: so implinească acel tată iubitor de fiu și voind să puie cuțitul la grumazul iubitului său fiu
“Isac, el, pe lângă copilul său, a primit dela Dumnezeu nişte astfel de foloase și darari, pe cari nimeni altul nu le-a dobândit vreodată și nici nu le va dobândi. Și cari
sunt aceste daruri? Să fie ales ca părinte al neamurilor și al împăraţilor, să i se îmmulțească stmânța ca stelele cerului şi ca nisipul de pe țărmul mării și toate nea'murile din lume să fie binecuvântate prin sămânţa lui. Sămânţă trupească a lui Avram
eră însuș Dumnezeu-omul Isus şi mântuitorul lumii IMristos; de aceca el ca om evlavios

a“și” fost

listul Mateiu

capul

neamului

la începutul

jiurmuzaki,

Documente,

din

care

sa

născut Ilristos,

după

cum. spune

cvanzhe”

sfintei Evanehelii serisă de dânsul.
XIV.
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1... Cine ar fi cunoscut acea atât. de maro stăpânire de sine și cuminţie și curţio şi.
« neprihănire, a pre a frumosului Iosif, dacă Domnul nu i-ar, fi îngăduit să cadă,
în laţul şi mrejele acelei destrămate și desfrânate Egiptence care, mistuită fiind de
flacăra unei dragosti diavoleşti, îl siliă să-i facă pe voie, juruindu-i chipurile tot co
aveă, chiar vicaţa şi cinstea bărbatului” ei, numai şi numai ca să-l înduplece să-i facă
voiă și pofta, tocmai el, un tânăr ca acela,;caro-eră și străin şi vândut de fraţii lui
înșiși -şi-rob al Egiptencei, și: nici nu aveă unde să-și plece capul? Şi totuş acest om
ncîntrecut în bărbăţie, acest -stâlp neclintit de diamant al cumpătului, dispreţuind 1 toată
cinstea și mărirea, trupească și lumească, toată. plăcerea,și desfătarea, toate farmecile
și făgăduelile -acelei- femei destrăbălate, a găsit mai cu cale „să îndure şi să sufere
toate câte a îndurat şi.a suferit mai pe.urmă, numai ca să nu-şi spurce sulletul și
trupul care: eră, „după. sfântul Apostol, templul și locașul lui Dumnezeu, şi să nu so
facă jucăria: demonilor şi ruşinea, neamului, bun şi harului strămoșesc, și străin în fala
lui. Dumnezeu. și în împărăţia cerului şi „moștenitor, al. osândei.. cereşti. Dar pentru
această a lui. stăpânire de sine și biruinţă asupra. patimilor, vezi unde l-a învrednicit
Dumnezeu să ajungă, căci din rob.ce eră la acea, Egipteancă și închis, în temniță
vreme îndelungată pe urma. defăimărilor ei l-a făcut să fie cât a trăit împărat asupra
Epiptului întreg, iar după moarte i-a dăruit şi. împărăţia cerului. Și aceasta a făcut-o
Dumnezeu şi i-a arătat virtutea și răsplătirea virtuţii lui în faţa lumii. întregi, ca și
noi după puterile noastre să ne luăm după pilda dată de el, spre a [i şi noi cinstiţi
do' o potrivă pentru virtutea noastră, și în veacul de acum şi în cel viitor,
|
8. Cine ar, [i cunoscut acea neasemuită și necovârșită iubire de aproapele a a
celui mai mare intre prooroci.şi legiuitori, dacă el cu învoirea lui Dumnezeu. n'ar fi
ajuns „la, o. asemenea neînlăturată, nevoie, încât să strige cu glas mare şi să spună către
Dumnezeu:
«Mă rog ţie, Doamne; săvârşit-a.
acest norod păcat mare și făcutu-și-au 1o-ruși. zei. de!'aur;și acum,! dacă le ierţi lor păcatul, iartă; iar de nu, şterge-mă din car„tea ce 'ai scris» —însuș cel ce înaintea lui IIristos a făcut ca şi IIristos, pentrucă s'a
învoit şi cl, ca păstor adevărat. ales de Dumnezeu, să-și îmbie faţa ca jertfă nu numai
vremelnic, ci: și pe. veci de dragul oilor cuvântătoare ce i-au fost încredințate; pe care
dragoste la fel a arătat-o și mai târziu fericitul Pavel, când ziceă și el din adâncul i inimii:
«Dorit-am să liu eu insumi închinare, din partea lui IIristos pentru fraţii mei și arudelor mele trupești». Și pentru ce aceasta? Ca să facem și noi ca dânșii, să avem. între
noi aceeaș iubire după porunca lui. Dumnezeu.
.
-9.' Cine-ar fi cunoscut acea nepilduită și supraomenească slatornicie! şi răbdare
a vestitului, dreptului “lov, dacă cumvă Dumnezeu nu l-ar fi lăsat în stăpânirea Satanci (cu toato că știă că eră om adevărat, neprihănit, drept, evlavios și îndepărtat dela
oricâ rău), pentru ca diavolul ucigător de oameni să-i facă. atâteași atâtea rele, câte
cuprinde și. povesteşte sfânta Scriptură, iar el să le rabde cu atâta mărinimieși îndârjire, pe de o parte acele năpraznice şi neașteptate „suferințe și nenorociri, pe de
alta acea îndelungată şi dureroasă și nesuferit osândă pe unoiu, încât însăși sfânta
Scriptură, cu uimire şi exlaz ne zice : «Intru toate acestea na păcătuit nici cu buzelo
lui și nu şi-a arătat nebunia către Dumnezeu». Si pentru ce pronia lui Dumnezeu învăduc cu plăcere păţaniile acestea ale celor. drepţi? Pentru multe şi mari cuvinte, și
cu deosebire pentru ca să descopere în faţa lumii bosăţia ascunsă a virtuţilor lor, spre
înțelepţire și îndreptare și povăţuire a oamenilor şi ca să-i incoroneze și să-i cinstească
și în 'vicaţa trecătoare și în veșnicia de apoi, făcând ca virtutea lor să fie încercată și judecată prin fapte. Pentrucă virtutea și înţelepciunea și meșteșugul unui cârmaciu nu
se vede când el se allă cu corabia lui la liman și când vremea ce liniştită şi bună;

„dar bunul și priceputul cârmaciu se cunoaște numai atunci când i se întâmplă

toate
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din potrivă, când se află pe cele mai adânci. noianuri ale mării, când se găseşte în
mijlocul iernii, când'e miezul nopţii, când -luna piere, când corul este înnorat şi mâănios, când întunericul este prea adânc, când: fulgeră şi tună înfricoșat, când ploile se
lasă din belsugși cure șivoaie ca.nişte râuri, când de pretutindeni sultă vânturi duşmanc, sălbatice şi neîmblânzite ; când niște astfel -și atât- de mari primejdii prea înorozitoareîn aceea vreme ameninţă împreună, atunci s'arată meșteșugul cârmaciului;
atunci se cunoaşte isteţimea şi priceperea lui de marinar, când şi scapă din aceste primari corabia cu marfa întreagă şi neatinsă, cu toţi călătorii; şi. corăbierii.
mejdii
"10. Cununa izbânzii. n'o capătă vitejii:în vreme de :paceși de linișteifără primejdii, fără. răsboaie, fără nici o faptă vitează;:ci numai atunci; când -ca' niște lei în:
verşunaţi și flămânzi, ageri ca nişte şoimi, fioroşi'ca balaurii, îngrozitori ca. fulgorele,
intrând în oștirea dușmanilor, taie la dreapta și la'stânga, varsă ca niște râuri sângele
vrăjmașilor; seceră pe protivnici ca secerătorii spicele și la urmă ii pun în fugi şi ies
din: mijlocul lor plini de bărbăţie, biruitori şi purtători: de trofee; atunci ei. sunt încoronaţi, sunt lăudaţi şi slăviţi din partea: tuturor, atunci lo împletesc : cuvinte. prea
măritoare, atunci
rile Mari,

le fac: daruri mari și multe, atunci

îi înalţăla :rangurile

şi onoru-

i

11. Cinesar[i 'cunoscut vreodată în lume pe “acei foarte :inimoșşi și foarte tari
foarte viteji ai împăratului ceresc Ilristos, dacă el insuş,
luptători și :martiri și “oșteni:

stârnitorul de luptă și încăerare,. Hristos n'arfi lisat să se lupte:şi să arate

vârtoşia

și bărbăţia şi statornicia lor și râvna: lor. fierbinte și acea dragoste fără scamân ce
aveau pentru credința cea dreaptă, să so. lupte, zic, cu atâta mărime de 'sullet și nebiruită stăruinţă împotriva dușmanilor văzuţi'şi închipuiţi ai credinţei, inele pe acei
tirani prea cruzi și nelegiuiţi, şi cu atât mai mult cu dușmani morali şi nevăzuţi, adică
şi, 'liind pedepsiţi,
cu: diavolii ? Dânșii, fiind chinuiţi, chinuiau mai tare. pe chinuitori.
omoriţi, biruiau și
totul
cu
fiind
și,
pedeapsa,
pedepsiau mai vârtos pe cei ce dedeau
omorâu şi oameni şi diavoli cu a lor răbdare și dârzio neînfrântă şi peste. lire... Noi
cetim în cărţi şi. auzim numai martiriul lor și: acele schinguiri înfricoşate și cumplite
ne cuprind fiorişi &roază.
ale lor şi acele nesuferite pedepse ce indurau şi de odată
12. Dar tocmai pentru aceste străduinţe, pentru aceste primejdii: feluriteși duse
până la moarte.și pentru aceste ale lor isprăvi şi vitejii, vedemși auzim și mărturisim, cât de mult i-a cinstit și-i-a mărit Dumnezeu în vieaţa asta trecătoare; dându-le
atâtea daruri de a vindecă, încât au făcut minuni atât pe vremea cât au trăit, cât și după
moarte; şi nu

numai

atunci,

dar

şi'până acum și până la sfârșitul veacului; și nu numai

dânșii, ci și rămășițele lor cele cinstite şi sfinte, și stropii din ochii lor și veșmintele lor, şi
trupului lor și sicriele lor ce primiau acele slinte rămăşiţe de martiri, sochiar. huma
niau și gonese dela vameni:nu numai felurite “patimi și boli, ci şi pe înşişi diavolii
cei înfricoşaţi;:Pe lângă toate aceste lucruri: minunate: ci şi acum sunt: cinstiţişi întâmpinaţi cu închinare de către cei evlavioşi şi cu credinţă dreaptă, de către împărați
și patriarhi, de către stăpânitori şi stâpâniţi, precum și de întreg neamul omenesccu
atâtea măreţe biserici și mânăstiri, cu sărbători pe liecare an, cu imnuri şi preamăriri
Sa
deapururea până la sfârșitul veacului,
Si acestea în vieaţa asta trecătoare, iar în zilele fericite de apoi Domnul în împărăția lui îi va avea ca tovarăși de moştenire în veacuri fără de margine și sfârşit.
“Fi pentru noi drept credincioșii nu sunt numai neobosiţi mijlocitori şi soli pe lângă
Dumnezeu, ci şi fala și'tăria și temelia credinţei noastre nefăţărite, şi ca nişte pietre
scumpe ce Sau zidit pe temelia apostolilor, a cărei piatră fundamentală e Isus Iristos.
paSpre dânșii privind credincioșii cei recunoscători ca la niște icoane originale ale
putere,
timilor suferite pentru Ilristos, se iau după pilda lor şi fac ca și dânșii după
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când prilejul ii. chiamă. Iar dacă ci ar fi murit necunoscuţi huzurind în pace, n'ar fi
putut să fie încoronați cu coroana mărtirilor, şi nici ar [i avut atâta curaj înaintea lui
Dumnezeu, ca să mijlocească și pentru mântuirea noastră, Şi nici nu. s'ar fi putut cunoaşte

de noi. într:atâta harul și dragostea. făcătoare de minuni a lui Dumnezeu (căci el nu ascultă din .gura păcătoşilor) și ar fi. lipsit din lume. tot binele care s'a

Acest fel sunt faptele. proniei
faţă de noi...
iu
e,

dumnezeești
|

făcut

omenirii.

și ale..cconomiei Cuvântului-Dumnezeu
SR
a

13. Deci: cu. chipul și gândul acesta al proniei dumnezeeşti prea. bunul Și „prea
slavă Dumnezeu în vremile noastre, văzând și cunoscând .prea înălțata nobleță și
cuminţie și înţelepciune și ;pricepere. şi. chibzuinţă a prea evlaviosului. și prea nobilului și minunatului. suilet al Măriei Tale, a vrut să-l .scoată la iveală, să-l înfățişeze și
să-l trâmbiţeze

și po

cl în

lumea; întreagă

ca:o zugrăveală, insulleţită . şi „icoană Înzes-

trată cu minte..și ca mustră a virtuților:în „mijlocul. tuturor prinților - și domnitorilor
și împăraţilor: de pe pământ, ridicându-te pe prea înaltul și de: Dumnezeu . apăratul
scaun

al acestui

principat

și stat vestit

și mântuit

de

Dumnezeu, atât spre. alcătuirea,

întemeierea și. cârmuirea: poporului creștin: ce ţi-a fost: încredințat, căt şi spre. cinstea
și fala tuturor celor drept-eredincioși, Căci care altul a stat fie mai credincios și mai
cu râvnă către Dumnezeuși cele. sfinte, fie mai cuminte și mai chibzuit, fie mai drept

și tot odată mai iubitor de oameni: sau mai neadorimit și mai bun. îngrijitor de toate,

mai cu seamă în aceste vremuri nenorocite, ca. prea..evlavioasa, de Dumnezeu încovonata, şi păzita Luminăţia Ta? Care cu toată stăpânirea: din afară, cu toată „cumplita
robie și tiranie,

cu toată incurcătura și neorânducala

a răsboaielor și primejdiilor,
ziduriși deci. ușor de călcat
și luminat'de Dumnezeu, ca
cu totul: ncatârnat și: de. sine
pe Dumnezeu lucrând în tot
că acei cari au fost.puşi de

lucrurilor

și neîncetata

perindare

și în ciuda acestor. locuri goale, nepăzite şi neîntărite cu
de către dușmani:şi protivnici, ca bărbat prea .temător
și când deapururea și fâră încetare ai fi fost stăpânitor
stătător, te silești în totdeauna să împaci înaintea tuturor
chipul și îngrijind în tot felul, știind și pricepând bine,
Dumnezeu ca să aibă cârma lucrurilor lumești, trebue în-

tâiu și întâiu ca .prieten şi tovarăș

de luptă şi apărător să aibă întru. toate. pe însuş

Domnul cel: atotputernic, împăratul împăraţilor și stăpânul stăpânitorilor, cu a cărui
putere și ajutor toate șe pot isbândi, precum ne asigură și fericitul. Pavel, când zice
că «întru toate biruesc când mă. împuterniceşte. Hristos», pe când. fără ajutorul lui nu
se poate face nimica bun, precum o mărturisește și Domnul 'zicând, că. «fără mine
nimic nu puteţi face»; fiindcă, precum învaţă și,-slânta noastră Biserică «toată darea
cea bună și tot darul cel desăvârșit se powoară de sus, dela părintele. luminilor». Și
de aceea cauţi cu tot felul de binefaceri să-l ai părtaş și apărător șși ajutător întru toate.
14. Nu mai vorbese
— căci nu le.cunose cu deamănuutul
— de virtuțile tainice
și spirituale și. ascunse ale Măriei “Tale, pe. cari nu le știe decât Dumnezeu, cunoscătorul celor tăinuite; virtuţi făptuite de Măria-ta în taină şi fără ştirea. nimănui Iuându-te după pilda acelor domni și. împărați prea .slinţi și fericiţi...
Dar pe lângă cele ce noi vedem și auzim şi allim, după ncobosita și fierbitea
dragoste ce ai către Dumnezeu şi cele sfinte cu:atâtea dese slujbe şi rugăciuni, cu
atâtea miluiri ce faci. către. toţi aceia cari: se”roagă neîncetat, atât la mănăstirile cele
vrednice de cinste, dar îndatorate,: cât şi la toţi săracii și nevoiaşii, cu. minunate și
mari clădiri de biserici şi mânăstiri şi alte multe și felurite zidiri trebuincioase și fojositoare,și cu alte multe şi mari şi felurite binetaceri și milostenii, cunoscute şi nc„cunoscute de noi; şi pe lângă cele ce am spus, în al doilea rând: să cârmuești toată
“această vestită ţară și domnie ce-ţi este supusă și încredinţată de: Dumnezeu, ci și cu
„puterea covârșitoare și cu prisosul priceperii să atragi: către Măria “Ta. dorinţa. şi iu-
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birea atât a tuturor supușilor cât și a domnilor și stăpânitorilor și a credincioşilor şi
nceredincioşilor și a ortodocșilor şi neortodocșilor înşişi, cari se allă pretutindenea pe
pământ. Şi ccea ce e mai presus încă, este că---(0 minune!) nicăiri nu s'aude vreo
nemulţumire, vreo cârtire, vreo învinuire, dar pretutindenea laude, pretutindenea elogii,
pretutindenea aclamări, urări şi rugăciuni îndelungate către Duinnezeu spre îmmulţirea

zilelor fericite şi senine

ale Luminăţici Tale cea de Dumnezeu

mântuită

și

păzită;

. petreacă
lucru cc nu se găsiă nici la sfinţii din vechime și la fericiţii bărbaţi, să-și
adică vicaţa fără nici o. bârlire; fără nici o: învinuire din partea nimănui; așă încât chiar
şi cci pedepsiţi şi osândiţi să mărturisească: adevărul, că după faptele lor le-ar fi treuit. mai multe pedepse, decât cele'ce suferă cu drept cuvânt în urma ncasemănatei
iubiri de oameni şi blândeţe a Măriei Tale; pentrucă adeseori cu prilejul cel mai noînsemnat slobozeşti chiar pe cei închişi și golești temniţele, îndemnat fiind de multa,
nemăsurata

milă şi bunătate

a Măriei

Talc, vrând

a arătă prin aceasta, că şi fără vrerea

Mărici “Tale aproape îi închizi în temniţă şi-i pedepsești numai pentru binele statului,
ca să lipsească și să înceteze “relele 'şi nedreptăţile dela oameni, »făcând - ca doctorii
cari curăţă mădularele putrezite ale trupului, spre a nu strică părţile “bune şi sănătat
Di
DP
ai
O
i
“toase şi întregul. :
"15.

Și mai ales. într'o

asemenea

vreme: de

turburări, de neorândueli

și răsvră-

tiri de -protivniciși vrăjmași şi de foarte grele :cheltucli și de primejdii de tot felul
-să se' facă o 'cârmuire atât de multă și de bună, în niște asemenea nesuferite furtuni
“şi vijelii ale tulburărilor de astăzi ale lumii să plutească şi: să alerge această corabie
închipuită a statului acesta, fără să dea de nici o primejdie, de nici o sguduire, ca și
când ar pluti drept și liniştit şi fără valuri, aceasta e lucru “vrednic 'de. mirare;

aceasta uimeste orice minte și pricepere și silește pe toţi să strigeîn gura .mare și

cu mulțumire din tot sufletul şi din toată inima către Domnul, zicând: «Că mari sunt
lucrurile tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut, tu care lumea întreagă cerească
şi piumântească o mâni cu prevedere şi o cârmuești după nerăscolita bogăţie a dumnezedştii tale bunătăţi și adâncimea nepătrunsă şi necercetată a 1 dumnezesștilor judee
PI
PIC
a
.
căţi și a înţelepciunii tale, prea bunule Doamne..-- .
Mulţumim fără încetare pentru ncîntrecuta îngrijire și dragoste ce: ai pentru
noi şi prin care ne-ai dăruit nouă într'o asemenea vreme de nevoie şi: primejdie un
astfel de stăpân și domn prea înţelept şi preca sfânt, foarte prevăzător și bun'cârmuitor
și împodobit cu toată virtutea şi chibzuinţa».
Dela marginile pământului venit-a întradevăr, după spusa evangelică a Domnului nostru şi după sfânta Scriptură, acea prea înţeleaptă împărăteasă a Etiopilor “la
Jerusalim, nu pentru altcevă, ci numai ca să vadă și să audă şi să cunoască în persoană și să alle înţelepciunea lui Solomon; și a zis cuprinsă de uimire: cădevărat e
și drept,

că mai

mult

văzui

şi învăţai decât

auzii

fiind în împărăţia mea».

Dar aici nu

“numai dintro parte a pământului; dar din toate părţile și de pretutindenea, precum magnetul atrage fierul cu silă şi putere—aşă și numele cel prea vestit și răspândit în
lume al înţelepciunii și priceperii și cuminţici atrage pe oamenii înţelepţi şi pricepuţi
și cuminţi, ecari venind şi văzând și auzind și învățând cu încercarea și cu fapta stau
nedumeriţi și se miră și în gura mare pe “faţă declară și zic cu acelaș graiu, cu acelaș gând, că «de atâtea ori vedem şi învăţăm mai mult decât auziam inainte în lo:
”
:
curile noastre».
16. Ce-i lipsește acestei! ţori ca să se mândrească şi să se fericească și să se
declare peste tot pământul ca ceda mai fericită și binecuvântată decât oricare altă
domnie și ţară? Nu ce alta decât numai împărăteasa și cca mai' de frunte și cea mai
înaltă între toate virtuțile și pricinuitoarea oricărui bine printre oameni, adică înţe-
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lepeiunea și-studiul și învățătura şi prea : strălucitoarea. lumină a cărții,
viinţă: și.. împodobirea- puterilor sulleteşti:și a tuturor. celorlalte virtuţi.
prea milostivul Dumnezeu. a .binevoit prin: taina -pronici. sale; .ca Măria 'Ta
Și singurul'în' vremea Măriei: Tale s'o. așezi. și, pe asta în această vestită

[i ca:o. fală și stemă și coroană și cinste a patriei și să nu rămâie în

şi buna cu:
morale. Dar
cel :dintâiu
țară spre,a

rangul al. doi-

lea în alăturarea 'sa cu oricare altă ; domnie și. țară.: După: cum'am zis, înţelepciunea
și. învăţătura și: cartea e: izvorul oricărui. bine. omenesc, căci. ca este care;ca o născătoare :şi mamă:pe calea duhului. naște copii: plini de harul lui. Dumuezeu şi. cu-adeadică „pe cei virtuoși. și îndrătriți de, învăţătură, acei cari se folosesc
-vărat prea nobili,
-și trupul și întreg
voia::lui Dumnezeu,ca să; împodobească sufletul
„de. carte după
omul —:care :este şi:se zice-cu drept cuvânt desăvârșire omenească. Acești învăţaţi se

numesc Oameni: desăvârșiţi: în virtute, fiindcă :sunt împodobiţi'cu amândouă părţile fiJozofiei,:cu'-cea teoretică și cu .cea. practică în tocmai ca dascălii cei vechi, cei prea slinţi
„Și prea îițelepţi, Vasilie,: Grigorie:şi. loan Gură :de: aur işi'! alții i de ; felul lor,: cari au
strălucit: în lume: cu toată virtutea; şi: înţelepciunea lor ca: luceferii cerului și au fost
i
tm
e ce ere
-și sunt spre: folosul obștesc:al lumii. îti
17. Nu spun cuvântul meu despre oamenii cei de rand |şi notrebnici ȘI. nelocu. totul. de nimic -și netrebnici, cari,
-giuiţi şi fără Dumnezeu și. despre cei ce.sunt:
ioricât ar învăţă, ni învaţă decât cu voia lui Dumnezeu ca să-și-arate răutatea mai
mult,în tocmai: precum cei virtuoși și sfinţi prin învăţătura lor. își arată. virtutea tu:turor și: hrănind niște asemenea copii: duhovnicești, această mamă a lor duhovnicească
„cu laptele:duhovnicese al învățăturii, atât a celei practice cât şi a celei teoretice, adică
"după. fericitul. Pavel,: cele mai elementare și mai simple învățăturişi crescândur-i puţin
câte. puţin îi ridică -și la- vârsta .bărbăţiei, când - apoi îi. hrăneşte cu o hrană solidă. şi
vrea să zică. cu.o:mai deplină cuviință de moravuri. şi. cu învățături mai
“spirituală,
.desăvârșite şi .mai înalte; şi: la : urmă„îi împodobește și-i înfrumuseţează cu haineși
-veștminte. aurite și strălucitoare și cu o îmbrăcăminte; spirituală şi: dumnezcească, care

-se: ţese! prin învăţăturile; filozofice și teologice ca și prin virtuțile întemeiate pe iubirea
lui Dumnezeu și a Evangheliei; și-i. încoronează cu diademe și coroane! frumoase, cari
:se. împletesc:
din. fiorilo, minţii şi din -frumuseţile: spirituale ale cunoștinței fiinţelor și
ale ideii abstracte, și aceasta pentru frumuseţa și strălucirea virtuţilor evangelice . și
-a faptelor sfinte; fiindcă, după -vorba cunoscută teologică, fapta este încoronarea ideii
ceea co e un bine decât care altul mai.mare, mai trebuincios în vicaţa omenească, mai
înalt şi mai: dumnezeesc n'a mai dăruit Dumnezeu. în lume, pentrucă, după prea în“ţeleptul Sotomon, tot. ce. e scump nu: preţueşte ca dânsa.
| i ;18.:Prea înțeleptul Solomon însuș ne învaţă şi ne împăr tășeşte acolo foloasele
și bunătăţile: acestei înţelepciuni şi cunoștințe. plăcute lui Dumnezeu. ..
Ea
„este aceea care sprijinește și păstrează lumea întreagă, atât 'cea din. cer
„cât şi cea de pe pământ, fiind de o potrivă:în rang cu legea lui Dumnezeu.
lia este aceea ce cârmuește împărăţiile și. domniile lumii; ea este începutul
„și izvorul, care învaţă pe oameni toate meșteșuzurile și științele ; ca este aceea care
cârmuește feluritele cetăţi şi stăpâniri.
ale oamenilor cu legile și orânduelile ce ea legiueşte şi consfinţește și impune. Ce vorbesc cu numai de stăpânirile lumii? .:..
Ea este care împodobește şi: înfrumuseţează. bisericile.
lui Dumnezeu cu atâta:
bună orândueală și frumuseţă spirituală, cu atâtea şi cu astfel de canoane prea minunate și prea teologice, cu astfel de imnuri şi cu astfel de cântări spirituale și pros„lăviri,. după pilda ierarhiei cereşti,. îngereștiși dumnezeeşti, prin. cari. toate.
e ' prea
„mărit și cântat. Dumnezeul minunilor, și—ca să întindem puţin vorba —ea este aceea
- care porunecște îndeobște pe fiecare om, fic băvhat sau femeie, fie stăpân sau stăpânit,
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lie bogat sau scăpătat, fie cleric sau mirean și pe oricare altul, de orice fel ar fi, cuni

să-şi împodoboască și să înfrumuseţeze moravurile, să'se poarte cuminte şi spie bine
şi în folosul său sufletesc cu toţi: oamenii, atât la luezările şi faptele lui cât:și la în-

vecinii; cât: și cu străinii, atât
dele
tâlnirile și cuvântările lui, atât cu ai săi şi cu.ru.și.
atât cu “păgânii; - atât cu:ortodocșii .cât. și cu
cât și cu necredincioșii,
cu credincioșii

ereticii, atât cu cei învăţaţi cât şi: cu cei ncînvăţaţi, atât cu orășenii cât: şi cu sătenii,
cu cci mândri, 'cu cei smeriţi, cu bogaţii, cu boierii, cuclericii, cu. mirenii, cu'tinerii.
irteeih ut -l
cu bătrânii, cu fericiţii'şi cu nenorociţii,'cu tot ncamul -omenese, 5

i, fiecare de familia:iui
cum; să îngrijească
1 î19,.Ea esto-eare învaţă pe gospodar
şi 'cu 'fulos, în oricare: fel de. stare: și: rang; sar. găsi
casci3 lui. cuininte
oamenii
şi“de
|
Ps
ia
.
.
..
.
e e
pa
ae
u
un

cum să: conducă. fiecare
şi domnitori şi pe impăraţi
Ea este care învaţă pe patriarhi
răsboiu,:alât în: vreme
de
statul: şi împărăţia lui, atât în vreme de pace cât și în cea

do linişte cât și'în vreme

de ncorânducală, atât în vreme de fericire cât: şi: în ;cea de

. și
ţăsă facă şi: să aducăbine
cum
nenorocire, cu .legilo civile 'şi 'răsboinice, care înva
păgubiter,
și
rău
polos stăpânirii şi domniei lor, cum: să șteargă'și să alunge tot:ce e

şi cum
lor; ul
care se allă în stat

e de:afară și de .presă dobândeascăşi să :câştig:şi

tutindeni toate bunurile: cari nu so găsesc: în :țara lor,şi cum

să:scape de;orice vătă-

“mător şi rău sar întâmplă” să vie do'afară și din altă :parte, casă fio.totdeauna,pe

Aşi încât nici nu este
“cât e cu: putinţă: fericiţi şi cu stare bună și . scutiţi. do orice.rău.
A
4
.
o...
..:
.
..aA
.
.
?
:?
și: mama în înizvorul:
ă
recunoasc
“vreun bine în' lume și între -oameni, care să nu-și
lie 'cca practică,: cari:;:amândouă,:recunosc
'xăţătura şi înţelepciunea; fie cea! teoretică,

ca maniă studiul şi învăţătura; care'studiu şi învăţătură” adevărată: aro ca: povăţuitor
'și cârmaciu întru toate cuminţiași dreapta şi: negreșelnica judecată a minţii, precum,

e
din potrivă, nebunia şi greșita” şi proasta judecată a minţii. esto aceea care pricinueşt
e
i
oamenilor toaie relele ce se află în lume:
20.'Un astfel de bunşi folositor lucru “prea 'dumnezcesc şi prea trebuincios
pe frica
-şi-prea mântuitor' şi universal este înțelepciunea (cultura), când c- întemeiată
a
nerătăcit
şi
u
Dumneze
lui
„voinţa
“lui Dumnezeu 'şi'are drept călăuză pretutindenea

'chibzueală şi judecată. In afară de celelalte ale ei foloase ca întrece toate celelalte buşi' avuţia, și mărireaşi împărăţia şi toate, celelalte, căci acestea
nuri ala lumii acesteia

bun ceas,
“sunt toate nestătătoare şi nesigure, ași încât se. poate ca întro zi' și întrun
cum
după
“în urma multor: împrejurări, să ne lipsim de toate; pe când înţelepciunea,
::a
s'a spus de către cinevă, e singura avere nemuritoare,. fiindcă c bogăţia spirituală
are;
nemurito
a
lui
bogăţi
și.
“sufletului, și întru cât sulletul rămâne nemuritor, rămâne
i dacă

sar

adună

toate: împărăţiile! șiDă stăpânirile

lumii

?

mar

puteă despoiă

un

om în-

înțeleptul
“ţelept și învăţat, luându-i bogăţia şi înţelepciunea, pentrucă cum: s'a spus,
cu
smulgă
o
să-i
ca
îşi poartă cu sine averea, și aceasta nu e în afară şi materială
nemurisila; şi de aceea din toate stăpânirile oamenilor înţelepciunea se 'zice și: este
-atât do
rău
un
este
nerozia
şi
şi din potrivă: neînvăţătura și neştiinţa
„toare. Precum
relelcr
pricina
mare la oameni, încât 'nu e: numai rădăcina și izvorul şi, cum am spus,

r
“trupeşti şi sufleteşti ale oamenilor, ci, pe lângă celelalte, mai e și'un rău nemurito

“şi veșnic; pentrucă este uriciunea și schimonosirea sulletului şi rămâne împreună
sufletul însuș; şi de aceea:se zice că trăind e rău şi murind se .pedepsește.

21. Acest mare

și peste

or'am
— cum
măsură de minunat bine, izv

cu

zis —al

carte,
tuturor bunurilor omenesti, adică înţelepciunea și învăţătura şi propăşirea prin
lor
“prin mijlocul căreia oamenii cuminţi și învăţaţi izbutesc a dobândi spre folosul.
ă, cuvirtuțile practice şi cuviința moravurilor şi îndeobște vicaţa şi purtarea evangelic
l
îndemnu
din
şi
voia:
“minţia insuflată și călăuzită de Dumnezeu a Măriei Tale, după
domstăpânire şi
dumnezeese a întemeiat-o în această vestită şi de Dumnezeu păzită
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nie (lucru de sigur foarte trebuitor pentru adevărata şi evlavioasa și fericita vicaţă şi
conducere a luciurilor omeneşti, ceea ce nimenca vreodată n'a: încercat-oîn această
țară) pentru ca, pe lângă celelalte bunătăţi înalte și vrednice.de laudăce le ai prin
taina proniei, în urma neprihănitei

și nefăţăritei și curatei iubiri către

de Dumnezeu

şi a credinței şi a râvnei însuflețite
ce ai pentru patrie, să mai câştigi; bunul cel mai
mare și cel dintâiu, pricinuitor și. păstrător al tuturor celorlalte bunuri, ca o laudă şi
un privilegiu distins şi cinstea și comoara tuturor celorlalte. titluri de laudă a :Măriei
“Tale în dreptul tău de întâiul părinte și autor al acestui bine. în. această vestită ţară.
Din: care. pricină, mai ales, amintirea Mărici Tale va rămâncă neștearsă, moştenindu-se
din generaţie. în generaţie și în vecii vecilor, pentru ca, stârnitorul luptei și răsplăţitorul şi. împăratul împăraţilor. Ilristos Dumnezeul,: nu:numai pentru, celelalte foloase
'ce'ai adus, ci. și pentru

acest.mare

bine,

să te încoronoze,

precum, te-a

încoronat

în

veacul -de acum
:cu atâta slavă, bogăţie și mărire, așă și în. zilele.
de apoi îomiit cu
coroane cerești pururea înfloritoare.
și: neveştejite. Şi toate aceste bunuri, cum. am spus,
-vin dela bunătatea virtuoasă- și de Dumnezeu hărăzită a Mărici “Tale, do: vreme ce.ai.

în suflet.și în .iniină începutul și izvorul! înțelepciunii

dumnezeești, care te:povăţueşte,

la .toate isprăvile bune și. plăcute! lui: Dumnezeu, adică fricei 'de Dumnezeu, fiindcă,
după spusa -proorocului amintită mai sus, «cel ce se teme: de Dumnezeu, în poruncile
lui. va: voi: foarte». Căci cunoşti deplin. ca om luminat și învăţat de Dumnezeu ce eşti,
că omul.care fă 'ales'de Dumnezeu spre ocrotirea și. cârmuirea bisericească!și politică a unui popor drept credincios, este fără doar și poate dator
— după făgădueala ce
dă şi face înaintea 'lui Dumnezeu când e proclamat —-:să scape cu: orice chip va putei,
întocmai ca şi sufletul său însuş, pe.toţi supușii săi,:cari i se încredințeează din partea
“lui Dumnezeu; pentru.'ca, în:ziua cca înlricoșată .a judecății să-i: înfăţișeze, după făgăduinţa sa, nepătaţi și fără vină înaintea îinlricoșatei' tribune a lui. Hristos, spre aluă
“plata” vrednică do trudele :lui din partea judecătorului: cel drept: şi nepărtinitor,
puii

m

92“.Ri-acest

lucru

cum'ar

puteă.'cinevă

să-l îndeplinească ? Socotesc, că aceasta

:n'ar'fi altfel cu putinţă, decât :niumai dacăiel însuș, cel dintâiu ar păzi cât so poate
-de conştiincios poveţele și poruncile lui. Dumnezeu: spre a se face ca un fel.de tip şi
model și pildă a supușilor. săi în faptele. cele bune, și nu: numai cu porunca. şi cu
„Yorba luându:se după -arhipăstorul Ilristos, precum mărturiseşte și Sfântul I„uca la începutul: faptelor zicând: «pe care Hristos a început să le: facăși să.le; înveţe». Căci
numai atunci: dascălul insultă încredere, când cu lapta şi nu cu. cuvântul învaţă pe alţii
“ca să facă, şi atunci oamenii 'slăviau. pe Dumnezeu văzând faptele bune ale 'dascălilor

“și conducătorilor, după povăţuirea Domnului: câșă 'să strălucească lumina. voastră: îna/intea::oamenilor, 'ca să vadă. faptele voaslre
+
bune şi săEI slăvească pe (atăl „vostru cel
: din cer»,
i»

,
-Pentrucă

atunci

supușii

fră

nici

o "împotrivire

sunt

siliţi

mai. „vârtos

PRI
să:

se

“ supuic și să asculte și să plătească cu fapta poruncile căpeteniei: şi, stăpânului lor,
„când văd că el cel dintăiu să poarte drept şi cu sfințenie şi cum se cuvine; și atunci
nu numai că se tem de el cu drept cuvânt, ci. îl şi întâmpină cu ruşine și cinste ca
pe un om drept și sfânt și ales de sfântul Dumnezeu, ba îl și iubesc ca pe un.tată
al lor şi adevărat credincios păstor și cârmaciu al lor, ştiind de bună seamă că Dum"nezeu e. totdeauna ajutătorul, apărătorul și neadormitul privighetor al robilor și slujitorilor, într'atâta încât la numele lui se jură' spre “întărirea adevărului, întru cât, pentru
multa evlavie și dragoste ce au către dânsul, scump şi vrednic de cinste, și' „aceasta
e pentru -ei un: titlu de fală, de cinste şi de laudă; după acel vers al "psalmilor. care
"zice: «lăudă-se-va' oricine se va jură întrinsul». Și fiind el întâiul săvârșitor. și- împli-nitor al poruncilor lui Dumnezeu, începe apoi să-şi păstorească turma potrivindu-se
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”

lor. Si întâiu el siniw; dela sine, cu supraveghere proprie iea măsuri dinainte și cârmucște cu mare grijă şi cu mult scrupul și cercetare cetatea și alcătuirea politică şi
țara aceea, în care se allă și-și are scaunul și ori în care parto a domniei sale s'ar întâmplă să fie, el însuş din partea sa și prin slujitorii săi şi cu dregătorii ce-i are la
îndemână poruncindu- le să păzească: pe” deplin sfaturile şi poruncile lui Dumnezeu: |
: 23. Dar toate! poruncile dumnezeești se rezumă şi se cuprind îin aceste două:
în dragostea către Dumnezeu și aproapele, precum spune anume și Domnul în Evanghelie: «în aceste două porunci toată legea și proorocii spânzură». Trebue dar ca să-i
silești pe ci cu orice chip care ţi-ar sta în putinţă, pentru ca vrând nov rând să păzească” înaintea tuturor celor lalţi porunca cea dintâi a lui Dumnezeu, adică cinstea
și dragostea către Însuş Dumnezeu. In ce chip? Implinind şi ci fără abaterâ mai ales
acele sfinte ale lui "porunci, cari jintesc la mărirea și cinstea lui Dumnezeu, căci
aceasta e dovadă şi semn de iubire și credință faţă de Dumnezeu : păzirea şi împlinirea' sfintelor lui porunci, precum anume zice În Evanghelio î însuș Domnul: «Dacă
mă iubiţi, poruncile mele păziţi». Şi cum pot ajunge la aceasta? Când ci în rândul
întâiu vor păstră dreaptă și curată mărturia și credinţa lor către Dumnezeu, după tra”
diţia şi mărturia sfintei noastre Biserici și învoelile şi canoanele sfinţilor părinţi și slintelor soboare :ecumenice; în al doilea rând să umble la sfintele-i biserici, să respeeteze cele
dumnezecești, să cinstească sărbătorile mari şi adunările solemne ale anului întreg, să

puie mai presus cinstirea lui Dumnozeu şi a Născătoarei

de: Dumnezeu

și a tuturor

sfinţilor, mai mult chiar decât toate câștigurile vremelnice și deșerte, şi desfătările şi
bucuriile deşertăciunii: din această lume; căci nimic altcevă nu câştigă dispreţuitorii
lui Dumnezeu şi ai celor:dumnezeaști cu aceste foloase nclegiuito şi nesocotite, do-bândite în zilele de sărbătoare ale anului, decât numai blestem şi pieire în câștigurile
și în mântuirea; sufletului lor. Căci oare cât dispreţ credeţi că e faţă do Dumnezeu
şi: de sfinţi, când Duminecile și în sărbătorile Domnului și ale celorlalţi sfinţi, bisericile lui Dumnezeu trag clopotele şi bat toaca, ori întralt chip dau de știre şi poftese
pe creştini ca să vie la casa şi la templul lui Dumnezeu, să-și aducă cuvenita mulțumire lui Dumnezeu, făcătorul şi binefăcătorul lor și cârmuitorul şi ziditorul tuturor,
şi să ceară dela neasemuita lui milă, mai întâiu iertarea păcatelor lor, al doilea să le
dărucască tot: ce doresc pentru mântuirea lor și în sfârşit împărăţia cerului, pe câtă
“vreme i hesocotese” cinstea către Dumnezeu şi'toate cele bune și de folos despre
cari am vorbit, şi aleargă parcă întrun gând la bâlciuri și la târguri pentru trecă.
toarele lor lucruri şi câștiguri lumești și materiale » dispreţuind cele sulleteşti și spirituale, şi se tăvălesc (vai de nesocotinţa și prăpăderiia lor!) prin cârciumi și taverne,
ca porcii prin mocirlă şi noroiu, și țin mai vârtos la petreceri și băuturi decât la bisericile şi la cinstirea lui Dumnezeu, și caută mai bine de foloasele trupeşti şi deşerte
decât de mântuirea sufletului, fâră să aibă alt cuvânt de îndreptăţire decât păcatul?
Și vina şi păcatul oamenilor păcătoși se suic astfel la Domnul şi la capul stăpânirii, care
poate să înlăture și să curme aceste greșeli și rele mari: și picrzătoare de suflet, și
el nu le iea în seamă și-i lasă de păcătuesc ticăloşii şi nenorociţii prin nepăsarea lui,
şi are să

răspundă

înaintea

lui

Dumnezeu - în

ziua judecății

pentru

pierderea

unor

astiel de. suflete, precum spune însuș Domnul prin "proorocul: «sângele lor din mânile
voastre îl voiu cere»,
"24. A doua datorie a sa este să-i silească cu orice chip ca să păzească deplin
şi a doua poruncă a lui Dumnezeu, adică dragostea către aproapele. Și aceasta cum
se poate ajunge? Socotesc şi presupun că prin trei mijloace: In rândul întâiu înduple-

cându-i că în toatesă facă cu sfinţenie dreptate între dânșii, să nu năpăstucască unul
pe altul, nici cu vorba nici cu fapta, nici puternicii
Hurmnzaki,

Documente, XIY.

pe cei slabi,

nici

bogaţii

pe cei
2î

|
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săraci, nici vicleniişi hainii pe cei simpli și drepţi; apoi.să păstreze între dânșii cet
mai mare cumpătare, neîntinare şi curăţie, ca să nu păcăţuească și să spurce trupurile
lor, cu vreo nelegiuire şi necurăţie, adică cu. precurvie şi cu, orice altă desfrânare şi
stricăciune, căci după sfântul apostol «orice păcat ar face omul e afară de trupul său,
iar cel ce precurvește își.pătează însuş trupul; și trupurile. noastre sunt mădularelo
lui Hristos și templul sfântului duh, care e în noi; iar cel ce strică templul lui Dum:
nezeu, pe acela Dumnezeu îl va strică; căci templul lui Dumnezeu e sfânt» şi întrun
cuvânt— ceeace ei nu suferă și nu le place să le facă altul, nici dânşii să nu le facă
la. alţii, după acea, poruncă din Evanghelie, care zice: «ceeace ţie nu-ţi place, altuia
nu face». Al treilea lucru, și cel. din urmă, e. să aibă între sine iubire multă, încât să
se sprijine și să se ajute unul pe altul
în tot cee bun. și.de folos și în tot.ce-e
de trebuinţă și nevoie, precum le place și lor. să-i ajute alţii, după porunca lui Dumnezeu care povăţueşte şi zice:: «ceeace voiţi ca oamenii: să vă facă vouă, şi voi so
faceţi lor de o .potrivă». Acestea ce dator să le facă. din. „parte-i domnitorul în orașul

în care se găsește cl; iar în celelalte orașe și ţinuturi stăpânite de el, dar depărtate de.
persoana lui, e dator şi are poruncă dela Dumnezeu ca și în acele oraşe şi ţinuturi
să orânduească dregători și conducători vrednici, cari să-l imiteze după putere în bunătăţile şi darurile cu. cari e înzestrat,să fie drepți, cumpătaţi, să aibă în inimă frică
de Dumnezeu.ca temeiu şi izvor al dumnezeeștii înţelepciuni, să fie cuviincioși, chibzuiţi, socotiți, milostivi, purtători de grijă și întru toate vrednici şi. virtuoși,.pe cât se
poate, ca să cârmuească după 'vrerea lui Dumnezeu poporul lui. Dumnezeu. . .
Căci cu toate neorânduelileşi nedreptăţile şi greșelile
ce se fac în acele oraşe
din pricina proastei cârmuiri a acelor dregători, vina o are stăpânitorul care. trimite
asemenea cârmuitori în acele locuri,şi, pentru
. păcatele. străine. are să răspundă îna-

intea judecătorului . drept în acea. înfricoșată zi a judecății, pentrucă el este şi se face
vinovat: și, pricinuitor. de. toate, aceste rele, ol care trimite în acele locuri dregători ne:
drepţi, nctrebnici: și nevrednici, dela cari se trag relele.
|
vi
+25, Aceste toate sunt de datoria neapărată și neînlăturată a stăpânitorului care
primeşte dela Dumnezeu sarcina de a supraveghiă şi a cârmui oamenii, să nu lase cu
nici un chip:lupul cel închipuit, diavolul, să-i răpească din turma încredinţată lui nici
o oaie .cuvântătoare a Domnului Dumnezeu; afară numai dacă cinevă nu din negrija
cârmuitorului, ci dela sine și singur.
îşi vrea răul și își caută picirea și nimicirea suflotului ca fiu a! nelegiuirii și al pierzării— numai atunci dregătorul e nevinovat; și poate
ziceși el fără teamă către.. Dumnezeu, judecătorul drept, în ziua și ora cea înfricoşată a judecății şi răspunzând.şi îndreptăţindu-se astfel după Evanghelie: «pe cei ce
mi-ai dat i-am păzit şi nimenca nu a pierit, decât numai fiul pierzării».
'Toate aceste

daruri şi bunuri

decât cele ce vedem și auzim și.
apărată, împodobită și ridicată în
Pentrucă de bună seamă
în" “suflet şi în inimă şi cârmueşti
minţie,

şi virtuţi,

pomenite

de

noi, și alte

mai

multe

aflăm, le găsim la Luminăţia Ta cea de Dumnezeu
slavă. De ce?
ai ca sprijin și temeiu întru toate frica de Dumnezeu
toate'cu atâta înţelepciune, cu atâta pricepere și cu-

că nici la vechii stăpânitori

și

Împărați

nu. găsim. o astfel

de

prea

minunată

cârmuire și stăpânire (de aceea și. Domnul, care face pe. voia celor ce se tem de dânsul, îţi este pururea de faţă de toată cererea dreaptă a Maărici Tale, după ceca ce sa
spus: .«pe când tu încă vorbeşti, eu voiu zica: Iată eu sunt de faţă»), și pentrucă ai
totdeauna nădejdea numai în Dumnezeu, știind și crezând fără preget, că cel 'ce nădăjdueşte în Domnul nu, se va ruşină, şi, pe lângă asta, pentrucă împlineşti neîncetat
poruncile lui; căci, precum am -zis și mai sus, «cel ce se teme de Domnul, în poruncile lui va voi

tare».

Iar un

asemenea

bărbat

va

fi ascultat

la toată

cererea lui mân-

il
luitoare, după nominţitoarele figăduințe ale Mântuitorului; căci el poiunceşte acestoră
și zice: «cereţi și vi se va da; căutaţi şi veţi află; batoţi şi vi se va deschide; căci tot
omul care cere capătă şi cel ce caută găsește și celui ce bate i se deschide». «Cici

spre cine», zice el, «voiu căută, dacă nu spre cel blând și temător de cuvintele mele?»
lar pe aceștia și îngerii lui Dumnezeu îi călăuzesc și-i păzesc, și-i scapă de orice primejdii sufleteşti și trupești, «căci va mijloci îngerul Domnului în jurul celor ce se. tem

de dânsul şi-i va isbăvi” pre dânşii». Şi fiindcă te găseşti mereu în-puternica pază și
ajutorare
“cursă și
torul lui
irucă el

din partea lui Dumnezeu, te strecori teafăr dela orice pândire și uneltire şi
prigonire a tuturor dușmanilor văzuţi şi nevăzuţi, căci «cine locueşte în ajuDumnezeu adăposti-se-va sub acoperişul lui Dumnezeu celui din cer», penîşi caută adăpost la Dumnezeu cel atotputernic.
26. Deci și cu, sluga smerită și novrednică a Luminăţiei Tale cea ascultătoare
de Hristos şi cea de Dumnezeu încoronatăși păzită, mă fericesc pe mine nu pentru
alt lucru din această vremelnică vieaţi (Doamne fereşte, căci după prea înțeleptul Solomon și adevărul spus de el «deșertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deșertăciune»,
cari nu mai sunt dincolo de moarte, după sfântul scriitor al cântărilor; numai un Singur lucru din toate ale lumii e cu adevărat vrednic de dorit și trebuitor pentru fiecare
om, vieaţa şi purtarea virtuoasă și plăcută lui Dumnezeu, care duce pe cei vrednici

la împărăţia cerului), ci mă fericesc pe mins, că ma
milostivul Dumnezeu

învrednicit binevoitorul și prea

să văd și cu și să mă bucur în această vicață văzând cu ochii

mei și în persoană după dorinţa mea un astfel de bărbat ceresc al lui Dumnezeu, cu
chip de înger și prea evlaviosși întru toate prea sfânt și peste măsură de bun stăpânitor și cu adevărat păstor şi cârmuitor evangelic al oilor cuvântătoare ale arhipăs-

torului și cerescului împărat Hristos Dumnezeu, prea înţelept și prea adânc și pătrunzător la născocirea şi judecarea celor ce trebue făcute şi prea priceput şi prea harnic
la îndeplinirea celorgăsite cu cale şi dovedite ca bune, și foarte cu râvnă şi neabătut
în: calea deschisă de Ilristos și la împlinirea poruncilor sfinte ale lui Dumnezeu; un

bărbat pe care ca pe icoană asemănătoare lui Dumnezeu și ca o statui însufleţită și
întruchipare vie, alcătuită din toate virtuțile toţi cu drag și evlavie ca venerabilă o
cinstesc şi o salută şi i se închină, și stăpânitori și stăpâniţi și de obştea întreagă până
la unul care se învrednicese ca să vadă și să se bucure văzând fața plinăde darurile
lui Dumnezeu, venerabilă şi prea iubită a Măriei Tate, şi cu ilori împletite cu mii de
farmece și cu coroane de aclamări și de laudo încoronează şi răsplătesc un astfel de

prea sfânt şi prea bun și întru toate evangelic păstor și domnitor.
21. Drept care voind şi nui, smeritele şi nevrednicile slugi ale Mărici Tale cea
'de Dumnezeu
de Dumnezeu
“care

sprijinită, să aducem vreo mulţumire cât de mică Luminăţici Tale cea
cinstită și înălțată pentru nenumăratele binefaceri și daruri ce pe fiec-

zi şi pe fiecare

an primim

dela Inălţimea

“Ta cca iubitoare

de oameni

şi darnică

“şi măreaţă, şi neavând cu ce să răsplătim pe stăpânul și domnul nostru pentru toate
bunurile ce primim din parte-ţi, cădem totdeauna după datorie şi ne rugăm, deși suntem nevrednici, de nesfârşitul izvor al bunătăţilor, nesecata fântână a darurilor, ncîntrecuta lui Dumnezeu dragoste și bunătate seara și dimineaţa şi la amiazi și totdeauna pentru Măria Ta cea de Dumnezeu apărată și împodobită, ca să te ţie fericită și
mulţumită întru toate, mai presus de orice uneltire și răutate din partea vrăjmașilor
celor văzuţi și nevăzuţi, supunând la picioarele Măriei Tale pe orice protivnic şi rău
voitor, şi să te întărească pe scaunul cel de Dumnezeu sprijinit, neatins de boală, cu
voie bună, sănătos, cu ani mulţi, giorios, biruitor şi covârșitor tuturor întru toate până
la cele mai adânci şi vânjoase bătrâneţe, împreună cu prea evlavioasa, prea nobila
prea slăvita şi de Dumnezeu ocrotita Doamnă Maria și cu prea străluciţii, prea nobilii

919
și.de Dumnezeu păziţii tăi fii, și cu toate rudele și cu toţi boierii prea cinstiţi și măriţi. cari.te înconjoară,
cu tot palatul și cu toată oștirea şi cu toată această vestită și
de Dumnezeu mântuită ţară şi domnie spre întemeierea şi orânduirea întregii suflări
creştine ce ţi sa încredinţat și spre cinstea şi mărireași fala tuturor drepteredincio„şilor, acum şi în generaţiile viitoare, pe rând, până când soarele va vedeă sfârşitul. lumii; şi ca după strămutarea dela vieaţa asta trecătoara
să to facă moştenitor în rân„dueala şi starea 'dintâiu a adevăraţilor fii ai împărăției cerești în vecii vecilor. Amin.
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Vo
„, Cuvânt

de. ne ngiere

|
| “Inchinare până ia pământ ȘI,0 mică mângâiere, prea evlaviosului |ş i cinstitului
Domn! şi Dinofăcător al meu. ,
,
|
a
1. Măcar. că fireasca înţelepeiune şi priceperea luminată 'de Dumnezeu aa Mărici Tale poate mângrăiă. cu tot felul de cuvinte: chiar inima cea mai îndurerată, cea
mai nefericită și descurajată,, cu poveţele și sfaturile sale pline de înţelepciune, și nu
ai trebuinţă, de nici o altă mângâiere, totuș noi, slugile tale neînsemnate, ca să nu
„me arătăm. nemulţumitoare către .prea binefăcătoarea ta bunătate, îţi aducem. şi din
parte-ne după puţina noastră putere. o oarecare alinare la nişte asemenca suferinţe şi
împrejurări

întâmplate,

spre

uşurarea cât

de mică

a nemăsuratei

întristări

și

dureri,

și iartă-ne, rogu-te, pentru această îndrăzneală.
«Cuvântul e leacul mâhnirii», _
A
2,

«Glas

sa auzit în Rama,

plângere

și tângruire

multă ; Rahil îîși plângeă

cco-

piii, şi nu voiă să se mângâie, că nu sunt»., Glasul de proorocire a lui Ieremia în
cap. 3l prezice. şi vestește uciderea copiilor din partea lui Irod. A plâns odinioară Și
- -Egiptul pe acel patriarh Iacov vreme de șaptezeci de zile întregi. L-au bocit chiar
„dincolo de Iordan şapte zile cu țipăt mare și foarte vârtos, precum sc vede și în Ge:
„neză la Cap. 50, şi nu numai atunci și numai întrun singur loc de pe pământ oamenii
plâng pe: rudele lor şi nevoile şi nefericirile -celor iubiţi și ale prietenilor lor, ci şi
pururea şi În tot locul şi în tot oraşul şi satul nu încetează a se auzi bocete şi plânsete și tânguiri multe și mari; căci și oamenii cu toţii, precum vin în lume când se
nasc, așă

se duc

și când

mor,

în felul cum

„sub domnia “Ta cea de Dumnezeu

sa

întâmplat

și: în această

ocrotită şi la neamurile

vestită

tale cele de

ţară şi

Dumnezeu

„sprijinite, adică tot, acelea cari se întâmplă la lumea, întreagă. Şi au fost adescori bo„cete multe și mari, și astfel că nu numai pe oameni, ci şi făpturile cele nesimţitoare
au silit: să compătimească şi să se înduioșeze . la astfel de întâmplări, precum bună„oară la .răstignirea ]Mântuitorului; toate compătimiau cu Domnul. De aceea se cuvine
„şi trebue ca noi,cu toţii să luăm parte cu adevărat la durerea Măriei Tale, mai cu

seamă cu. prilegiul acestor. morţi

de oameni atât de însemnați, a căror pierdere pri-

„cinueşte la cei vii o atât de mare jale, pe cât de mare eră desfătarea şi bucuria ce
-pricinuiă vieaţa lor.
|
3. Dar fiindcă, după marele Vasilie, moartea vine la oameni la implinirea sorocului --vieţii (iar sorocul vieţii. fiecăruia este socoteala şi vrerea lui Dumnezeu, pre„cum ne asigură în Evanghelie însuş, Dumnezeu zicând: cau doar. nu se vând două

„xrăbii pentru un ban? și nici una dintriinsele nu va cădcă fără voia tatălui meu; iar
perii capului vostru sunt numărați», de aceea suntem datori din recunoştinţă să suferim cu mare mulțumire aceste judecăţi ale lui Dumnezeu, măcar de ar Îi amare, măcar
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de ne-ar păreă ciudate şi covârșind măsura. și dreptatea ; drept aceea ne tânguim și
plângem, deoarece nu știm cuvintele și pricinelo judecăților dumnezeeşti.
"
Dar ni e de ajuns, pentru a ieşi din nedumerirea noastră, numai un singur
lucru, cum că Dumnezeu este drept şi nu e nici o nedreptate la dânsul, căci măcar
că, după judecata noastră, ni “se pare ca cova nedrept, că Dumnezeu lasă ca unii să
trăcască în vieaţa asta trecătoare cincizeci și optzeci şi o sută de ani şi mai bine, și pe:
alţii lasă de-i răpește moartea de miei copii şi de multe ori chiar înainte de naștere,
încât nu-i lasă nici să vadă soarele, nici să răsulle la acr, și pe alţii în floarea tine:
reţii lor, şi altele mii do lucruri se întâmplă în lume, dar toato aceste se fac din partea
lui Dumnezeu cu cea mai deplină şi dreaptă socoteală şi cu mare dragoste de oameni,
cu toate că aceste judecăţi ale lui Dumnezeu rămân, după apostol, nepricepute și nepătrunse, şi prăpastio

şi noian

după prooroc;

căci

«cine

a cunoscut

gândul

lui Dum=

nezeu sau cine sa făcut sfetnicul lui ?» Despre aceasta ne încredințează Domnul zi-'
când: «nu cu vrerea vreau moartea păcătosului, precum întoarcerea şi vieţuirea lui»:
şi în altă parte: «şi văzi Dumnezeu toate câte făcii, şi iată erau foarte bune».
|
4. AL doilea putem zice, pentru a mulțumi cât de puţin mintea şi nedumevirea noastră, că judecata şi socoteala oamenilor e-foarte greşită față de judecata lui
Dumnezeu pentru multe cuvinte, pe de o “parte fiindcă noi judecăm lucrurile după
judecata şi priceperea noastră omenească, pe temeiul celor ce cunoaștem, vedem și
auzim, dar adevărul nu-l ştim, că nimenca nu cunoaşte lucrurile altuia, ci numai duhul ce locueşte într'insul. -De aceea sfârşitul lucrurilor, când nu se potriveşte cu ju-'
decata noastră, pare nedrept şi nesocotit; dar dacă am fi cunoscut adevărata pricină,
am

Îi zis și

noi

«drept

ești, Doamne,

şi

dreaptă

e judecata

ta»;

de

aceea

judecata

noastră e prea greșită și nedreaptă înaintea lui Dumnezeu. Dar! Dumnezeu, care e
ştiutor de. inimi și cunoaşte toate, şi cele de faţă şi cele trecute şi: cele viitoare, fără
a greşi şi a rătăci vreodată, face şi judecata adevărată şi dreaptă din tot ceeace noi
nu' știm; şi dacă noi nu ne cunoaştem tainele unii cu alţii, cum vom cunoaște tainele
lui Dumnezeu? Si ce să mai vorbese de cele ale lui Dumnezeu, când noi nici chiar
ale noastre nu ni le cunoaştem? De aceea rugăm po Dumnezeu să ni le descopere,
zicând: «Da, Doamne împărate, îngădue-mi să văd greșelilo mele şi să nu vorbese de
rău pe fratele meu.» Despre aceasta ne încredinţează şi Domnul în Evanghelic, zicând:
«Ce vezi gunoiul ce este în ochiul fratelui tău, şi nu zăreşti bârna din ochiul tău 2
Şi so aseamănă: omul pe lângă cei înţelepţi cu ochiul însuș şi cu vederea;
pentrucă precum ochiul pe. celelalte vede şi pe sine nu se vede, în acelaş chip şi
omul greșelile celorlalţi le vede şi le ştio și le judecă, dar greșelile sale le trece cu
vederea și le îndreptățește, şi de aceea nu vrea să se învinue pe sine şi rămâne ne-!
îndreptat şi nepocăit și e în primejdie de a-și osândi sufletul, din care pricină e silit
şi Dumnezeu să-l pedepsească în această lume spre binele lui, ca să-i mântuc suiletul.
Si aceasta ne-o întăreşte gura lui Ilristos, fericitul Pavel, care zice: «Dacă ne-a ju:
decă pe noi înşine, nu am fi fost judecaţi; și judecaţi fiind de către Domnul suntem
înţelepţiţi, ca nu cumvă să fim osândiţi odată cu lumea».
5. lar dragostea lumii acesteia şi scopul: oamenilor se deosebesc de dragustea
şi scopul lui Dumnezeu, căci omul cel iubitor de lume iubește lucrurile lumești şi
trupeşti şi cele trecătoare și nu aleargă după cele ce nu se strică şi rămân veşnice,
şi de aceea sfârşitul lui nu e altul decât veșnică osândă în iad; pe când Dumnezeu
iubeşte totdeauna mântuirea oamenilor, şi de aceea pune la cale dinainte şi îngrijește
ca omul să aibă nu acele ce el dureşteși jindue, înţeleg bunele vieţi vremelnice, ci
acele cari-ii aduc împărăţia cerului. Pentru aceea de multe ori îl răpește înainte de
vreme pe om, spre binele şi interesul lui. Deci şi prea înțeleptul Solomon despre niște
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asemenea oameni zice: că fost răpit nu ca răutatea: să schimbe priceperea lui sau
viclenia să înșele sultetul lui ; căci pizma răutăţii întunecă cele bune, și visul poftei
strică mintea nevinovată»,
|
Si dacă un stăpân lumesc, când e bun, înțelept. și învăţat, își cârmueşto statul
așă cum.o bine şi folositor, împăratul împăraţilor, care e neîntrecut de înţelept și bun,
ba chiar și atotputernic, cu cât mai cu dragoste de oameni și mai. bine va cârmui
lumea sa, măcar că noi nu pricepem judecăţile lui, cum am spus. Si dacă Domnul
nostru, care e. icoana și modelul și pilda vieţii: noastre, a petrecut pe această lume
trecătoare în săricie, în lipsă şi dispreţ, precum o spuno și el însuș: «Vulpile au vizuini şi pasările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul»
(şi atât eră de sărac, încât trăiă din pomană şi femeile îl hrăniau din ce aveau ele),
noi, slugile şi. următorii
lui, îndrăznim să .cerem în această lume veselii și dosfătări
şi măririși luxuri, și. nădăjduim să moștenim şi împărăția cerului, și nu ascultăm
Evanghelia care zice: «Mai lesne estesă treacă o funie. prin.urechea acului decât bogatul

să intre

în împărăţia

cerului».
Au

nu cumvă minte

Hristos?

Și iarăș în altă parte:

«Şi eră un om bogat și se îmbrăcă în portiră şi în mătasă -veselindu-se în strălucire
în toate zilele; şi eră un sărac,,anumo Lazăr, care eră aruncat înaintea ușii lui, plin.
de bube şi doriă să se sature cu fărămiturile ce cădeau. dela. masa bogatului; și cânii
venind: lingeau. rănile lui «—și celelalte din această pildă. Şi vezi co a moştenit bogatul pentru trecătoarea-i îmbrăcăminte strălucită și veselie de toate zilele: ghecna
cea veșnică a focului; iar săracul Lazăr în schimb cu suferinţa-i trecătoare a: moștonit sânul lui Avram. De aceea ziceă patriarhul către cel bogat: câdu-ţi aminte, fiule,
că tu ai avut parte de bunurile tale în .vicața'ta, și Lazăr asomenea de cele rele; dar
acum el so. mângiie, şi tu te chinueşti».
pi
SD
|
6, Dacă am cercetă toată istoria bisericească . și vom găsi calea ce, au bătut
toţi. cei

cari

sau

mântuit,

vom

vedeă

cât e de îngustă

și jalnică,

fie pentru .prooroci

și apostoli,
fie, pentru mucenici, fie pentru pustnici şi sfinţi, pentru bogaţi şi săraci,
pentru stăpânitori şi stăpâniţi, căci după prooroc, multe sunt suferințele celor drepți.
lar toţi cari au umblat po calea încăpătoare şi largă au ajuns la pierzare, după
spusa Domnului în Evanghelic,. căci e peste putinţă ca acei ce fac ca.bogatul despre
care am vorbit, umblând după desfătare și veselie, să. moștenească tot. odată și împărăţia cerului, după spusa și judecata lui Avram, sau mai. bine zicând, a lui: Hristos
însuș, care ne împărtășește o asemenea .pildă. De. aceca, bogaţii și iubitorii
. de.lumo
şi do desfătări se tânguese şi se plâng în acele necazuri și nefericiri, cari le împiedică.
această, desfătare trupească şi gustarea lucrurilor lumești și deșerte, deoarece își au
mintea pironită la bunurile vieţii de acum. Dar acei co se pregătesc pentru împărăţia
cerului, nu duc nici o grijă pentru ceeace e trecător; tot gândul şi toată năzuința lor.
este să placă lui Dumnezeu, și socotesc vieaţa de pe pământ, precum; și e întradevăr.
ca un surgun şi un conac de trecere. «Vai», zice proorocul împărat David, «că sălașul meu între străini sa îndelungat». Si închisoare şi temniţă se mai numeşte. Acelaş
prooroc zice: «Scoate din temniţă sullotul meu; ca să se mărturisească în numele tău».
Şi iară Simeon cel drept zice: «Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul
tău în pace». Iară sfinţii mucenici şi ostașii împăratului ceresc [Hristos și cu nepreget .
neasemănat alergau ca nişte oi cuvântătoare la acele prea 'iînfricoșate schingiuiri și-la
junghere şi la moarle, numai și numai ca să fugă de această vieaţă blestemată, să se.
ducă la adevărata lor patrie, ca să se înveselească pururea impreună cu sfinţii îngeri;
de unde și ziceă cu multă sete fericitul Pavel: «Doresc a mă desface. de trup şi a li:
cu Hristos».

7, Fericitul David, câtă

vreme eră

bolind do boală

grea

[iul său, plângeă și
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sc bociă şi se rugă do Dumnezeu ca să i-l dăruească, fiind cernit împreună
ceilalţi şi având

cenuşă

po cap; dar când

Dumnezeu

cu toţi

nu l-a ascultat, ci i-a luat pe fiul

său din această vieaţă, atunci proorocul a lepădat hainele cernite, şi-a spălat capul, s'a
îmbrăcat în vestminte strălucitoare şi a mulţumit lui Dumnezeu, judecând drept că
Dumnezeu eră mai. cuminte şi mai cu dragoste de oameni decât el şi știă că moartea
feciorului său eră mai cu cale decât vicaţa lui, și văzând Dumnezeu recunoştinţa proo”

rocului, i-a dăruit un alt fiu, mult mai bun decât col dintâiu, adică po pre a înțeleptul
Solomon. Si acel Iov prea fericit cât a suferit într'o singară zi? “Tâlharii şi ucigașii
i-au răpit toată averea cuvântătoare şi necuvântătoare, și au murit cei șapte (ii şi cele
trei fiice într'o singură zi, la o masă și de o ași moarte năpraznică; dar el wa rostit nici o
nemulţumire împotriva lui Dumnezeu, n! a jelit, n'a plâns, dar ce-a făcut? A căzut jos
si sa închinat Domnului şi a zis: «Gol am ieșit din pântecele mumei mele și gol mă
voiu întoarce acolo; Domnul a dat, Domnul a luat; cum a gasit cu culo Domnul, aşă
sa făcut; fie numele Domnului binecuvântat». La toate cele ce i Sau întâmplat lui
lov n'a păcătuit împotriva Domnului, şi nu și-a dat nici o prostie lui Dumnezeu»,
adică nu sa plâns şi nu a zis că Dumnezeu a făcut judecată nedreaptă. cu mine; ci:
a' spus că «precum a găsit cu cale, ași sa și făcut». Ba chiar a și mulţumit lui Dumnezeu zicând: «Fie numele Domnului binecuvântat». Vedeţi însă cum Dumnezeu, pentru această a lui recunoștință, a binecuv ântat zilele din urmă ale lui lov sau cele dinaiite și i-a “dăruit de două ori mai mult: decât cele ce pierduse. înainte, și mai apoi do:
tot i-a dăruit şi împărăţia cerului, Nu mai „vorbesc! de luptele şi ispitele co a suferit!
lov cel nou, adică sfântul Eustaţie, şi mii de alţi sfinţi, ai Bisericii noastre, ecari au lost
supuși la mii de ispite împotriva oricărei dreptăţi, numai spre încercarea şi lauda și
croșterea virtuţii și cinstei lor.
8, Deci dacă Dumnezeu pedepsește pe toţi sfinţii în această lume pentru bu”
nurile amintite, şi totuș ci îi mulţumesc întru toate, noi păcătoşii şi nevrednicii avem
oare vreo' dreptate de ne plângem înaintea lui Dumnezeu pentru suferinţele ce ne vin
cu învoirea proniei dumnezeeşti spre ispășirea păcatelor noastre şi spre izbăvirea sufetelor noastre ? Numai ca să no osândească în vecie, căci e pesto” putinţă, cum am
spus, ca cinevă să se bucure şi de bunurilo de faţă și de cele do apoi. Doamne fereşte, căci atunci

l-am

îndemnă

la o mai

ca să

maro “supărare

ne

pedepsească mai

strașnic decât înainte. Pentrucă ce bolnav se plânge vreodată la doctorul, caro cu
felurite buruieni vindecătoare caută şi îngrijește de sănătatea și mântuirea lui? Dacă,
după prooroc, toată vicaţa noastră nu stă decât în șaptezeci de ani, şi dacă la optzeci
de dinastii (?), şi în cele mai multe din ele, e 'trudă şi osteneală, oare cât do' mare va
[i vina ce vom aveă'la dreapta judecată a lui Dumnezeu; când pentru o vicaţă atât do
puţină și foarte scurtă ne „punem toată puterea de studiem noaptea și ziua, şi învăţăm
metoado şi meşteşuguri şi ştiinţe și dexterităţi, Şi ne primejduim 'vieaţa pe uscat şi pe

mare, şi ridicăm clădiri luxoase şi mari, cultivăm vii, ogoare, grădini, moşii, cumpără
scule de aur şi de argint, pietre scumpe, cai aleși, nobili şi cu frâne aurite, dăm pe
fiecare zi mese bogate şi strălucite, căutăm vinuri moscate și tămâioaso şi câştigăm
și strângem comori de milioane şi alte odoare de felul acesta şi toate câte fac parte
din deşertăciunea lumii, deşi din ele după moarlo nu am puteă luă cu noi nici cea
mai mică parte, dar pentru vicaţa aceea de veci şi pentru împărăția cerului să nu ducem

nici atâta grijă

cât avem

pentru

cele

deșerte?

strânge comoara

omul care, după spusa Domnului,
Dumnezeu.
9. Unii se miră de pronia şi de judecăţile

acolo unde el, atotputernicul,

puteă să şteargă din

De

aceca e în adevăr foarte nebun

în sine şi nu se “îmbogățește în
|
,
lui Dumnezeu şi se întreabă cum

lume

toate relele și mâhnirile și

___216.să procure numai tot ce o bun și înveselitor, sănătate şi fericire,
pace, bucurie, iubire
și toate celelalte, noi vedem că face cu totul. dimpotrivă, fiindcă toate
cele bune sunt
multe și rare. Şi puţine, -și ele iarăş pline de amărăciune, de primejdii
şi de. osteneli,
iar relele sunt multe și nesfârşite,și rele curate fără nici un bine.
|
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Dar ce mă miră po mine e altcovă: oare care om sar fi mântuit vreodată,
dacă
ar fi lipsit din lume aceste rele, aceste suferințe, sau cine sar fi. gândit
vreodată “la.

împărăţia

cerului, dacă ar fi avut toată îndemânarea îin această lume? Dacă
acum; când .
sunt atâtea rele, atâtea amărăciuni, atâtea suferinţe și nefericiri, puțini
sunt cei ce după

apostol sunt mântuiţi, din pricină că avem privirea noastră pironită și aţintită
la bunurile zadarnice și stricăcioase ale lunii, cu toate că, după cum am spus, sunt
plino:
de dureri şi neforiciri. Dacă ar fi lipsit dela mijloc cu desăvârșire toate aceste
lucruri
jalnice şi bune, oare ar fi văzut cinevă „fața lui Dumnezeu? Negreșit, nici unul.
Dar
durerile, şi nenorocirile. lumii sunt. tot. ceeace
odată de sfârșitul nostru. .

ne. sileşte

să ne

aducem

aminte

câte

De aceea şi împăratul Ezekia, a.ars, precum se zice,. cărțile. medicale ale lui
:
Solomon, pentrucă vedea că Iivreii uitaseră pe Dumnezeu, căci își Săsiau tămăduire
a
lor la, orice boală din cărțile, cele . vindicătoare, deși aveau. celelalte rele și
suferinţe
ale lumii,
,
; Sa auzim și pe preaa înţeloptul Solomon, să vedem ce ne învaţă și el ca un a pă
rinte bun despre. aceste supărări şi amărăciuni.. «Fiule, zice el, nu dispreţui învăţătura
Domnului, şi nici să-ţififie greu la mustrarea lui; căci pe cel ce-l iubește Domnul, îl.pe-.
depseşte, și biciuie „pe orice: fiu, pe care-l primeşte». Dacă așă dar, după prea înțeleptul .
Solomon, aceste necazuri și suferinţe. sunt,semn şi dovadă de dragostea lui Dumnezeu către noi (pentrucă de aceea ne pedepseşte Domnul, fiindcă ne iubește izbăvirea
.
sufletului; Şi dacă nu pedepsește pe cinevă, e dovadă că-l urăște, pentrucă, după acelaş prooroc, «cel ce cruţă varga sa urăște. pre [iul său», adică cel ce se. scumpește
la varga sa, urăște pe fiul, său), atunci: „oamenii cari să jăluesc la Dumnezeu, că uneori
îi lasă, de sc. necăjesc în folosul lor, ca să- și aducă aminte de vicaţa : de apoi şi să şi
îndrepteze mai bine felul lor de a trăi, oare cât sunt de vinovaţi și vrednici de mu-.
strare, când binefacerea lui Dumnezeu o socotesc ca păguba lor? Sfântul Ambrosio,
opiscopul din Milano, trecând odată printe'o (ară şi găzduit fiind .la casa unui bogat,
Sa mirat când a „văzut mareari bogăţie și fericire; şi l-a întrebat între patru ochi, dacă
sa îmbolnăvit vreodată, dacă i-a murit inevă, dacă a trecut.prin nenorocire, dacă a:
fost năpăstuit, dacă a suferit vreo pagubă mare, Curn auzi că nici odată nu i-a venit
vreun 'necaz, îndată ce plecă boierul, el chemă. în taină -pe diaconul. său și-i zise:
«Să fugim iute dela această casă blestemată, ca să nu ne. scufunde și pe noi Dumnezeu Împreună cu ei». și plecând de acolo cât mai iute, după ce a. trecut: vreme
destulă, diaconul se întoarse înapoi şi văzii și îndată se deschise pământul şi a înghiţit
toată acoa casă şi pe domnitor şi întregul lui popor, cu tot avutul lui. Astfel sunt judecăţile lui Dumnezeu.
10.. Acestea

noi nu le

cercetiim

și nu

le socotim, numai de alo noastre căutăm

şi de lucrurile lumii cele înșelătoare şi zadarnice îngrijim; de aceca necazurile şi nefericirile lumii ne par amare şi dureroase, și ne tânguim și ne plângem -şi oftăm și
ne “jăluitm la ziditorul nostru ca și când grozavă nedreptate ne-ar fi făcut; dar oamenii
pricepuţi și chibzuiţi tot: amarul şi durerea le primesc dela pronia și dela cârmuirea
prea înțeleptului tămăduitor. Dumnezeu ca niște leacuri vindecătoare păcatelor noastre
sulletești

şi aducătoare

de sănătate

supără tare, de teamă ca nu cumvă

a sulletului;

Dumnezeu

şi când

nu

le vine

nici un

necaz, se

să-i [i urit, ştiind bine că-pe cel ce iu-
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beşte Domnul îl pedepseşte și că cel ce cruță varga sa. urăște. pre fiul său, precum
am spus mai sus.
Drept care întradevăr ferice şi noroc de cci pe cari-ii pedepseşte Dumnezeu
în această

mii, cari
de dragul
sânul lui
mine toţi

lume,

ca pe

Lazăr

cel sărac, ca

pe

Iov, ca pe

cu maro mulţumire suferă nenumărate
lui Dumnezeu, căci ci sunt adevărații
Avram, împărăţia cerului. Fi sunt aceia
cei co vă trudiţi şi sunteţi împovăraţi,

fericește Domnul zicând:

Eustaţie

şi ca pe alţii mii şi

necazuri.și dureri în această lume
fii ai tatălui din:cer, ci vor moşteni.
'către cari zice Domnul: «Veniţi la
căci eu vă voiu odihni»..Pe aceştia-i

«Fericiţi sunt cei săraci cu

duhul, că a lor este împărăţia:

cerurilor; fericiţi cei ce plâng, că cei vor fi mângâiaţi»
— și celelalte din rândul fericirilor. Dar vai și amar e de acei ce so bucură do bunurile vieţii acesteia trecătoare fără.
nici o supărare,
fără nici o pagubă şi pedeapsă dumnezecască, căci ei de bună seamă.
vor moșteni osânda de veci, ca unii ce aleargă pe drumul larg, care duce spre pieire, pen: .
trucă cei ce se bucură de această lume trecătoare fără nici o supărare și suferință, nu
au parte şi moştenire cu Hristos, ci vor moşteni gheena focului împreună cu bogatul
acela, care se înveseliă pe'liecare zi în chip strălucit. Deci şi noi să răbdăm cu plăcere
orice mâhnire și rău, care ne vine dela Dumnezeu, ca să avem. parte și noi de plata
răbdării şi a mulţumirii noastre în împărăţia cerurilor; căci o altă cale nu găsim ca să
ne ducă într'acolo decât numai cea îngustă și jalnică după învăţătura Domnului; pentrucă cei ce doresc calea cea largă şi încăpătoare se duc negreşit, împreună cu cel
bogat, la osânda cea veşnică.

11. Ce este moartea?Ne învaţă prea înțeleptul Solomon, că'ea este: odihna
omului : «moartea, zice el, este bărbatului odihnă». Moartea. esto un somn. foarte li-niştit pentru

cei drepţi, o trecere

dela 'cele

triste la cele. mai

bune, o mântuire

de

toate relele vieţii, o întoarcere dela această surgunire și osândă vremelnică la patria
noastră cerească, pentru care Dumnezeu 'ne-a zidit dela început. Să auzim ce ne învaţă dascălii sfintei noastre Biserici despre bunurile vieţii acesteia trecătoare. «Caro
desfătare a vieţii rămâne lipsită de mâhnire? Care slavă a.stat.pe pământ nestrămutată ? 'Toate sunt mai slabe decât umbra, toate mai înșelătoare decât visurile; o clipită,
şi toate acestea le moștenește moartea». Și în altă parte: «Ca floarea se ofileşte şi ca
visul se trece şi se mistuo tot omul». De aceea zice prea înțeleptul Solomon cu privire

la

bunurile lumii:

«Deşertăciunea

deșertăciunilor,

toate

sunt

deșertăciune».

Și

toate acestea noi să le tăgăduim nu putem, căci le vedem și le suferim și le învăţăun
şi le mărturisim. Așă a fost lumea dintru început, așă a trecut șia ajuns până astăzi,
așă va trece şi până la sfârşitul veacului.
„Care bucurie a lumii o găsim fără necaz? Care fericire fără răstrişte ? Care
avere sau mărire fără primejdii, fără 'osteneli, fără griji, fără uneltirişi defăimări, aşă :
încât pentru aceste bunuri ale luinii suferim rele mai multe?
12. Multe, nenumărate rele săvârşim în lume şi nu le cunoaştem, precum am
spus; de aceea ne rugăm și zicem: «Da, Doamne împărate, îngădue-mi să văd greşelile mele». Il rugăm să ne dea îngăduință ca să cunoaștem greşelile noastre; nici
nu putem deosebi, cari greșeli 'sunt mici şi cari sunt mari; nici nu simţim durerile
şi trudele suiletului, ci numai durerile trupeşti simţim, şi de aceea chemăm pe vinde:
cătorii trupești cu plăţi și cinstiri mari, ca să ne vindece trupurile şi. să ne dărucască
sănătatea noastră trupească; cari boli trupeşti, chiar dacă doboară trupul, dar nu fac
nici un rău sulletului, ba îi şi aduc un folos peste măsură de mare. lar sănătatea trupului de multe ori strică sufletului, căci, după sfântul Apostol, «trupul doreşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului», şi când omul din afară piere, atunci cel
dinăuntru se preinnoeşte. Boala sulletească e și boala trupului, iar sănătatea sufleHurmuzaki,

Documente,

XIV.
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tului e și mântuirea trupului.. Boala trupului este tot felul de păcat, pe când sănălatea
sufletului e plăcerea lui Dumnezeu, și de aceea pronia prea înțeleaptă a lui Dumnezeu, când vede că bunurile lumii ne atrag spre iubirea lor, ne trimite necazuri şi
nevoi, ca să ne chome' din nou spre plăcerea lui, ca să nu pierdem mântuirea noastră,
după proorcul care zice: «Varga și toiagul tău aacestea m'au îndemnat», prin vargă înțelegând

învăţătura,

iar prin

toiag

mângâierea.

.

|

»
18, Deci noi drepteredincioșii ca adevărați copii ai tatălui ceresc trebue să-i.
mulţumim
mai mult la supărările ce no trimite: pentru izbivirea sufletului (căci suferința, pricinuește răbdarea, iar răbdarea, încercare, iar încorcarea nădejde, iar nădejdea
nu dă de rușine), decât să ne bucurăm de bunurile acostei vieţi trecătoare, care ne împiedică mult de a trăi după vrerea lui Dumnezeu, ca nu numai în veacul acesta să
petrecem cu teamă
şi: dragoste de. Dumnezeu, ci și în zilele de apoi să ne învrednicim de înipărăţia cerurilor; de 'care să dea Dumnezeu să avem cu toții parte în Domnul nostru Isus Hristos, căruia i se cuvine toată slava, cinsteași închinarea, cu tatăl
său cel fără de început precum şi cu duhul său cel prea Sfânt și bun și dătător do:
vieaţă, acum şi: pururea și în vecii vecilor. Amin. |
:1699, August «3

VI,

Călre prea .înălțalul, prea senina, prea strălucilul şi de Dumnezeu păzitul nostru
slăpân şi Vinefăcălor, Domn al Ungrovlahiei întregi chir loan Constantin

Basarab Voevod, cuvdânlări alcăluite de prea înțeleptul și prea în„vățalul și neîntreculul profesor chir Sevaslos din Tru-

RE

RE

pezunt, şi 'rostile de unii şcolari ai lui.
CUVÂNTARE

LA

NAȘTEREA

LUI

HRISTOS.

«IHristos st naște,

să-l: slăvim;

IHristos :

„din cer, să-l întâmpinăm; Hristos pe pă_mânt, să ne înălţăm. Să cântăm Domnu...
lui, toate popoarele și în veselie să-l lu

dăm pe dânsul, căcie slăvit».

_

1. Astăzi Hristos în Vitleem se naşte din lecioară i toată lumea so înnoeşte.
Astăzi soarele dreptăţii răsare lumii, și iarna păcatului se duce, şi primăvara dulce şi
mult dorită a sufletelor. strălucește, întunericul idolatriei ce gonit și prea strălucitoarea-.
lumină a evlaviei se aduce înăuntru. Astăzi Dumnezeu se face om, ca să facă pe om'
“Dumnezeu. Astăzi Dumnozeu pleacă cerurile și se coboară, ca să înalțe pre om la ce- .
ruri. Astăzi Dumnezeu se face om și cei drepți cari sunt ţinuţi de veacuri în iad aud
vestea:cea bună despro desrobirea lor. Astăzi se “naște Hristos și înscrisul blestemu- :
lui cel vechiu so rupe și zidul dela mijloc al îngrădirii şi acea mare dușmănie dintre
Dumnezou și :oameni se strică şi se pierde, şi vechea dragoste a lui Dumnezeu către

oameni se preînnoeşte. Astăzi se descopere taina cea din veacuri și începe cel fără de
început, se vede cel nevăzut, cuvântul se intrupează, cel neatins e pipăit și cel nede-"

scris se descrie, cel ce nicăiri nu încape acum încape într'o foarte mică peşteră şi în
staulul dobitoacelor se culcă ziditorul ființelor înzestrate cu minte, ca să ne scape: de
dobitocie pe noi cei dobitociţi.în urma păcatului. Astăzi împăratul cerurilor se coboară

pe pământ fără să lipsească. din' ceruri, căci sa făcut o învoire

dumnozecască,

nu 0
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strămutare do loc, spre a căută să mântuie pe cel rătăcit, şi toato cetelo cereşti se
coboară împreună şi slăvese pe Domnul ceresc, apoi pământesc; căci ori unde e de
faţă împăratul, acolo se face și orânducala. Astăzi steaua. vesteşto pe făcătorul cerului
si pământului şi tuturor celor co sunt, văzute şi nevăzute, culcat întwo foarte mică
peşteră. Ingerii ca pe un Dumnezeu preamărese pruncul născut, păstorii. so miră de
această minune, magii aduc darurile, aur şi tămâie şi smirnă ca „Aa un Dumnezeu şi
împărat. şi om răpus pentru noi.

2. Dar care e această a Cuvântului- Dumnezeu învoire şi: măsură, luată, Care
de oameni? De unde și. din caro pricină primeşte pen:
.
şi îndurare
e această dragoste
că din nepărtinitoarea-i dreaptă judecată şi din fiînvederat
E
tru noi toate acestea?
rească bunătate. Eră al cerului și pământului împărat atotputernic și cu totul înţelept
şi bun, și avea nevoie să puie pace întru sa împărăţio cerească şi pământească; fiindcă,
lucrul unui împărat este să bată pe dușmani şi să scape po ai săi din mânile vrăjma-.
șilor, şi să statornicească pace deplină. și. vicaţă fericită în împărăţia lui. Diavolul a
înşelat dela început pe om și l-a supus stăpânirii sale cu neascultarea poruncii lui.
Dumnezeu și l'a ficut duşman cu făcătorul și ziditorul său Dumnezeu, în tocmai pre=
cum şi el înainte se răsvrătise smulgându-se dela Domnul Dumnezeu atotţiitorul, şi
“aşă s'a dus pacea și dragostea lui Dumnezeu dela oameni şi îndeobşte de pe pământ:
şi dela lumea de jos, și a rămas numai la ceruri între Dumnezeu şi îngerii cei sfinţi
ai cerului, și se bucură diavolul pentru răsboiul şi biruinţa ce izbutiso să poarte asupra oamenilor, de:i ţineă pe toţi sub stăpânirea sa în veşnică osândă, pe toţi de o po-.
trivă, pe cei drepți şi pe cei păcătoşi, dela zidirea lumii vreme de cinci mii şi cinci:
sute de ani. Dar Dumnezeu, judecătorul drept şi împăratul. tuturor, n'a lăsat până la
urmă: ca făptura sa să fie pe nedrept ținută sub stăpânirea Satanei; dar,ca atotputer-;
nic şi cu totul înțelept şi bun ce eră, cum am zis, a plecat cerurile şi sa posorit, şi
a luat trup dela deapururea fecioara și născătoarea de Dumnezeu Maria și sa făcut
în adevăr om desăvârșit, precum eră şi ca Dumnezeu cu totul desăvârşit, şi a luptat
ca om.eu pismuitorul de oameni, cu dușmanul lui Dumnezeu și al oamenilor, pentru ca în acest chip cu drept şi cum so cuvine să birucască omul, încât a fost bătut
diavolul care îl învinsese înainte ; și do unde mai întâiu diavolul își făcuse o jucărie
din om, mai târziu diavolul sa făcut jucăria şi batjocura omului, precum spune şi
Domnul în Evanghelie: «lată am dat vouă puterea asupra duhurilur necurate, încât
să puteţi scoate şi vindecă orico boală și neputinţă şi puteţi. călcă șerpii şi scorpiilo şiș
|
:
toată puterea dușmanului, și nici un rău n'o să vă facă vouă».
|

3. Și în felul acesta

singurul

fiu al lui. Dumnezeu

şi

Dumnezeu

a i scăpat

po

om, făptura mânilor sale, de robia şi stăpânirea diavolului, şi a stricat duşmănia ce se
ăsiă

între

Dumnezeu

şi oameni

şi a unit cele

ce

erau

îndopărtate

şi

le-a

făcut

cu

amândouă să lie una, pe cele cereşti și pământești, dumnezecşti şi omenești, încheind
înţelegere și pace 'mare între Dumnezeu și oameni, răscumpărându-i-cu sângele său, .ce a pierdut liind pe cruce. De accea și cântau ingerii lui Dumnezeu astăzi bucurându-se în Vitlcem pentru, mântuirea noastră şi zicând: Mărire întru cele de sus lui
Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bună voire», căci înainte numai în ceruri
se găsiă pacea, cum am zis, între Dumnezeu şi îngeri. Dar astăzi când sa născut Ilristos, s'a făcut și pe pământ pace. Şi co fel de pace? «Intre oameni bună voire», adică
orânduirea şi mântuirea oamenilor. Pentru asta ziccă după înviere însuș mântuitorul
lumii Iristos: «Mi s'a dat toată stăpânirea în cer și pe pământ, pentrucă pământul

înainte de întruparea lui l-a stăpânit diavolul, având în robie pe împăratul tuturor ce

lor de pe pământ, adică pe om sub stăpânirea lui și acesta se închină lui ca unui
Dumnezeu. De aceea diavolul se numiă stăpânitorul acestei lumi și Dumnezeul ace-

*
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stui veac. Dar Domnul cel'puternic în răshoaie prin mijlocul intrupării lui l-a Surgunit
şi la gonit din slăpânirea şi împărăţia acestei lumi, precum o spune însuş în Evanghelie: «Acum e judecata acestei lumi; acum stăpânul acestei lumi va [i scos afară».
Şi în chipul

acesta a luat toată

stăpânirea în cer și pe pământ,

cum

am

zis mai

Îna-

into; nu numai pe pământ, ci și celor din iad sa făcut stăpân; coborindu- -se în iad şi
despoindu-l a slobozit sufletele sfi inţilor cari de veacuri “erau acolo cuprinse, pentru ca,
după sfântul Apostol, «în numele lui Isus să se plece orice genunchiu al celor cereşti!
şi al celor pământeşti și al celor de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească», fie
din cer, fie de pe pământ, fie de sub pământ, căci Domnul Isus Hristos e spre. mărirea

lui Dumnezeu

tatăl. Amin».

i]

|

Tot în acelaș chip în vieața cea de faţă şi în această lumo: trecătoare însuș!
împăratul împăraţilor a pus hotare neamurilor după numărul îngerilor lui Dumne-:
zeu, şi el, împăratul ceresc, orândueşte împărați și stăpânitori pământeşti, Şi cl, arhipăstorul ceresc, hirotoneşte arhierei !și păstori pământești după pilda ierarhiei și împărăţiei: coreșşti (căci, după apostol, nu e stăpânire decât numai dela Dimnezeu), pen-.
tru ca și oamenii pe pământ să fie cârmuiţi pe placul lui Demnozeu de către păstori:
bisericești” și politici, : după pilda acelei orândueli şi tocmeli îngerești, pentru caa în,
toate și toate să! fie Hristos atât în veacul de acum cât și în cel viitor.
|
i
4 Insuy: împăratul “împăraţilor şi domnul 'domnilor, Isus! Hristos, cu dreaptă
hotărire 'după a sa precunoştinţă dumnezeească a înălţat şi pe Măria 'Ta cea de Dumnezeu păzită şi mărită la această vestită şi însemnată! domnie, cunoscând desăvârșit vin:
tuţile eroice şi înalte alo Măriei Tale, Dumnezeu, cunoscătorul celor ascunse, la o asemenea vreme potrivită și de mare cumpănă, pentru ca, după spusa Evangheliei, să sc:
puie lumina în sfeșnic, ca să strălucească tuturor celor din casă și să vadă oamenii Mă
rici Tale faptele bune şi creştineascacţi :purtare şi prea înţeleapta-ți prevedere: Și: cârmuire, și să slăvească 'pe tatăl nostru al tuturor, câre! este în ceruri; căci vedem 'că,
precum ' împăratul împăraţilor Hristos Dumnezeul nostru cu'a sa sfântă vieață învăţă
pe oameni ' împărtășindu-le .poruncile sale sfinte și mântuitoare, cum spune anume și:
prea sfântul ovanghelist Luca la începutul Faptelor, «pe cari a început Isus a le face
și a le'învăţă;» tot așă şi Măria 'Ta cea de: Dumnezeu cinstită cu faptele-ţi bune și
plăcute lui Dumnezeu înveţi pe toţi ca să păzească şi ci de o potrivă sfintele-i po-:
runci. De-aceca și Domnul care face. după vrereă celor ce se tem de dânsul este dea:
pururea "apărătorul, înainte - luptătorul și 'ajutătorul în toată “a Măriei Tale trebuinţă
plăcută celui de sus, și-sunt urechile Domnului totdeauna deschise la: oricare cerere

mântuitoare a -Măriei 'Tale şi la orice mulţumită făcutăîn numele lui Hristos precum:

și faţă de orice mântuitoare cerere. și-întrebare. Pentru aceasta și noi smeriţii robi și
slujitori ai Luminăţiei Tale cea de Dumnezeu păzită şi mântuită, pe lângă datoria comună ce avem Împreună cu toți ceilalţi, mai suntem datori să ne rugăm de Domnul
cel prea milostiv pentru sănătatea, fericirea, şi prea marea, prosperitate a Măriei Tale, :
ca răsplată pentru bunătăţile și foloasele de cari ne bucurăm din partea părinteştii
îngrijiri şi ocârmuiri a Măriei 'Tale. Deosebit. de aceasta mai suntem datori să ne rugăm din tot sufletul și din toată inima noastră de Domnul cel atotţiitor pentru Lumi:

năţia Ta cea de: Dumnezeu încoronată, să ne rugăm 'scara şi dimineaţa şi în miezul
zilei şi în tot locul pentru mareași neîntrecuta binefacere şi îndurare, de care ne bu::
curăm pe fiecare zi, înţeleg înaintarea și propăşirea învăţăturii, lucru

nare ma dăruit Dumnezeu

decât

care mai

în lume, după prea înțeleptul Solomon și după însuş ade-

vărul, căci ca împodobește moravurile și hărnicia şi purtarea oamenilor cu fapte bune
“şi isprăvi mântuitoare
cunoștința

lucrurilor

de

lume, Și

— ceeace

înfrumusețează sufletul Şi mintea cu cercetarea şi
nimenea nici odată în această: țară n'a pus- o la cale;
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care învăţătură împodobește cu ale sale bunătăţi toate cele omenești și toată această
vieaţă trecătoare, atât în cele bisericeşti și spirituale, cât și în cele politice și materiale, și este mântuire obștească a lumii.
, Deci şi noi cu toţii ne rugăm, [ie împreună, fie oscbit fiecare, de atotpu:
leruicul și prea iubitorul de oameni stăpân şi domn al nostru, care astăzi sa născut
în peşteră din duhul sfânt și din Maria cea pururea fecioară şi de Dumnezeu născătoare pentru mântuirea noastră, pentru ca să ţic, să păzească, să aibă în grijă şi să
mântue pe Maria Ta cea 'de Dumnezeu slăvită sub aripele prea puternicei şi atotvăzătoarei pronii şi îndurări, și să supuie la picioarele Măriei Tale orice dușman și prolivnic întrupat sau neîntrupat și să-ţi dea ca răsplată şi să-ţi dărucască toată îndestularea, vieaţă îndelungă, sănătate deplină, pace desăvârşită, fericire asemenea și toată
mulţumirea în Hristos până la cele mai adânci și vânjoase bătrâneţe, întru așezarea
şi întemeierea şi binele și înaintarea, după vrerea lui Dumnezeu, a acestei țeri şi domnii vestite și de Dumnezeu ocrotite, care ţi-a fost încredinţată, împreună cu prea evlavioasa, prea strălucita şi de Dumnezeu, apărata noastră Doamnă Maria, asemenea și cu
prea strălucitele şi de Dumnezeu păzitele Beizadele și cu toate rudele şi cei din casa
Mării Tale şi cu toţi prea cinstiţii şi prea măriţii boieri, cu tot palatul și cu toată
oștirea și, cu

un

cuvânt,

toată

această

binecuvântată

țară şi domnie,

atât în vremile

noastre cât şi pe rând în generaţiile ce urmează până la sfârşitul veacului; iar în veacul
viitor să te dărucască însutit ca răsplată a virtuţilor tale plăcute lui Dumnezeu. cu împărăţia

sa cerească

neclintită

şi ncînţeleasă

şi nemoștenită de oameni,

în nemărginile,

nesfârşite şi veşnice veacuri de veacuri. Amin.
4

Mulţi ani dăruească

Domnul

stăpânitor

prea strălucitului nostru

Dumnezeu

prea

prea slăvituluiși

evlaviosului,

şi domn al Ungrovlahici

întregi

chir Ioan Con-

stantin Basarab :Voevod, împreună cu prea evlavioasa Doamnă Maria şi cu prea străluciţii şi do Dumnezeu păziţii fii 'ai Măriei Sale, precum şi prea sfântului și de Dumnezeu ridicatului nostru tată și stăpân şi păstor spiritual al Ungrovlahiei întregi chir
Teodosie în “rânduri multe! de ani. Amin, amin, amin.
1695. Sa rostit de Şerban; fiul boierului vistier.

VII.
Cuvânlare despre lăierea împrejur a Domnului.
„.

«Cel ce şade întru 'cele de sus pe un
scaun în chip de foc cu Tatăl cel fără început şi cu Duhul

sfânt» ş.c.l

1. Tăierea împrejur a Domnului sărbătorim astăzi şi pomenirea unui ierarh înțe! ept și . prea fericit, o prea slăv ito și de Dumnezeu apărate stăpâne și binefăcătorule
al nostru. Indoită sărbătoare prăznuim astăzi, acea a Domnului și a robului, căci astăzi stăpânul tuturor sufere tăierea împrojur și curmă întriadevăr păcatele muritorilor, şi
astfel aduce astăzi mântuirea lumii. Astăzi se mută din lumea cea trecătoare și sluga către
Domnul, şi se bucură întru cele de sus ierarhul și luceafărul creatorului, Vasilie, «fântul slujitor al lui Iristos. Se taie împrejur astăzi însuș legiuitorul tăierii împrejur, ca
să desființeze însăş legea tăierii împrejur. SSe taie împrejur . „numai cl pentru întreg

Pe

932

one

heatinil omenesc, ca să scape pe toţi de blestemul legii ce a urmat din” netăterea împrejur. Se taie: împrejur,

ca să rătezească și să înlăture în viitor legea mozaică, cea

scrisă, cea întunecoasă și formală, căci eră menit ca el însuş din partea sa să ne dea
o lege nouă, care e prevestită de cea veche, Testamentul nou, sfânta: Evanghelie, îînsuș "harul și adevărul, căci legea prin Moise sa dat, iar harul și i adevărul sa facut

prin Isus Hristos.
”
“Incetează această trupească tăisre împrejur, ca netrebnică şi de prisos, prin a
sa tăiere îîmprejur, și în locul acesteia ne dărueşte adevărata și duhovniceasca

tăiere îm-

prejur,: care e trebuiucioasă şi mântuitoare de suflet, adică sfântul botez, botezându: “se
întâiu el însuş în Iordan de către loan. -.
o
Ia
Di
“9, Acea veche tăiere împrejur o făceau numai bărbaţii ca un semn spre deosebire de celelalte neamuri 'netăiate împrejur, și ca o 'dovadă de evlavie și de fapte
bune ; iar adevărata tăiere împrejur o' fac cu toţii deo o potrivă, bărbaţi şi femei, ca
neapărată și mântuitoare. Acea veche tăiere împrejur nici măcar Dbărbbaţii Evrei n'au
păstrat-o, ci au: rămas netăiaţi împrejur vreme de” patruzeci de ani în toată pustictatea
acea neumblată, căci erau despărțiți de celelalte neamuri necredincioase, de idololatri,
şi au murit toţi aceștia în pustie fără a fi tăiaţi împrejur, afară numai de doi, de Isus
Navi și de Haley. Dar sufletul, care nu se taie împrejur după adevărata tăiere împrejur,
va. fi: stârpit din neamul său, căci, după cum se spune în Evanghelie, cel ce nu va
fi născut iară '«din apă și din duh, nu va intră în împărăţia cerurilor». Vreme de opt.
zile se tăiau ci împrejur, după cum se pare pentru întâia curăţire a mamelor de sân-

gele cel gros (fiindcă după

sfânta Scriptură: femeia rămâne

necurată pe șapte

zile),

iar întra opta zi se tăiau împrejur după porunca lui I)umnezeu; dar, după cum se
înţelege, pentru necurăţia veacului acesta al şaptelea, pentru. potopul ucigător şi sângeros al necuratelor, nelegiuitelor și ncevlavioaselor fapte şi cuvinte și amintiri, şi al
răutății
nită

şi vicleniei omenești. De aceea şi cei mântuiţi sunt cu totul puţini; căci por=e mintea omului din tinereţe spre răutate, şi nimenea nu e fără păcat după sfânta

Scriptură, chiar dacă vicaţa i-ar fi de o zi. lar în vecacul al optulea, care e nesfârșit,
orice răutate și păcat se taie și se desființează.
|

Pentru accea și prea înțeleptul Solomon ne poruncește Și zice: dă parte celor
șapte şi celor opt»; prin aceasta ne învaţăsă păzim în vicața asta vremelnică poruncile lui Dumnezeu, ca să moștenim acolo pe cea veșnică.
|
3. Iar tăierea împrejur a mădularului născător de copii se făccă, cum ne învaţă Cuvântul, pentru două pricini : întâiu pentru ca, să părăsească nașterile făcute între
rude, şi al doilea, ca să se depărteze şi să se lase de împătimitele desfătări și plăceri
ale trupului și de gândurile şi amintirile rele şi stricătoare sufletului. Iar ca jertfă aduceau ci o pereche de potârnichi sau de pui de porumbiţe, din cari una o jertfiau, iar
cealaltă o sloboziau și o scăpau. Prin aceasta cuvântul arătă că Domnul Isus Hristos,
acelaş şi unul, eră și este cap şi dătător și stăpân al Testamentului vechiu și nou, şi
că “Testamentul vechiu, ca întunecos şi formal, eră să-l desființeze şi să-l ridice. dela .
mijloc şi în locul lui să puie Testamentul nou, și să-l lase slobod și stăpân până la sfârșitul veacului. Al doilea, ca să arate! cele' două firi ale Domnului nostru Isus Hristos,

adică cea dumnezecască şi omenească,şi 'cum 'că firea-i omenească aveă să fie junghiată și jertfită pe cruce

pentru

mântuirea

lumii, iar cea dumnezeească

să rămie

slobodăși fără patimi. Şi al treilea, ca să ne arate că acei ce se taie împrejur în
chipul adevărat, înțeleg prin sfântul botez, și se închină pe sine lui Dumnezeu, sunt

datori ca “trupul lor să-l: jertfească și să omoare simţire a trupului supuindu-l suiletului,
“stăpânul şi domnul

lui; iar sufletul să-l lase volnic și stăpân

trupului, supuind

simţi-

rea și 'vrerea trupului la' simţirea şi vrerea' sufletului, dacă ar vica să moștenească

Ze
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impărăţia cerului, căci după spusa cuivă «credinţa și botezul fără fapte sunt moarte»
|
precum şi faptele sunt moarte: fără credinţă și botez.
împrejur
tăiere
trupeasca
la
privire
„4. Aceste puţine cuvinte le-am spus dar cu
”
a Domnului nostru Isus Hristos după măsura vremii şi a locului. Să mai spunem acum
câtevă cuvinte şi de Vasilie cel Mare, sărbătoritul acum Împreună, a cărui adormire,
prin .tainicele cuvinte ale pronici, a căzut în ziua de azi odată cu trupeasca tăiere împrejur a Domnului Isus, pentrucă şi el cu sabia cea cu două tăișuri şi cuțitul spiri-

tual a prea înţeleptei sale învățături a retezat orice erezie şi orice graiu

defăimător

"şi-protivnic Bisericii lui -Hristos, caro astăzi sa tăiat împrejur trupeşte,. și a . făcut-o
pe aceasta slobodă' de siluirea .tiranilor eretici și necredincioşi. Vasilie cel Mare, care
a supus ca nimenea altul patimile sufletului și trupului, şi a fost cu adevărat, după
cum .e şi numele-i, împărat și stăpân asupra patimilor ; acel Vasilie, care cu atâta îndrăzneală și curaj a mustrat pe faţă ca un domn şi împărat po: împărați şi 'tirani,
adică pe Valens. şi po Modestus; Vasilie cel. Mare, care a sfâșiat pe 'acel nelegiut îm-

părat, pe Iulian Parabatul, ajungându-l într'o clipă de „vreme

din. Chesaria în Persia

cu puterea și cu sabia rugăciunii sale; acel Vasilie, stâlpul de foc, “până la cer de
înalt al Bisericii, precum îl vedea acel mare pusnic și prea cuvios Efraim Sirianul cu
ochii sufletului său ; de undo şi auziă după mărturia cerească, cum că un astfel de

stâlp de foc şi înalt până la cer. este. Vasilie

cel Mare. Acel vestit. Vasilie ale cărui

porunci'și legiuiri chiar împărații le-au .cinstit și soboarele ecumenico.le-au întărit,
Acel Vasilie, temelia neclintiti și nerăsturnată a Bisericii, vrednic şi cu adevărat neaoș
lui Dumfiu și moştenitor al. împărăției cerești; Vasilie, de al cărui curaj în apărarea
a strinăpăstuit,
nezeu Sau cutremurat diavolii şi căpetenia lor, care, ca și când cră
gat zicând: «Imi faci nedreptate, Vasilie, îmi faci nedreptate».- Acel Vasilic, care cu
dela sine putere şi. împărăteşte;a născocit canoane și orândueli bisericeşti. şi politice,
ascetice și monahale. Vasilie cel Mare, care numai cu rugăciunea sa (nespus de mare
minune!) a dăruit înţelepciunea și limba clincască bărbatului prea sfânt și maro, pomenitului. pusnic Efraim Sirianul. Vasilie cel Mare, cel dumnezoosc și prin har Dumnezeu (o înfricoşată' minunăţie!) care iertă păcatele și după moarte. Acel Vasilie, care
a stăpânit însăş moartea, astfel încât aceasta nu. mai culeză să se apropie de el, nuAR
|
mai ca să mântue suflete jidoveşti.
acestui bărbat,
vitejiile
sunt
astfel
Mare,
cel
Vasilie
lui
5. Astfel sunt isprăvile
cel Mare, cu
Vasilie
fost
a
om
de
a cărui strălucire a ajuns până la cer. Acest fel
toate că acestea nu le-am spus decât numai ca prin aceste. dovezi neînsemnate să
arătăm măreţia şi înălţimea necovârșită şi fără seamâăn a vieţii şi purtării îngereşti a
acestui prea dumnezeese erou.şi proa sfânt părinte al nostru Vasilie, astfel precum
pe
unii pictori încearcă să arate prin ghiare leul. Căci acei cari voesc să înfăţişeze
deplin prin cuvânt şi povestire. vieaţa, fâptuirea, înţelepciunea, ascetismul extrem, purca
tarea îngerească, nepilduitele şi supraomeneșştile virtuţi și isprăvi ale sfântului, fac
nisipul
și. omul. care caută să socotească și să numere pe deplin stelele cerului sau
Sa
sau picăturile mării.

__6. Un astfel de praznic îndoit serbăm astăzi, al unui stăpân şi al unci slugi

sau, ca să spun mai potrivit și mai limurit, al unui tată ceresc și al unui fiu prin
har, icoana lui Dumnezeu, precum despre aceasta ue încredinţează cântăreţul biseri-

cesc zicând despre acel Vasilie cel Mare: «Icoana tatălui e fiul și duhul fiului; iar tu,

o Vasilie, te-ai arătat oglindă nepătată a duhului și lăcașul întregii treimi; veşnică
vieaţa
fie pomenirea ta şi cei ce o slăvesc pe sine se slăvese». Vedeţi câtă putere are
Dum:
şi purtarea plăcută lui Dumnezeu și păzirea cea din toată inima a poruncilor lui
sfânt
templu
și
Dumnezeu
lui
oglinda
nezeu ! Atât de mare încât face ca omul să fie
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și locaș al sfintei treimi; căci precum

într'o oglindă curată, și nepătată
:se vede curat

prea,. strălucitorul său soare şi se resfrânge lumina și oglinda ca un alt soare, încât
aceasta, se face 'ca un vas şi locaș al soarelui, astfel şi mintea cea mai limpede și mai
sfântă primește dumnezeoştile întăriri și străluciri ale luminii dumnezeești și se face
ca o oglindă și templul lui Dumnezeu, și de aici se face și este. și se 'zice Dumne“zeu și săvârşeşte un asemenea om minuni mari și mai presus de fire, pe cari noi le
“învăţăm și le auzim din cărţile sfintei noastre Biserici.
|
"7. Ca.o astfel. de oglindă neprihănită și prea curată și însufleţită. icoană a lui”
Dumnezeu vedem.şi cunoaștem astăzi pc Măria 'Ta cea cu chipul de soare şi de Dumnezeu slăvită şi .păzită, întru cât și la dânsa vedem
. nişte astfel de caractere dumne„zeești şi spirituale, şi. fulgere și raze dumnezecşti, înţeleg virtuțile ci nobile, eroice şi
pline de dragostea 'lui Dumnezeu, cu cari dumnezeeşte.și pe placul lui Dumnezeu și
aproape supraomeneşte cârmusști turma ce ţi-a fost încredinţată de sus, așă încât
„mintea omului nu poate nici măcar să priceapă și să pătrundă neîntrecută pricepere,
chibzuinţă, firească înţelepciune și inteligenţă a Măriei 'Tale;: bogăţie spirituală care
nu se poate dobândi cu înţelepciunea ce se poate câștigă din afară și cu propăşirea
Învăţăturii.:
Cine să hu se minuneze de neîntrecuta blândeţe şi bunătate, cu care ro“beti pe toţi la iubirea; și înflăciirata dorire a evlavici tale de Dumnezeu mântuite?
Cine să nu' se mire de prea .marea păsuire și îndelungă răbdare a.Măriei Tale? Alţii
să înalțe și să îndumnezeească. purtarea și vieaţa curată, nevinovată
și. întru toate plăcută lui Dumnezeu a Măriei Tale, rugile și întâlnirile tainice de' noapte, făcute din
“adâncul inimii cu Dumnezeu, nenumăratele milostenii făcute pe faţă.şi pe ascuns, bo-

gatele clădiri şi ridicări de temple sfinte și de alte 'măreţe :zidiri. și locașuri trebuincioase pentru nevoile omeneştiși publice, necontenitele: litanii și slujbe. Dar pe lângă
asta vrednic de mirare e, că cu toate că cheltuelile stăpânirii de afară — nu mai vorbesc
«de cele obișnuite;şi orânduite, ci'numai de cele neîndreptiiţite. și nedrepte şi nenumărate— Sau îmmulţit într'atâta, că nu se mai pot socoti, şi mai ales în această vreime
de. ncorândueli
și: turburiri de răsboaio şi de grele nenorociri și de primejdii, totuș
so faceo astfel: de 'cârmuire în toată ţara şi domnia, ca şi când aceste rele nu sar
fi îmmulţit, „mulțumită prea înaltei înţelepciuni şi priceperi a Mărici Tale.
8. Aceasta

uimeşte

pe

orice

om

înţelept

și priceput;

aceasta

sileşte: pe toţi să

preamărească sfânta .pronie, care ne-a dăruit, în astfel de vremuri de mare cumpănă,
un astfel de domn şi binefăcător minunat și prea sfânt, care pe lângă toate celelalte
a întemeiat o şcoală de învățături și decultivare a sufletelor pentru binele și folosul
celor .co vreau să învețe'şi să studieze în această vestită țari și domnie; ceeace e un
bine mare și de' minune, de care nu s'a învrednicit vreodată această țară, nici în vremile. cele bune și fericite.. Această ispravă întrece pe celelalte ; acest mare bine are
să înalțe,și să trâmbiţeze numele Mărici Tale în toate hotarele lumii. Aceasta are să
veșnicească amintirea Măriei Tale, pentrucă -toate celelalte bunuri se pun la cale și
se fac pentru” mulţumirea trupească- a oamenilor, care. este lucru supus stricăciunii şi

trecător; iar un asemenea folos și cultivarea sufletului prin învăţătură ridică şi, luminează mintea omului,. care este icoană nemuritoare a lui Dumnezeu cel nevăzut și-l
face pe om să fie Dumnezeu prin har.
9. De aceea şi. noi smeritele slugi ale Miriei Tale cea de Dumnezeu proţuită,
cari ne bucurăm nicreu și pe fiecare. zi de. acest mare bine al învăţăturii prin mijlocul Luminăţiei Talo cea de Dumnezeu apărată, suntem datori să ne rugim cu toţii
în deobște din adâncul sufletului și inimii de prea milostivul nostru Domn, nu numai
pentru celelalte binefaceri. şii daruri de cari ne bucurăm împreună cu ceilalți,ci şi
..

229
pentru

această

mare,

neîntrecută

binefacere

şi indurare

să te răsplătească

întru

toate

înmiit atât în veacul de acum, cât şi în cel viitor, în vecii vecilor. Amin.
1696. Dar nu sa rostit alunci.
Indelungă vicaţă dec-ţi Domnul Dumnezeu, şi celelalte.

Hormuzaki, Documente, XIV.
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VIII.

ie

LOAN...
secretar

CUVÂNTARE

şi primichir al tronului

DE

LAUDĂ

NICOLAE

patriarha!

al Marei

CARE TRATEAZĂ MAI
DESPRE VIEATA LUI

ALEXANDRU
DOMN

de

CUVÂNTARE

ISTORICEŞTE.

MAVROCORDAT

AL "UNGROVLAHIEI

Traducere

MULT

Biserici.

|

*

INTREGI.

G. Murnu.

DE

LAUDĂ

care tratează mai muult istoriceşte despre vieața prea fnălțatatui şi prea înțeleptului
domn și stăpânitor al Ungrovlahiei întregi chir Nicolae Alexandru
Mavrocordat Voevod. Alcăluită de foarte smerilul Ioan,
secretar şi mare primichir la tronul patri_arhal al Marei Biserici.
1. Dacă ar fi fost vorba să scriu despre vieaţa vreunui om mai de rând şi din
treapta de jos, n'ar [i fost trebuinţă de multă trudă şi osteneală ca să povestesc, cum
mi-ar veni la îndemână, faptele lui; întru cât aş fi avut a vorbi despre lucruri mărunte,

ar fi urmat

ca şi alcătuirea

cuvântării

să fio foarte uşoară şi neostenitoare, căci

de bună seamă neînsemnate şi uşor de povestit sunt faptele celor co duc e vieață
de rând.
Și într'adovăr, ce ar puteă spune cinovă sau cum ar puteă îmbină şirul vorbelor spre a întocmi o scriere întinsă şi, ca dintr'un izvor secat, să adape sulletele ascultătoare din apele îmbelșugate ale unei cuvântări plăcute, când e vorba despre un
om lipsit de vază, cu creştere ncînerijită, cu vieaţa josnică şi cu faptele mici şi nevrednice de pomenire? În acest caz autorul, negreşit, ar ajunge mai iute la un lucru
din

potrivă

şi ar

puteă

păţi

tocmai

ca

col

co ar

încercă,

peste

vară,

să scoată

apă

dintr'un puț secătuit şi să sature cu băutură mulţimea setoasă.
Dar acum ce mă voiu face? Căutând să străbat un ocean atlantic de povestiri
nesfârşite, mă simt ameţit şi cuprinsde cutremur, şi inima-mi slăbeşte și un râu de
sudori mă scaldă, căci mare e sarcina ce mi-am luat prin cuvântarea de faţă, cu atât
mai mult, cu cât şi acela, pentru care ea e făcută e foarte mare, neintrecut de mare.
2. Așă dur, în faţa unei încercări atât de mari și greu de dus la capăt, și mai
ales când cu cunosc nepriceperea mea de scriitor, preget şi mă înfior stăpânit de frică
şi-mi simt inima slăbită de teamă ca nu cumvă, din pricina mulţimii şi mărimii celor
ce am de povestit, în urma nepriceperii, neîndemânării şi a neputinței mele în această
privință, să-mi greşesc ţinta şi astfel această cuvântare să nu ajungă la înălţimea do-
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rită (cecace negreşit se poate întâmplă), şi, în potriva dreptăţii și cuviinţei, să pară pe
“de o parte că înjoseşte pe acest bărbat neputând scoate la iveală nici măcar o părticică din darurile cu cari e înzestrat din fire, iar pe de alta să se dea dovadă, că
scriitorul ei e cu totul lipsit de învăţătură și știință, fiindcă sapucă de lucruri ce nu
se pot descrie şi făgădueşte cele ce sunt peste puterile sale. Deci, ca om lipsit de
meșteșugul scrierii, în faţa marilor primejdii ce ameninţă această a mea încercare,
m'a cuprins un gând de neîncredere și descurajare, care eră cât pe aci să mă împicdice dela scopul ce mi-am propus dintru început şi să mă silească să-mi schimb hotărîrea, să mă abat dela ţel și să mă las în odihna plăcerii, căci cugetam că ar fi mai
bine să părăsesc aceste gânduri atât de înalte şi să-mi caut de liniște şi să trăesc în
amuţire, și: în felul celor mai mulţi oameni să-mi petrec zilele în:tăcere, “decât, împins de râvna mea de a scrie și a da în "vileag" binele, să voesce a-mi primejdui și
a-mi pierde cinstea de: care_mă bucur din; partea-.unora, dacă-i: mai pasă cuivă de aceasta, să voesc a-mi atrage ocara Și osânda altora, ca nevrednic de a ajunge la culmea
cuvenită şi în sfârşit, prin această ncisbândă, ssă trezesc râsul nepotolit al mulţimii și
deci, precum se zice, să fiu flucrat. Căci nimic nu e mai de ocară şi de râs la un
om, ca atunci când pune la cale un-lucru şi înainte
de a ajunge la capătul doriti se
pare că încă dela început a izbutit totul, şi apoi, în neştiinţa lui, dându-se înlături să
se retragă părăsindu-și scopul
— ceeace și în sfânta, Scriptură se desaprobă prin cuvintele rostite în Evanghelie, de către . Mântuitorul nostru, când zice: «Nu e vrednic
de împărăţia lui Dumnezeu nici unul, care pune mâna pe plug şi se întoarce înapoi».
!

3.: Deci;:ca

nu cumvă 'una. ca aceasta: să mi se întâmple

și mie

cu acest.pri-

lej şi ca'nu cunivă zadarnic să mă. căesc la urmă, nu mai voiam să pun mâna pe
condeiu, ce e drept, -unasemerica.: lucru ar 'sta: bine acelora, cari nu duc nici o grijă
de vieaţa zilnică şi cari, bogaţi: în: mijloacele. de. traiu, își petrec zilele cu vorba —s'aseamănă doar, în vieaţa lor nemuncităşi neturburată, ca și briciul cu grosia, şi pot prin
urmare să-și facă dorinţa după pretenţia lor. Dar eu, apăsat de greutăţile neapărate
ale datoriilor” mele, 'chinuit de grijile traiului şi fără de voie cu gândul mereu îndreptat
către ele, căci nevoile mă silesc la aceasta, şi apoi, pe lângă toate, sleite fiindu-mi puterile' sufletului în urma boalei îndelungate de' care suferisem şi care m'a adus în primejdia de a uită” aproape. toate cunoştinţele” mele — am 'stat pe gânduri şi am vrut
să părăsesc lucrarea plănuită.
Drept care, abătut dela ţintă, şovăiam Ia început și o trăgănam cu încetineala
proverbială a ariciului de mare la scoaterea pe ape a odraslei sale.
"Dar pe de altă parte, flacă ira dorinţei mele sufleteşti arzându-mă şi stăpânindu-mă, cumplit mă chinuiă și mă înduplecă să mă pun fără teamă la lucru și mă îndemnă si mă îmbărbătez. Şi o bucată de vreme stau la îndoeală şi, aflându-mă ca
într'o răspântie, nu “ştiam încotro să apuc: şi îndelung mă cumpăniam și mă frământam cu mintea,fi indu-mi sufletul stăpânit când.de teamă, când de dorinţă. Şi aşă, după

ce a trecut mai multă vreme până să mă hotărăsc, la urmă biruit de firea cea a tot
învingătoare mi-am ales partea cea mai bună. Deci ieşind din șovăirea mea mi-am zis
«alea jacta. es» şi mam gătit pentru această trudă punându-mi toată grija în Dumnezeu, care nu ne ajută "numai să vorbim bine la început, 'ci ne și priește bine «ca să
ducem la bun capăt cuvântarea.
|

“Dar destul cu "preludiul; e vreme acum

să deschidem

drumul şi să intrăm

cu bărbăţie la miezul cuvântării.
cc
e
”
:
'4. Odinioară în Atena Eladei eră locașul măreț al dumnezeeșştilor muze și sălaș
al graţiilor, cu faima răspândită, priveliște: plăcută ochilor, veste auzită de toţi. înțejepţii. Căci acolo se săvârșiau tainele înţelepciunii, se împărtăşiau vizitatorilor de şcoli
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înalte lucrările măestre ale prozatorilor şi poeziile inspirate ale poeţilor; acolo sporiă
și înfloriă puterea oratoriei și alcătuirile iscusite ale unor cuvântări pline de podoabe
precum şi ideile multe și felurite ale matematicelor, şi întrun cuvânt acolo sălășluiă

toată bunătatea oricărui fel de- învățături şi științe. De .ai fi. văzut acest pământ, ai fi
zis doar că e asemenea unei livezi înfrumuseţate de primăvară, cu. flori zugrăvite făcute după chipul [lorilor ei, cu roadele. pline de farmecele iminţii, şi că ascultătorii şi
iubitorii de învăţătură, ca nişte albine înțelepte, colindă. din .loc în loc. răsadul învățăturii şi culeg cu sârguinţă cele inai .mândre flori, cari. sunt podoaba şi desfătarea
DIE
sulletului, şi seceră cu îndestulare roadele adevăratei fericiri:.
Dar mai târziu, când sceptrul împărătesc a trecut dela apus la răsărit. şi când
Bizanțul şi-a îmblânzit moravurile mai cu râvnă şi a ajuns să fie scaunul împăratului,
a trebuit neapărat ca, pe lângă celelalte. străluciri -ale. vieţii, cari. pe atunci , ca niște
râuri, abătute
de acolo, udau din belşus pământul împărătesc —să. se scurgă încoace
şi bogatele izvoare ale oricărei înțelepeiuni şi ştiinţe .potopind tot ţărmul (învăţăturii)
şi îmbiind fiecăruia paharul plin al cunoştinţii. Atunci se putcă vedeă un cor. minunat
şi curios de bărbaţi înţelepţi şi luminaţi,;ridicaţi la;cea mai înaltă înţelepciune și suiţi
lor răsunătoare şi
pe culmea tuturor darurilor suileteşti.. Și ai fi putut auzi cântările.
dulci ca'de sirene: erau cântecele, cu cari ci prin. dulceața graiului încântau sufletele
ascultătorilor. Și. mai tot orașul eră prefăcut:în şcoală de filozofie şi oratorie. Covârşind,
cum eră și drept, toate celelalte. învățături, îniloriă. şi sporiă: acolo știința. tcologiei și
cercetarea cuvintelor dumnezceşti, şi nu mai puţin domniă şcoala. ovlaviei şi se allă
e e ct
toată poorba aleasă care se cuveniă cetăţii lui. Constantin. ;
adus
e
„Si la ce trebue să .inşir numărându-le una câte una, toate bunurile ce-a
neamului nostru vremâa trecută, când norocul ne zâmbiă binevoitor; bunuri utât.-de
multe, cari și trupul împodobese şi suiletul mai vârtos. înalţă, şi prin cari se caracteriză

omul

adevărat,

omul

năuntric,

căci numai astfel întradevăr se face a fi cunoscut

şi crezut ca icoana şi asemănarea celui ce l-a zidit?. Doar poate oricine să cerceteze
cărţile istoricilor vechi şi să capete cunoştinţele ce ar dori să aibă despre ele, ba chiar
prin.

amănunțite să vază „Oarecum

povestirile

acea vreme.
„ Ceeace

.

-.
am

a
vrut să spun

cu

ouchii

săi

mulţimea

i

a

prin această cuvântare esto

că, deși

învăţaţilor din

i
vicaţa do mărire

a neamului nostru mai pe urmă sa prefăcut.şi a alunecat. din fericireari dinainte în
urma împrejurărilor cu totul din potrivă prin care au trecut lucrurile,. tocmai: ca :un
zar de joc, care nu nimereşte, fie din răutatea unui duh rău. voitor .care,. precum.ar
puteă zice cinevă, schimbă lucrurile omeneşti câte odată cum îi place ; lic, ca să spunem adevărul, după judecăţile tainice ale: Proniei, care precum ştie şi vocşte şi în
taină suceşte şi învârteşte toate cele, cârmuind lucrurile noastre spre folosul nostru.
Totuş, mulţumită milei,-cu care Dumnezeu priveşteşi astăzi asupra noastră, neamul
nostru nefiind cu totul părăsit în uitare, nu şi-a pierdut cu desăvârşire mărirea de
odinioară și nici nu a fost cu totul despoiat de însușirile strălucite ale .vechei fericiri
şi nobleţe. Norocul acesta îl datorește mai cu seamă păstrării neştirbite a credinţei —
ceeace e înainte de toate o adevărată dovadă nctăgăduită.de iubirea şi grija ce: poartă
Dumnezeu pentru noi, şi în care stă nădejdea mântuirii noastre. Prin aceasta său
aprins unele frumoase scântei, mici rămăşiţe ale acelui foc luminos din trecutul nostru de virtute și învăţătură, şi încetul cu încetul, în curgerea vremii, au prefăcut jarăș
în foc mare reiînviind aproape lumina de odinioară.
Negreşit, şi alţi mulţi bărbaţi aleși prin înţelepciune şi virtute au înflorit în
vremile trecute, şi s'au deosebit fiecare la rândul său pe tărâmul literar şi au dobândit

printre: oameni

mare renume. Dar acel ce veacul

nostru

ni l-a adus şi ni l-a făcut
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cunoscut,
de

Domnul

frunte între

cei

Nicolae,
ce

care

e voovodul

sau mândrit

vreodată

Ungrovlahiei,
atât

cu

cel

mai

strălucit

domnia; cât și

prin

şi ce! mai
covârşirea

măririi, nu numai:că nu-și are păreche între ceilalţi, când e vorba de învăţătură, ci,
" întrecând peste măsură pe înaintașii şi contimporanii săi prin înţelepciune, prin: știință
şi “temeinice! studii literare-— căci în toate acestea e mai bine regătit decât oricare
altul
— el' în: potriva tuturor, potrivit numelui: ce poartă, a ieșit triumiător şia arătat,
precum mi 'se pare mic, că faţă de el toţi ceilalți nu sunt decât niște copii.

6. Acest bărbat dară, unul din cei mai: vestiți. atât ca domnitori'cât şi 'ca învăţat
— pentru ca să începem puţin dela obârşia lui, întru cât după ghiare so cunoaşte
leul, şi 'să vorbim în treacăt aici în cuvântarea de faţă, despre şirul de aur al neamului său —ca patrie, în care nobil s'a născut şi a- crescut, a avut împărăteasa celă-

ilor, căci a-fost Bizantin;cu mult mai presus decât cei ce se socotiau în Bizanţ printre
fruntașii după neam, bogăţie şi cealaltă strălucire:a vieţii, şi mai strălucit decât Pe.opizii şi Cecropizii acei cari în vremuri Vechi. se mândriau cu nobleţa: străbunilor; vrednică odraslă u patriei sale, care patric a meritat cu drept cuvânt să poarte sceptrul
împărăției şi: să fie mărităși înălțată. deasupra tuturor cetăților de scaun. Frumuseţa |
şi măestria acesteia atât la biserici şi la locașurile de rugăciuni, cele mai vestite sub
soare prin mulțimea, mărirea şi mândreţa lor, temple făcute de împărații din diferite

vremuri începând cu împăratul cel de o potrivă cu Apostolii Constantin, cel dintâiu descălecător și ziditor al acestui oraş— cât şi la celelalte 'zidiri, strălucitele palate impărătești cu tavanuri aurite, cari sclipiau de. aur și de alte podoabe, precum şi la ca-sele cele înalte cu două și cu trei caturi împodobite din belşug cu aur și argint; apoi
marii dregători 'ai împăraţilor și onorurile pline de mândrie ale celor sus puşi, şi mărețele ranguri ale slujbașilor, așezămintele de învăţătură, şcolile şi muzeele, şi în urmă

metoadele bărbaţilor învăţaţi, cari s'au însemnat pe atunci
în vieaţa lor
— toate acestea
le trec cu vederea; întocmirea și orândueala cea bună, sfinţitoare și frumoasă ce domniă
în biserică mai'ales pe atunci şi care până acurn sa păstrat cu ajutorul lui Dumnezeu
ca un fel de armonioasă cântare din lira cea cu multe struneși multe glasuri; orândueală care se desfăceă în treptele unei ierarhii bine întocmite, şi se împărțiă în ram
guri spirituale și înfrumuseţă toată mulţimea drepteredincioşilor, și mai presus de toate
odoarele sfinte și dumnezeeşti, cari au atins trupul Domnului, şi au fost aduse de
către împărații cucernici în sfintele locașuri de pe atunci şi erau depuse ca, nişte paveze
pentru creștini şi chezăşii pentru mântuirea lor; şi în sfârșit, toate celelalte podoabe
cari aduceau înflorirea. oraşului, trofeele împărăteşti, vestitele răsplătiri ale bărbaţilor
biruitori, reprezentările spectacolelor, triumfurile bogate cu cari se cinstiau biruinţele,
teatrele publice, întrecerile jucătorilor, alergările de cai și celelalte bunuri
pe cari
scopul cuvântării de faţă nu ne îngădue să le spunem cu deamănuntul, siliți fiind a
nu atinge decât punctele cele mai de seamă. Toate aceste lucruri precum și. cele ce
cuvântul nostru le lasă nepomenite din pricina mulţimii lor, deşi sunt. vrednice
de văzut şi auzit, le-au tratat în deajuns învățații de înaintea noastră, cari ca nişte martori oculari ne-au împărtășit din când în când prin scrierile lor istorice tot ce s'a întâmplat şi a fost în zilele lor; și au dat astfel, celor ce 'vreau, putinţa să audă şi să
afle despre ele cu mirare și uimire.
7. lar tu cel îndrăgit de tot ce-i frumos, aruncă-ţi privirea și asupra frumuseților ce şi acum mai păstrează orașul, frumuseți cu cari din belșug l-a dăruit firea
şi meșteșugul

omului,

întrecâdu-se

parcă

între sine,

clădiri prea scumpe și costisitoare

„de ziduri asupra cărora răsar turnurilein preajmă oraşului, portiţele cele foarte vechi şi
havuzurile cu ape izvorite din mii și mii de canaluri şi subterane,
ca prin nişte tune-

luri, din toate părţile orașului, limanurile bine așezate, schele și adăposturi de corăbii
7
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cu ape adâncate, vromea sănătoasă şi cumpătată
care sullă de pretutindeni și rodnicia pământului
de roade; dumbrăvile umbroase şi străbătute de
Bizanțului aduc multă plăcere ochilor omeneşti şi
se desfete la vederea lor, şi copacii stufoşi şi plini

a fiecărui anotimp, bunătatea aerului,
cel mănos şi îmbelşugat în tot felul
ape cari atât înăuntru cât şi în jurul
fac ca sufletele iubitoare de frumos să
de umbră şi alce de chiparoşi, și tot

şi umplu de nespusă plăcere pe
odată brazi și plopi cari freamătă la bătaia vântului
soarele

decum se. ivește primăvara și
privitori (printre cari se văd şi paseri cântărețe,
așezându-se pe ramurile pomilor. înişi revarsă razele pe faţa pământului, cari paseri
lor lărmuitoare şi melodiouse),
rile
cântă urechile -ascultătorilor cu ciripirile şi. cântă
do trandaliri, de crini şi de viorele,
livezi şi grădini şi parcuri împodobite cu tufişuri
îmbătătoare şi: cuprind tot felul de
şi diu ale căror Ilori se împrăștie multe mirezme
așezat acest oraş de frunte, e miplante şi dau tot felul de fructe. lar locul, în care-i
e celor două părti ca un hotar, desnunat; căci so află între răsărit şi apus, şi slujeşt
miazăzi,se leagă cu două mări, al
parte laturea despre miază-noapte de cea despre
cari sunt, din fire „ca niște stâlpi
căror port şi este, şi e încununat cu şapte dealuri
l de pe şapte coline» ; apoi din
nemuritori -—de aici își trage şi numirea de «oraşu
uscat,ol e bogat în bunătăţi îmamândouă laturile, atât despre mare cât şi despre
nenumărate bunuri venite de afară,
belşugate de tot felul, şi se scaldă şi se lăfăeîn
ce sunt spre. desfătarea locuitoațăt dir cele.ce răspund trebuinţelor câtşi din cele
tuturor neamurilor şi felurilor de
rilor; orașul care-i: adăpostul și azilul comun al
din gură în gură de toată lumea
oameni, o minune la .vedere şi-la auzit, şi purtat
E
Ia
A DE
E
i
de sub soare, martora măririi lui.
-şi fericită
ă şi îmbelşugată
8. Deci dintro astfel de țarină roditoare şi mănoas
torii
odrăsli
către
de
întărit
şi
t
a înllorit spicul acesta fraged și pururea verde, crescu
cere
binefa
și
spre a sluji do hrană
şi hrănitorii lui cu adăpările şi îngrijirile cuvenite
dru ce se trăgeă din strălucita famultora; rod al cărui tată a fost acel vestit Alexan
„multe laude se mai trâmbiţează;
milie a Mavrocordaţilor, despre a cărui înţelepciune
firea în tot chipul, răposatul acela,
căci pentru mulţimea darurilor cu cari îl înzestrase

un fel de răsplată pentru slujdupă ce mulţi ani a slujit ca dragoman împărătosc, ca
Domn

a fost cinstit cu rangul do
pele aduse ca sol între' împărați spre încheierea păcii
câştigat slavă mare, pentru sine şi
şi a primit titlul de Exaporit (consilier intim) şi a
ut şi covârșitor celorlalţi prin
pentru cei născuţi dintrînsul; bărbat întradevăr pricep
e şi cu deosebire harnic, el cu ageînţelepciune, neîntrecut de vrednic în trebile politic
a, săvârşi orice prin puterea curimea minţii îşi puteă înţelege datoria şi eră în stare,
pe mai mulţi arhierei din cei de
vântului, aşă încât eu însumi de multe ori am auzit
a pe vremea când dânsul, se află
frunte rostind vorba Pitagorenilor «el zise», şi aceast
de clorul înalt, căci. eră apăîncă în vieaţă. Eră dar respectat și cinstit în tot chipul
eşti, prede râvnă şi înflăcărat al liniştei și, orânduelii biseric
rător şi sprijinitor plin
ajutorul în această privinţă, fiind
cum şi gata când eră vorba să facă bine şi să-și dea
sfinte, ci şi desăvârşit ştiutor al
nu numai un adânc cunoscător al teologiei noastre
în ştiinţa mântuitoare a lui Es- filozofiei profane, ba chiar şi un neasemănat învăţat
dintâi cari au dobândit vreodată
culap, autor al unor scrieri de seamă și unul din cei
de toţi
tuturor și lăudat
renume mare pe tărâmul înţelepciunii, priceput în limbile
pe cel
şi
cât
terenul practic
pentru multele însuşiri bune, cu cari eră dăruit atât pe
icia sa prin lucrările-i gramateoretic, precum în chip învederat se dovedeşte destoin
de nici oaltă laudă sprea
ticale, lilozotice şi retorice, destoinicie care nu are nevvie
altă dată deajuns despre
îi dovedită. Dar crezând că cei cu darul oratoriei au vorbit.
are să spun ceva de soţia
marile-i însuşiri, mă simt acum. îndemnat în această cuvânt
despre Sultana, aceea care se
„sa, mama bărbatului slăvit cu acest prilegiu, anume
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deosebiă pe atunci de toate femeile celelalte, atât prin - nobleţă: cât: și prin
demnitate
şi cinste, şi care şi-a găsit pereche potrivită 'în soțul ei. Ea'se coboră din
aşă numitul
neam: al. Ilrisoscolilor,; dela ' care moștenise un nume glorios, și ajungând
slăvită pe
atiinci, în urina legăturii ce a făcut cu bărbatul «ei, s'a făcut și mai „Yestită
decât înuinte și se: bucură de „respectul tuturor,
n.
e
Aşă dâr, din această căistitorie întru: toate aleasă s'au născut o înulțime
de
copii buni, băieţi şi fete; dintre. cari unii ajungând ' bărbaţi și trăind cât le-a fost
scris
a trăi, au murit; ca bună oară vestitul Scarlat, fiul cel “mai în: ivârstă;care a fost ginere al lui Basarab, domnul care a stăpânit vreme îndelungată peste
Ungrovlahia,
precum și un altul' mai tânăr decât ceilalți, răposatul loan, domnitorul! celebru,:
care
în zilele

noastre

sa urcat pe
dragoman

a înflorit cu

măreție,

câtă vreme

tatăl 'său:se

găsiă

incă

în vieaţă, şi

treapta cea mai înaltă de mărire, căci şi el a fost numit, ca şi fratele său,

al prea întinsci împărăţii

otomane,

moștenind

în acest: post

pe fratele

său,

despre 'care scriem aici, şi 'mai târziu când împrejurările și norocul: au îngăduit,
primind ŞI: domnia Ţerii-Românoşti. a
a
aa a
Da
“Iar fiicele salo — ca să! vorbim ceva 'mai' pe larg; cceace nu poate ti socotit
decât ca 'un titlu de: mai multă ' laudă pentru persoana celui lăudat aici; — amândou
ă
fiicele” sale, daţă fiind obârșia lor comună din: aceeaș inamă, își trăesc zilele până astăzi
îni mare . sirălucire' și: mărire, covârşind întru : toate ' pe toate femeile :nobile din Constantinopele !şi fiind: mai mult decât toate cinstite de toţi; și anume Roxandra, acea
tot 'atât de ilustră ca, şi frumoasă, care. și acum poartă titlul “de doamnă, titlu primit
dela ilustrul ci fiu chir Grigoraşeu, strălucitul domn al. Moldovii, şi cu. drept : cuvânt
fiind, pe: lângă toate, 0 femeie înţeleaptă şi de'0 înaltă inteligență, căpâbilă să dea sfaturi chiar bărbaţilor! și ducând o "vieaţă foârle * cuviincioasă și fiind, îni aceeaș vreme,
bogată

și înzestrată cu acele

bune: însușiri

cari! fac: cinste: femeii. lar sora ei, prea mă-

rita Elena, care eră mai tânără 'de ani, dar nu mai prejos decât ca în toate celelalte
privinţe, fiind şi dânsa 6 femeie 'cuminte și impunătoare şi nelipsită de măsura cuvenită a priceperii: Și “chibzuinții, foarte bună din fire și plină de demnitate, mândră la
Taptură şi prin “aceasta 'întrâcând pe toate femeile de vârsta ei şi cu chipul de afară
a trupului arătând frumuseţa din năuntru a sufletului, căci întăţișarea din afară a
omului! 'vădeşte pe omul din: năuntru,
DE
Ea
10. Intre acestea, ca un trandalir mirositor! în mijlocul crinilor imbalsamaţi, ca
dintr'un frumos trandafir a 'răsărit” şi înflorit acest domn înțelept, vrednic de mirare,
Nicolae Vodă, despre care! mi-i. vorba aici, cu adevărat chipul şi asemănarea tatălui,
icoana strălucită : a “părintelui său; care, când eră încă în vârsta de copil, eră cu multă
îngrijire crescut ŞI cum se cuvine împărtășit cu învățătura color dintâi lecţii elepropăşirea” pe: “această: cale se făceă treptat, potrivit cu vârsta și puterile lui;

mentare;

model și regulă pentru vieaţă îi eră însuş tatăl său, care îi slujiă ca un fel de cumpănă
în “această ” privinţă. Și iată, pe cât 'el' creştea: trupește, se desvoltă şi sufletește tot mai
mult, și deprinderile lui dela început prevestiau desăvârşirea viitoare; căci plantele de
soiu, precum se zice, arată dinainte cari vor fi roditoare. Incă eră un copilandru
când a “studiat limba elinească, iar cele dintâi cunoștințe “enciclopedice le-u căpătat
sub! povaţă” învățatului profesor chir lacov din Argos, directorul de acum al şcoalei
patriarhale din Constantinopol, un' bărbat cu vastă ştiinţă literară şi foarte cunoscut
ca filozof; dela el își însuşi pe' deplin tot felul de învățătură literară,mai ales tot ce
a fost proză și oratorie.
„11. Și aşă propășind, la urmă se îndeletnici și cu ştiinţele teoretice, pe cari
în scurtă

vreme

se face

stăpân

şi după

ce a gustat

până

la saţ din toate aceste învă-

țături, cu salt tineresc și ușor sărind ca un uriaş, a ajuns în chiar palatele Eliconului,
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unde

muzele,

dănţuind

şi întonând

cântarea

nunţii, au

încununat

fruntea

eroului

cu

cununa aurită de flori frumoase şi pline de mireazmă, și l-au pus în rândul lilozofilor.
Dar trebuiă de bună seamă și eră nevoie, ca acest tânăr studios, urmând mersul şi
'orândueala firească a lucrurilor, să nu se hrănească numai cu învăţătura elincască, ci
să înveţe și alte limbi străine și să studieze în ele literatura și ştiinţele, ca să nu rămână mai prejos de tatăl său, către care el ca la o icoană însulleţită şi vie aţintindu-şi privirea, luă cu mult meșteșug modelele de virtuţi şi le lipiă oarecum de sufletul său ca pe ceară, și aşă el se fticcă o copie a modelului, urmând pas.cu pas pe
atăl său, crescând alăturea de el și luându-se la întrecere cu dânsul. In acest scop
şi-a luat ca profesori pe mulți bărbaţi cari erau printre cei dintâi în cunoștința.
feluritelor limbi şi, ascultând de 'poveţele părintești, el nu a întârziat să le înveţe pe
toate, şi a studiat astfel nu în treacăt și pe răsfoite, ci adânc literatura latină, arabă şi
persană, “căci:a învăţat fiecare limbă cu aşă desăvârşire și. ştiinţă, cum nici unul nu
învaţă una singură, aşă încât, cunoscându- le pe toate în toată adâncimea lor, le ştiă
ca o singură limbă.
|
2: Aşă dar, încărcându-și corabia sufletului cu maria bună și i felurită a învățăturii a
bogate,și ajutat de un vânt priincios,a pornit pe vremo: bună, cârmuit
de un gând drept şi a poposit la un liman bun, care aveă să-l ducă la înălţarea și
fericirea: mai strălucitoare de mai târziu.
N
Tatăl său a fost numit ambasador din dragoman al împărăției și, îndată după
întoarcerea lui dela această misiune, a înaintat. cu mult noroc şi cu cinste la rangul
de domn. Vrednicul său fiu primind slujba tatălui ca o moștenire părintească, esto
numit dragoman general al puternicei împărăţii,
'se pune în legătură cu feţe împărăteşti și sus puse, şi în acecaş vreme e numit do patriarhul de atunci, în locul tatălui
său, mare logofăt al tronului patriarhal, şi astfel so pune în fruntea clerului cucernic
al Marei Biserici; în acest post el e cinstit cum se cuvine și iubit de patriarhi, de
arhierei şi de clerici și de floarea nobilimii. Atunci trebuind să se însoare (căci până
atunci trăise necăsătorit), so logodește şi se căsătoreşte cu o femeie nobilă şi ilustră,
care

se trăgeă

din sânge

domnesc,

fata

cea

mai

mare

și mai frumoasă

a vestitului

domn Dumitraşcu Vodă. După aceasta el cu cea mai mare înţelepciune.și pricepere
a căutatde treburile ce stau în legătură cu postul său împărătesc potrivindu-se. împrejurărilor și dorinţei stăpânitorilor de atunci; și îndeplinindu-şi cu sfinţenie datoriile
faţă de cei puternici, eră plăcut tuturor, mai ales că lucră cu isbândă şi eră cu drept
cuvânt admirat pentru priceperea şi destoinicia lui în toate, împodobit fiind cu fapte,
lăudat cu ştiinţa lui teoretică şi încărcat cu tot folul de bunătăţi.
Dar precum se zice, nu e îngăduit firii omeneşti să aibă parte de plăceri fără
durere, şi nici nu sunt cele bune cu totul neamestecate, precum nici nu se găsește
al treilea butoiu între cele ce are Jupiter, şi nu știu cum supărările se strecoară printre plăcerile vieţii. Căci iată, pe când el petreceă la Adrianopole, unde se află pe
atunci curtea Sultanului, sa întâmplat pe neașteptate să-și piardă soţia, pe care o ajunsese sorocul vieţii. Deci a suferit pe cât se cădeă să sufere un filozof, dar n'a fost cu
totul biruit de puterea patimii, căci rămăsese filozof şi în suferinţă. Și peste puţină
vreme, mângâindu-se cum se şi cade pentru ceoace suferise şi ascultând de legea
firii, s'a căsătorit a doua oară și a luat de soţie pe vestita Pulherie, care întreceă pe
toate femeile de atunci prin nobleță, prin buna purtare și prin virtuțile sufletești și
nu mai puţin prin mila cea mare ce aveă faţă de cei săraci; ca eră o fată din ncamul Cantacuzineştilor, cuminte şi serioasă în traiul ci conştiincios pe calea virtuţii.
13. In această calitate cl a strălucit mai multă vreme, până când hotărirea
Proniei, care prevede de departe ceeace e de folos oamenilor, îi dărueşte domnia cea
Iurmuzaki,

Documente,

XIV.

so
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mai înaltă. Căci în adevăr trebuiă şi prea

se cuveniă

să capete cârmuirea

politică și

stăpânirea întreagă asupra unui popor un bărbat care și despre sine sa gândit frumos .

şi despre alţii a cugetat cu folos
şi în 'conducerea gospodăriei sale

şi sa arătat înainte vrednic în relaţiile particulare
şi sa deosebit atât de mult în slujbele împărăteşti.

“Din poruncă împărătească fu scos din scaunul Moldovei domnul din acea vreme, șși cu
toate că alţii pe atunci umblau să câștige scaunul acestei domnii, mai vârtos acei cari
păreau: că-și întemeiază pe trecut drepturile lor asupra scaunului şi cari luptaseră din
răsputerifie prin

mijlociri

influente,

fie cu

făgăduirea

unor

sume

mari

de

aur,

totuş

guvernul împărătesc a respins cererile acestora și a hotărit să dea domnia dragoma"nului său, preferit fiind ca cel mai vrednic şi mai distins candidat, căci îi preţuiă destoinicia după bogata experienţă din trecut, şi astfel atunci acest prea mare bărbat,
în urma hotăririi împărătești, neputând face întralt chip, a fost. însărcinat cu puterea
domnească

şi împodobit

cu caftan

și cu

coroana

cuvenită

în faţa suveranului

şi tot-

odată u fost cinstit cu celelalte obișnuite dinstincţiuni dăruite de Sultan. Atunci fratele său cel din urmă, răposatul loan Vodă, pe care l-am amintit mai sus, a fost—
e la rangul de: dragoman, pe câtă vreme tatăl său
— ridicat
în dreptul lui do moştenir
col de trei ori fericit îşi dăduse do curând duhul. în vrâstă înaintată și după o vieaţă
pi
plină de mărire.
Şi așă, după aceea, acest bărbat norocit sa suit pe treapta cea mai înaltă a
acestei domnii, Sa aşezat cu vrednicie în scaunul domnesc, s'a încins și'a strălucit în :
glorie mare. De atunci odată şi de două ori fu însărcinat din partea împărăției cu
această domnie, şi cu: mare grijă cârmuind poporul de sub. porunca sa a izbutit să
facă nu atât fapte de supuneri cât lucruri minunate, puţin îngrijind de putere şi de
stăpânirea obștei, dar foarte mult stăruind cu îngăduință şi bunătate și însoțind stăpânirea cu blândeţe, căci se purtă cu supuşii săi mai mult părinteşte şi cu bunăvoință, decât cu asprimea stăpânului şi tiranului; îl înduplecă doar mila şi compătimirea şi înzestrat cu o simţire plină de mărinimie și dărnicie întindeă tuturor mânile-i
făcătoare de bine. Dar dacă uneori la o anumită împrejurare eră nevoie şi “de străşnicic, şi nu cruţă nici acest mijloc, şi drept și înfricoşat se arătă când trebuiă, şi prin
aceasta, pe de o parte facea ca cei buni bucurându-se de siguranță să aibă curaj, iar
pe de alta cei răi să “fie pedepsiţi ca să se îndrepteze și să nu cuteze a face riul,

căci el eră pătruns de adevărul că acolo unde aceste mijloace, adică dreptatea şi în-

fricoşarea, nu sunt la locul lor, e mai mult anarhie decât stăpânire șşi că (dacă trebue
să spunem drept) frica e pentru toţi bună, nu frica ce o însuflă ura şi “duşmănia și
pe care o poartă robii faţă de stăpânii lor și cei apăsaţi împotriva tiranilor, ci acea
frică plină de cinste și cuviință pe care o simt copiii faţă de părinţii lor şi cetăţenii
de treabă către cârmuitorii lor cei binevoitori, precum ne încredințăm cetind «NicoE
mahia».
svonul cu o iuţeală
şi
toţi,
de
zeit
îndumne
şi
lăudat
14. Şi astfel Bind el, eră
neîntraripată străbăteă pretutindenea şi puternic trâmbiţând și țipând cu glas de Stentor făceă să ajungă numele-i în auzul tuturor, aşă că roiul virtuţilor sale, ca să zic
așă, umpleă de vuet aproape întreg pământul. Răsunetul lor a ajuns chiar până la
urechile Sultanului. Intâmplându-se atunci ca domnia 'Ţerii-Româneşti să rămâie văduvă de domn, iar cei cari râvnise această domnie să cadă sub urgia Sultanului și să
fie îndepărtați, numai decât acest bărbat vestit și cu vază mare printre domni, fără
măcar să fie. înștiințat dinainte şi fără să se fi gândit, precum mărturisesc acei ce
ştiu lucrurile, ci numai cu alegerea și îndemnul Sultanului este orânduit ca domn al
'Țerii-Românești și de aici prin Dacia treci în principatul Mesiei (Muntenia) şi pășeşto
din mărire în mărire și-și schimbă scaunul cu un scaun mai mare, primind răsplata
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virtuţilor după meritele lui. Și în adevăr, covârşind cu mult în strălucirea măririi şi
în buna cârmuire a domnici pe toți înaintaşii săi, nu voiă să rămâie mai pe jos faţă
de nici unul şi-i întreceă pe toţi întru -toate și astfel cu numele său slăvit întunecă
amintirea lor precum razele soarelui întunecă licăririle stelelor. 15. Dar a fost scris ca atunci când se găsiă la o astfel de înălţime | şi la o
atât de mare fericire şi de seninătate peste măsură de mare, să i se întâmple și unele
necazuri neașteptate, precum se întâmplă uncori că un nour aruncă umbra asupra soarelui; necazuri cari după credința mea nu sunt cu alt: gând date din partea Pronici,

decât

numai pentrucă în mijlocul primejdiilor dărzia plină de îndrăzneală şi ncinfri-

coşare a sufletului său mândru să lie încercată ca aurul în turnătoria. răbdării și ca
virtutea lui, pe de altă parte, să se facă cunoscută de toţi precum ştiinţa unui mai înțelept şi destoinic 'cârmaciu se cunoaște mai ales pe vremea vijeliilor. Şi mai târziu
când i-a murit răposata Doamna, vestita Pulheria, a simţit mare durere, parte pentru
pierderea celei săvârșite din vieaţă, parte pentrucă a suferit o îndoită văduvie. Apoi
pe lângă asta, şi împărații s'au înduşmănit între dânșii, din care pricină starea lucrurilor de aici se ticăloşise mai mult ca ori când, căci ei au îngenunchiat în chip vădit şi au ajuns în lupta lor:până la primejdie, aşă încât şi-au sleit aproape toate .puDeci a fost cu neputinţă

terile împărăteşti.

ca și acest domn

prea mare

şi viteaz

să nu

treacă prin supărări. Din nefericire, când dușmanii au năvălit fără, do veste în hotarele Mezilor (Muntenilor) şi ca nişte mistreți neînfrânaţi în furia lor s'au năpustit până
şi asupra

curţii

domnești

şi au prefăcut, precum

se zice,. totul

într'o pustie

scitică, el

a fost îndepărtat de acolo în urma neîntârziatei ocupări-a scaunului. domnesc din partea. pomenitului frate al său, dragoman al Porții, şi de două ori acest luceafăr atot:
strălucitor din ţara: Ungro-Vlahilor a străbătut pe pământul Tunilor (Ungurilor),măcar
„că eră umbrit de nourii împrejurărilor.
16. Dar chiar de sar ascunde sub oboroc, ca să zie așă cu Sfânta Scriptură, lumânarca nu şi-ar pierde lumina sa. Căci şi acolo petrecând puţină vreme după această
întâmplare, domnul nu şi-a pierdut însușirile nobile şi pline de virtuţi; şi nici n'a
slăbit de bucurie şi nici nu s'a împuţinat la cuget în faţa împrejurărilor grele ; căci.
sufletul nobil şi bărbătese nu şovăe atât de ușor la întâmpinarea răului. Deși cotropit
de toate nevoile de afară, el, suflet nointrocut de mare şi ales, le-a nesocotit pe toate
ca şi când n'ar [i fost. Călăuzit de nădejdea binelui, a stat neabătut din calea obișnuită
a virtuţii. Aşă

încât, cu toată greutatea împrejurărilor, a știut să-și ţinăfifirea, ba chiar să

fie mai presus de tăria soartei. Inzestrat fiind cu o voinţă ncînduplecată şi neînfrântă
de patimi şi având ochiul sulletului netulburat şi limpede şi puterea minţii liniștită
şi 'senină ca o zi luminoasă de miazănoapte, în lipsa lui de alte griji s'a folosit de
şederea lui fără treabă și potrivită unui asemenea gând, âlcătuind o lucrare plină de
adâncă filozofie, cartea intitulată «Despre datorii», prin. care el sfătueşte cu înţelepciune cum filozoful practic trebue a se îndeletnici cu treburile politice. Şi astlel căpeteniile acelui neam cinstind inţelepciunea-i arătată prin vorbe şi fapte și minunându:se peste măsură, cum și trebue, desăvârşirea deplină a minţii sale întru toate (căci
truda virtuţii, precum se zice, nu rtimâne fără răsplată nici din partea dușmanilor!, îl
preţuiau foarte mult pe eroul nostru și-i dovediau tot felul de cinste şi de dragoste,
aşă că else bucură pe lângă ci de vaza şi trecerea cuvenită celui mai mare domnitor.
17. Şi în vremo

ce începuseră

tratativele

de

pace

între

împărați, viteazul

nostru în-

sărcinat cu o solie, pleacă repede de acolo și, chemat fiind la Constantinopole, vine
aici unde de acum înainte petrece în casele părinteşti, care-i căzuse ca parte de moştenire. Acolo lăsându-se în voia lui Dumnezeu, aşteptă hotărirea viitorului și se legănă
pe ancora nădejdilor sale.
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In 'vremea aceasta s'a gândit la căsătorie; deci a luat de soţie o femeie potrivită cu rangul

său domnese

și în vrâstă

coaptă

de

măritiș, neîntrecută

de nici

una din

femeile nobile din Constantinopole, pe prea strălucita doamnă de acum Smaragda, ale
cârei mult trâmbiţate daruri trupești și sufleteşti, cari din belșug i-au fost: date de
soarte și de lire, adică

cumpătarea

care stă în fruntea

tuturor

virtuţilor, cinstea ȘI cu-

viinţa în vieaţa şi faptele ei, smerenia şi drăgălăşia ei cu toată înălțimea la care aridicat-o mărirea, evlavia cătră cele sfinte, supunerea respectuoasă datorită soțului ei ca
domnitor, purtarea-i blândă şi plină de omenie către toate rudele din amândouă părțile precum şi către toţi ceilalţi prieteni şi cunoscuţi— pentru ca să trecem acum cu
tăcerea amănuntele celeilalte mulţimi întregi de virtuţi, cari se zugrăvesc și. înfloresc ca o pajiște pe faţa din afară a omului— toate acestea vor fi tratate „altădată şi
nu acum, căci ele se îmbie ca un subiect întreg al unei cuvântări deosebite..

Vlahiei;

18. Peste puţină: vreme a muritşi fratele său, domnul de atunci al Ungrodeci eroul nostru se întoarce 'iiarăș acolo şi so așează din nou pe înaltul

scaun al domniei din- poruncă împărătească, șși astlel-se pune facla luminătoare în sfeş- nicul strălucitor al domniei, care împrăștie raze ' luminoase - de. virtuţi şi luminează
toată țara de jur împrejur. Şi acum cu prea: mare strălucire și. măreție duce frânele.
stăpânirii şi împodobește mai mult decât înainte scaunul domnesc, făcându-l să fie
mai strălucitor” decât altădată, 'căci el.e încoronat cu prisos de slavă și mărire şi e
cinstit de mulțimea boierilor dregători cari îl incunjoară și: mai ales că e înfrumusețat şi mărit cu! podoaba din năuntru a sufletului și cu nenumăratele virtuţi ce-l păzesc din năuntru. Deci ar fi vremea, să spunem tocmai

acum, dacă iubim adevărul, ceea-

ce unul din cei vechi foarte nemerit a spus cu privire la felul cel mai bun de cârde faţă, cumcă împărații, ceeace-i tot una cu
- muire, lucru sigur pentru împrejurarea

domnitorii, filozofează și filozofii împărăţesc; pentrucă împărtășind cu sufletul înţelepciuniea şi puterea de domn şi cu apele dulci ale celei dintăi îndulciad vinul tare şi
potolind strășnicia celei din urmă, întinde tuturor nevătămătoarea şi folositoarea, bău:
cu îngăduință poporul stăpânit de
tură a cârmuirii, îngrijește cu blândeţe:și conduce
-dânsul și puneîn tot felul rândueală bună între supușii săi cumpănindu-se întru dreptate şi iubire de oameni și arătând când una când cealaltă din aceste două virtuţi şi
cu dibăcie mlădiindu-se după cerinţele vremii, po de o parte ca să fie temut de cei
mulți ştiindu-se ca om conştiincios, nepărtinitor și neclătinat în judecăţile sale, iar pe

de altă parte să fie iubit de toţi pentru lirea-i prea simpatică și iubitoare de oameni—
din cari: însuşiri ca și cu 'nişte colori se zugrăvește și se alcătuește sulletul adevăra-“
tului stăpânitor, caro caută și reprezentă în felurite chipuri interesul fiecărui supus

al său.

a
n
19. Aceste sunt cele ce s'au întâmplat până acum

|
din Pronia dumnezeească

și cu ajutorul celui de sus, cât privește mai ales vieaţa sa strălucită din afară; sunt
singurele fapte pe cari aducerea aminte ni le-a împărtăşit în scris şi din graiu, po
când cele mai multe cred că ea, din pricina vremii îndelungate, le-a dat uitării:
Dar ce fel şi câte sunt însușirile sale ce se socotesc ca bunuri ale trupului.
și pe cari firea ca şi cu mâna măcastră a unui zugrav le-a meşteșugit şi cu râvnă
le-a zugrăvit? Negreşit sunt "peste măsură de mari. şi de strălucitoare în frumuseţea
lor și așă cum trebuiă să fie înădite cu făptura unui domn. Căci aevea poate vedea
cine-i sănătos la minte înfățișarea-i fără seamăn și minunată la: vedere și chipul lui
cum zice filozoful, cu adevărat vrednic de domnie, firea-i blajină și
arătos şi, după.
parcă zâmbitoare de blândeţe, privirea-i voioasă şi senină, limba-i armonioasă, înflorită, înzestrată cu mii de daruri, dulcea putere de convingere de pe buzele lui și cu-
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vântarea-i plăcută, elocentă şi plină de farmece ademenitoare;
putceă zice versul omeric:
«Cărui

din

rost îi curgea

mai

dulce

despre el cu drept sar

cuvântul».

ca mierea

Statura-i înaltă în deajuns și desăvârşită în măsură, așă precum trupul a fost
,
din fire zidit .prin încheierea şi armonizarea mădularelor şi alcătuirea părţilor (după
care

se cunoaşte

darul

întregimii

şi

deplinătăţii

trupeşti),

și

tăria

și coloarea

bună

cu care sunt. înzestrate toate - aceste deopotrivă și conturul nespus de frumos al
trupului lucrat cu toată dragostea firii, aproape ca şi florile de primăvară, contur vrednic
de dalta lui Fidias şi de: măestria lui Dedalos; dela cari toate, ca dintr'o oglindă prea
curată lesne se poate închipui frumuseţea și măreţia din năuntru a sufletului, dat fiindcă
pornirile sufleteşti sunt pe faţă mărturisite de însușirile din afară; căci precum a zis
un vechiu înţelept, înfățișarea din afarăa trupului are în deobşte o strânsă legătură
cu năzuințele şi stările sufleteşti. Mi-aduc aminte, căci chiar eu însuini am auzit dela
ncuitatul părinte al domnului de faţă, adică dela răposatul Exaporit, care vorbind odată
l cum că sufletul frumos sălăsluește. în
Pitici,
despre. aceasta: declară ca de pe tripedu
|
cel urit la suflet e alcătuit şi trupeşte la fel.
- trup frumos; şi dimpotrivă,
20. Dar până aici mersul cuvântării mele a fost lesnicios, şi păşind așă fără
a
greş mi se păreă că ușor şi curând voiu ajunge la capăt. Acum însă când am ajuns
si "tratez partea ce urmează, rămân aproape mut și în neștire, şi privind aceea ce vine,
mâna îmi amorţeşte, picioarele mi se împleticesc şi, pierdut ca intr'un fel de labirint,
iu ştiu.ce cale să apuc. Căci fiorul mă străbate şi teama ce însoţeşte. continuarea
expunerii mele mă cuprinde când m'apropiu și las privirile ca de pe o înălţime asupra

unui noian întins şi văd bine că lupta mea cea mai mare e încă înainte și că părţile

cele mai multe şi mai frumoase ale însușirilor domnului ce mi-am propus a face cu.
de
noscut, rămân încă neatinse şi. necpomenite, fiind nesfârşite la număr şi anevoios
vorba popovestit prin mărimea lor şi asemănătoare cu valurile oceanului, sau, după
nu trebue
Dumnezeu,
în
e
etului, «cu fulgii:de zăpadă». Cu toate acestea, încrezându-n
|
să pregetăm a vorbi despre ele.
— întru cât asupra mulţimii de virtuţi generale cari
"21, Așă dar Nicolae Vodă
şi prosălășluesc în sulletul său dumnezeese predomneşte cu o împărăteasă evlavia
slăvirea drepteredincioasă a lui Dumnezeu, cu care se susține un popor drepteredinbiru_cios şi mulţămită căreia birue totul acest bărbat care cu drept poartă numele
încurăţia
la
Căci
creștin.
inţii şi un nume sfânt.— este şi se numește cel mai bun
cu
şi
văţăturilor religioase ține cu neclintire şi arată râvnă fierbinte pentru ortodoxie
dobândeşte şi
drag stă în fruntea Bisericii; pricinile și cuvintele tuturor bunurilor ce
prevăDumnezeu,
ale oricăror alte lucruri i se întâmplă le pune pe seama tainicului
și cu recuzătorul şi cârmuitorul a toate în lume şi lui cucernic i le închină toate,
arătarea
noştință pentru toate îi mulţumeşte și nu lasă nimic ce se cuvine. pentru
faţă de
întreg
şi
cinstei lui" către Dumnezeu. Căci el având un simţimânt nefăţărit
ci ca pe
neprihănita noastră credinţă și sprijinindu-se cu tărie sufletească în mărturia
nu e purtat
o stâncă (ca să zic așă cu David), el nu se clatină de suflările vântului,
şi să
dreaptă
calea
sau răsturnat ca o trestie, aşă încât să se abată cât de puţin dela
de credinţă
pătimească de boală sufletească faţă de cele sfinte, după cum sunt bolnavii
lor faţă de
nesiguranţei
şi
i
(cum spune sfântul apostol), cari, din pricina nestaturnicie
un alt
spus
a
credinţa dreaptă, rătăcesc încoace și încolo în şovăeala lor și, precum
prin aer și nu
«fânt părinte, ca v pană de pasere care, abiă smulsă de undevă,-sboară
dela dreapta
fiind
abătuţi
cugetelor,
se mai poate opri nicăieri, așă și ei, din uşurinţa
vânt şi
oricărui
credință către Dumnezeu, cu pleava de uşori sunt duşi de suflarea
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în sfârşitse coboară în iad unde î şi găsesc adăpostul. Acestora, ca unii cari sunt nepricepuţi în cele' sfinte și neisprăviţi şi neprimitori de hrana mai temeinică a tainelor
și nu se mulțumesc a se împărtăşi cu cuvântul prefăcut în pâne al duhului, ar trebui
în schimb, precum spune acelaș teolog, să li se dea verdeţuri să-mănânce şi lapte să se
hrănească.
N
„92. Dar din minutul 'când şi-a luminat mintea -cu razele luminoase ale cre
dinței şi a fost călăuzit de facla cunoștinței lui Dumnezeu, şi-a. întronat sufletul în
tomelia pietrii. unghiulare, el cu credință dreaptă şi cu gând statornic și cu judecată
neclintită stărue

din

răsputeri

în dragostea

legii

creştine

cu

pătrunderea

minţii

sale

înălțându: se din studiul sfintelor scripturi cu cari se îndeletnicește și din mărimea şi
frumuseţea făpturilor (ca să zic așă după apostol), și ridicând privirile cugetului spre
culmile şi înălțimile duhului, spre tot ce rămâne nevăzut de ceeace se află jos, cunoaşte înainte de toate, pe cât poate' să” cunoască un om înţelept pe creatorul său
Dumnezeu, înţelege pe ziditorul lumii, "vestește. minunile. Domnului, povesteşte mila
lui bogată ce înainte

i-a arătat

şi azi

încă îi: arată

şi nu

va încetă

să-i arate

lui ca

unui slujitor al său credincios; ridică în slavă - cu recunoștință pe -binefăcătorul
preamăreşte
mulțămită

la rându-i cum
'celui

ce

i-a

se cuvine

dăruit

pe

viaţa” și

său,

cel ce l-a făcut slăvit,șși prin toate aduce
binele

ei,. și

răsplăteşte

cu

vorba

şi

cu

fapta pe " darnicul său răsplătitor. Și dovadă, între alte multe dovezi, de evlavia şi
cinstea. ce' are faţă de ortodoxie, sunt mai ales bisericile și sfintele locașuri, zidiri
filoase făcute și din-temelii ridicate de el în hotarele stăpânirii sale, și pe cari le-a
închinat tronului patriarhal din Ierusalim spre lauda şi mărirea lui Dumnezeu și ch
semn de dragostea neîntrecută ce-i „poartă și de râvna fierbinte şi arzătoare ce are
pentru cele sfinte.
„23. Iar cât despre înțelepciunea cu care e înzestrată mintea-i vrednică de fapte
mari, nu vor puteă-o cuprinde câtuş de puţin în cuvinte nici chiar toate limbile elocvente ale oratorilor întrunite la un loc și prefăcute într'o singură buză. Atât de pricepută şi mare e mintea lui, încât se fereşte de orice atingere păgubitoare cu cele
două vecinătăţi din cale, a excesului și defectului, fiinţa lui stă aşezată în mijlocul
virtuţii, căci el nu are curatii înţelepciunea șarpelui, nici curăţiă neamestecată a porumbiţii, şi punând înţelepciunea ca povaţă în fruntea vorbeler şi faptelor, învârteşte
şi duce lucrurile cu cea mai mare dibăcie și isteţime, face tot ce trebue cu: vorba şi
vorbeşte cu chibzuinţă
tot ce spune, împlineşte după datorie poruncile împărătești,

mai iute decât le-ar spune, 'urmăreşte cu toată grija tot ce ajută la sprijinirea: și întărirea scaunului domnesc şi înțelepțeşte conduce
minunata cârmuire a treburilor politice făcute cu
domnii pe. nişte vremuri atât de grele şi pline de
destoinicie a' lui. Deci aibă parte de tăcere toţi
astăzi, cari strălucesc. prin înţelepciune, căci iată,

şi supraveghiază toate. Cel puţin
mâna sa în răstimpul întregii sale
nevoi mărturisește îndeajuns această
bărbaţii vestiți din vechime şi de
o mai mare strălucire îi întunecă pe

ci; în faţa ncîntrecutei lumini a unui atât de măreț

luceafăr de înţelepcitine ei abiă

scânteiază sarbăd şi se sting'ca nişte stelo cotropite de razele luminoase ale soarelui.
Să tacă vestitul Socrate şi Licurg şi Solon şi mintosul Ulise şi ceilalți bărbaţi cari
au strălucit ca oameni înţelepţi,
și: după cuviință să treacă dreptul întâietăţii acestui
înțelept care stă în fruntea lor, şi, siliţi fiind ca și de puterea adevărului, mărturisească

fără pizmă înfrângerea lor.
24. Dar ce să mai spunem de bărbăţia și tăria
Ori că sunt destule mărturii despre aceasta în
adevăr, acestea ajunse la urechea unuia care nu e nici
în stare să-l sgudue și să-i răstoarne cetăţuia rațiunii, —

lui sufletească?
cele arătate mai sus; căci în
om de rând nici mișel, sunt
atât de mari „sunt şi vrednice

-
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înurmat mai departe cu voia Proniei, ele
de un suflet ales. Cât despre cele ce au
băieţi şi fete, cari i sau născut la întâia
tarese mărturia. Căci dintre copiii săi buni,
de vârsta căsătoriei, parte chiar sau și căcăsătorie, şi cari acum parte sau apropiat
fi fost de minune crescut şi dus până la matusătorit, n'a rămas nici unul care să nu
enea
tuturor şi i-a făcut harnici la toate şi asem
ritate. El a îngrijit de traiul și purtarea
i.
graţiilor, flori ale naturi
părinţilor lor; întrun cuvânt icoane ale
a pierdut de timpuriu pe toate, cl n'a
lar când, după hotărîrea lui Dumnezeu,
faţă
u „cei duşi (dar cum eră să stea nepăsător
rămas nesimţitor, fără jale şi plâns pentr
suşi
mă
pati
de
t
, dar prin răbdare a scăpa
de ai lui, el care are milă pentru alţii?)
it
cuven
de ceva nevredaic do un bărbat și
ferinţă. Căci ferindu-se de acest lucru ca
patima şi a dovedit un suflet cu totul nenumai femeilor, el s'a arătat mai tare decât
în
uit fiind de o virtute instinctivă, ca nici
învins şi neînfrânat ca un diamant, povăţ
cadă.
de restriște să nu se înduplece şi să nu
fericire să nu se semeţească, nici în vreme
ce fel e în stăpânirea de sine și bună23. Astfel este cât priveşte bărbăţia. Dar
cuviinţa vieţii? Oare

nu-i recunoscut

de

lucrurile
toţi, cel puţin de cei cari ştiu judecă

pa-.
«cu suflet nobil şi cu 'mintea stăpână pe
fără patimă, că pentru un om înţelept şi
duhului trupul -cu poftele sale, şi să puie
timi, nu e greu să supuieși să-și robească
de jutotdeodată trupul şi sufletul să asculte
mai presus ceeace-i mai bun şi să facă
are în
ru şi a se stăpâni pe. sine? Dar. cineva
decată, spre a potoli' pornirile din năunt
şi. ar
,
spune
se
e
ar puteă află pe deplin ceeac
această privinţă un mijloc, prin care
dacă
nu,
ar puteă hotări ceeace e adevărat sau
puteă da seama de cecace e sigur, şi
domn
are sarcina stâpânirii multora şi-i ales ca
ține seama bine de un lucru, că cel ce
lăsă
ar
nu
şi
e,
stăpân pe sine cu mult înaint
peste un popor întreg, sa făcut negroşit
sale
r
zic aşă după sfântul Pavel, a mădularelo
așă de uşor ca legea potrivnică (ca să
sale, nici voile trupeşti să se ridice împosă treacă peste: legea sulletească a minţii
şi să
a ce slujeşte în om să se răsvrătească
triva celor ale duhului şi nici ca parte
fie custăpânitor altora, n'ar putcă îngădui să
supuie partea poruncitoare ; căci el ca
cele din
puteă el să biruie și să se facă bun în
cerit de patimile proprii. Sau cum ar
|
E
din năuntru ?
afară, dacă nu e tot astfel şi în cele
făcut dinainte stăpân
s'a
,
popor
atât
râvnă
E învederat că cel ce ştie stăpăni cu
vârtos
de bine ştie înfrână pe alţii, cu atât mai
pe poftele-i trupești, şi că cel ce atât
făpt,
înțele
e năzuinţelor trupeşti unui cuget
Sa înfrânat pe sineși a încrezut frânel
să
rmă valurile patimilor. Căci n'ar fi putut
când ca printr'o mandragoră (1), să adoa
la cale
ti şi nici pe alţii n'ar fi putut să puie
fie câtuş de puţin bun în trebile obşteş
. De
suflet
ales la

ce de folos sie-și şi nu-i
şi să-i facă înţelepţi acel ce mai întâiu nu
şi a face astfel legături
a îngrijit a se căsători a treia oară

lealtfel, un om care
tă.
de o vieaţă cuminte şi cinsti
giuite, ar puteă aveă destule dovezi
ta
e bunuri sufleteşti ; dar pe lângă aceas
26. Astfel dară excelează el prin acest
nd să-l întreacă altul şi în această privință.
el îngrijește foarte mult de dreptate, nevoi
i şi.e
de polta câștigurilor și neispitit: de darur
Intru cât e liber la suflet şi nerobit
ri cu totul necu

totul

lipsit de dragostea

pentru avuţie, el la judecăţi

rosteşte

hotări

tă, așează
pe o cumpănă neclătinată şi neîncovoia
părtinitoare asupra lucrurilor, şi ca
şi nefăţăbani
dreptatea, nesuferind a.se luă
bine şi cumpăneşte în chip neşovăitor
lasă oarecum
cari mi se pare că pătimeşte, și se
rindu-se la judecată, două lucruri de
ţii. Din
lecă a trădă de multe ori cauza dreptă
pe furiş biruit judecătorul, de se îndup
ca cea
porun
a dreptăţii, şi gândind mereu la
potrivă, el pășind pe cărarea necotită
|
ÎI

minunate
familia solanaceelor, vestită prin efectele-i
(1) Mandragora e un fel de plantă din

ce-i atribuiau cei vechi.
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dumnezecască, judecă în acelaș chip pe cel mare
ceeace-i drept.

Căci chiar

dacă

e, precum

ca și pe cel

îi merge

vestea,

mic. și împarte. tuturor

milos Și compătimitor nai

mult: decât oricine, totuș el nimic. nu pune mai presus de dreptate; căci omul care
ştie împăcă pe Dumnezeu, în mila şi judecata lui, prin aceasta se aseamănă, lui, și
dacă cu am: priceput cumva adevărul, în amândouă privinţele, cl se: împarte deopotrivă și ţine tot atât la dreptate cât și la compătimirea oamenilor, ascultă de legi și
totdeodată e stăpânit de mila firii şi caută a găsi mijloc de a mulțumi pe amândouă,
și ica' măsuri și hotăreşte, așă cum cer împrejurările personale și lucrurile, căci nu e.
cu cale şi nici e cu putință ca toţi supușii să fie. trataţi la fel
Și acolo unde e trebuincioasă strășnicia legilor spre a înfrână şi înţelepţi pe
cei ce nesocotesc dreptatea, el mai mult decât oricine se arată păzitor de lege, luând
hotăriri întemeiate pe legi, și urmăreşte cu temeinicie conştiincioasa îndeplinire a dreptăţii, fiind la judecată întocmai ca:un Bias: și mai drept decât cântarul, precum spune
zicătoarea. Căci aici e vorba despre ceeace: bărbaţii din vechime numiau chestiunea
filantropiei, şi care de multe ori în multe privinţe a ajuns, pentru oamenii cei vicleni, să fie
un mijloc de nelegiuiri. Dar el, ori undee prilej de păsuire şi compătimire, își îmblânzește
tonul sever și ca și rupt al exactităţii legale, socotindu-l de prisos şi cu drept cuvânt plin
de milă de cei ce'au trebuință de ca, şi e gata de iertare şi se arată blând, și ca un
cârmuitor îndemănatic şi fără seamăn, își pleacă suiletul mai mult spre glasul îndurării decât al legilor, pe de o parte fiindcă, precum spune cuvântul sfânt al înţelepciunii,
se teme de greșeala ce de multe ori izvorăşte din prea multa dragoste pentru dreptate,
iar pe de alta, căci ştie bine cum că. mila şi îndurarea sunt în deobşte ale omului drept
și compătimirea nu este în afară de dreptate, ba din potrivă cea dintâi vine dela
aceasta din urmă, după cum se zice și în slânta Scriptură, că omul drept acum se îndură de sufletele oamenilor, acum le miluește şi le împrumută. Şi ca să spun ceva
mai tinerește, fiind el însuș modelul:și pilda altora, nu are trebuință de legi ca să-l
îndrepteze spre a face dreptate; căci, precum zice sfânta, Scriptură, pentru cel drept
nu există lege. Deci, cu bună dreptate se zice şi se crede acest bărbat dumnezeesc
în aceeaş vreme iubitor de dreptate și de oameni, ca unul care ca și cu biciul trezește pe cei leneși și totdeodată pune la cale și-i îndreaptă, şi-i silește să făptuească
așă cum cere dreptatea (doar şi un tată se supără pe copii săi: și un invăţător își dojeneşte şcolarii, şi judecătorul mustră pe cei judecaţi, şi stăpânitorul cu drept certând
pe supuşii săi îi cuminţeşte, și doctorul vindecă pe bolnavi cu focul şi fierul, și toţi
de multe ori întrebuinţează leacuri potrivite cu oamenii, pentru al. căror folos sunt
orânduiți, “căutând binele lor), iar pe de altă parte, ca prin farmec și prin nada puternică a iubirii, el atrage dragostea tuturor și e peste măsură de iubit și ridicat în slavă
de toţi ca om iertător şi plin de îndurare și neîntrecut în milă. Căci ştie, ştie el care
pătrunde adâncimea înţelepţilor şi e întru toate înţelept, cum că pornirea cea prea
dreaptă și împotrivitoare în toate neîmpăcată şi crudă ce se arată sub cuvânt de dreptate ca.și pe de altă parte caracterul lăsător şi în genere mlădios şi îngăimat e lucru
primejdios şi compromiţător pentru cei ce păcătuesc, și căi amândouă aceste procedări

ies din rândul canoanelor, și ca să mă slujesc de cuvântul dumnezeesc, «e tot atât de
rău și iertarea pedepsei și osândirea cea neiertătoare, căci una slăbeşte cu totul frâul,
iar alta gâtuie

cu

chipul cel mai

desăvârşit -şi.. lăudat

cu

care

se

zico

că

silnicia: ci». Deci,
e cârmuită

el

întrebuințând

dela

mijloc

întreeagă “lumea

de

ca

cum

un

către

se

viers

cuvine

în purtarea

cântător şi

Dumnezeu,

sa

armonios,

Şi îndreaptă

și cu

convingerea pune la cale şi cârmuește lumea supușilor săi.
21. În rândul acestor virtuţi se pot vedeă și celelalte răsărind în urma lor și
jucând în horă, ca pe o pajiște acoperită cu flori, în sufletul său cel plin cu frumuseți,
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şi alta din altă parte în chipul florilor şi trandafirilor ivindu-se și cu drept luându-se
la întrecere cu celelalte prin frumuseţea colorilor şi a mirosului. Acestea sunt pe de
o parte dragostea şi mila pentru rudele şi neamul său și nobleţa şşi bunătatea sa faţă de
toţi; pe de alta prea marea sa îngăduire şi bunăvoința și smerenia sa vrednică de
laudă, de care cu deosebire e “bogat, căci cu cât e mare, cu atât el se smereşte şi
„prin

arătarea

smereniei

atinge

înălțimea

măririi, întru cât ca om înțelept pricepe (ecea-

ce sa spus de unul dintre cei înţelepţi în cele dumnezecşti), că înțeleptul nu se mân:
dreşte, ci pruncii, şi aceştia mai ales când e vorba de mamele lor, și că mai curând
e caracteristic unui suflet profan și neisprăvit, când ajunge la o domnie cât de mică,
să răsbească, cum se zice, cerul cu capul său.
E
+98. De aici în genere lipsa-i firească de mânie, lucru care de cele mai multe
ori aduce îndurarea şi îndelunga răbdare faţă de vinovaţi și face ca să nu-și arate
supărarea, decât numai pe cât, unde şi la care se cuvine, sau mai bine zis să so slujească
de ca la.nevoie ca de o mască şi apoi, când scena se încheie, să-și reiă liniştea nepăsării

do mai înainte. Căci supărarea și învierșunarea fără margini, înfrânată de' cugetul său,
e înlăturată şi îndepărtată din acest suflet; și numai când e vorba mai mult de greşeli stivârşite în.adevăr împotriva dreptului și lui' Dumnezeu, el cu drept cuvânt se
ridică cu tărie şi ica măsuri

de apărare

şi aevea se îndârjeşte și nu păcătueşte după

versul: psalmilor.
Altă virtute iarăș e firca-i binefăcătoare și darnică, din care curge
ca un râu binele la toţi cari sunt

de ai

casei lui sau

înrudiţi cu dânsul,

sau Îşi au

numai rostul lor pe lângă curtea domnească, fie ei străini sau veniţi din afară.
Altă

virtute,

aş

puteă

zice

mai

însemnată,

este

iarăş

nemărginita-i

simpatie

şi mila croştinească față de cei nevoiaşi, milă care necontenită, noistovită, izvorește
pentru ei din mult dăruitoarea-i mână ca dintrun izvor deapururea curgător, mânși, mai presus de toate, binegâină îndeajuns sufletele celor topiţi de setea sărăciei;

facerea neîncetată făcută din belșug faţă de biserică şi sfintele locașuri de pretutindeni,
precum şi respectulşi cinstea și veneraţia întreagă şi felurită către feţele bisericești
și slujitorii sfântului altar, patriarhi și arhierei şi preoţi şi călugări, şi chiar către cei
ce au numai numele şi veşmântul sfânt. Pe aceștia la nici un prilej nu încetează a-i
răsplăti şi a-i primi împărăteşte cu belșugul ' darurilor domnești: şi cu orice altă -dovadă de bunătate, căci, ca să zic după Scriptură, el nu are mâna întinsă spre a luă,
ci mai mult spre a da, iar strângerea de bani şi îmbogățirea nu o face ca mulțimea,
de dragul avutului și a păstrării lui, și nu-și îngroapă, precum se zice, în pământ comoara, ca să-și îngroape astfel cu ca și sulletul, ci se gândeşte la el şi-l procură numai
pentru folosinţă şi binefacere și, ca să spun cu David, nu-și adauge inima, nicidecum

la bogăţie,
ori de câte ori ea i se duce.
99. Căci boala blestemată şi asemănătoare

cangrenei, boala sgârceniei care-i

tot una cu idolatria, boala ce se strecoară pe furiș și vatămă tot ce-i mai de frunte,
căci strică sultetelor şi trupurilor, un rău din care se trag şi celelalte rele ale vieții
răsărind ca 'dintr'o rădăcină amară, precum spune gura dumnezecască a lui Iristos,ş
care pentru aceasta de Dumnezeu și de oamenii cuminţi e urgisită şi respinsă ca find
cu 'totul

nepotrivită

și potrivnică măreției voinţei sale, care-i hrănită din cea mai curată

— această boală el 'cu drept a lăsat-o
dărnicie
potriv ită și făcută

pentru

pe scama

bogaţilor

de

rând,

ca

fiind

ci, ca oameni mici și umiliţi şi cu totul neliberi, sau mai bine

zis, firească și bine potrivită cerşetorilor şi calicilor şi peste tot oamenilor de soiu prost
și lingăilor, cari cască gura după avere şi nu se mai satură niciodată păcătoşii; de
cari socotesc că nu se deosebește de loc cel ce e nesăţios de bani, deşi e bogat puired, și care e vrednic să fie numit cu bună seamă „sărac, nu pentrucă nu are nimic,
ci fiindcă, după părerea înţelepţilor, ssufere de multe nevoi. Căci avuţia şi sărăcia, cum
Jiormuzaki,

Documente,

XIV.

si
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a spus:un om,înţelept întru

cele

sfinte, se cunosc

nu după co au, ci după. ceeace

vreau, măcar că unui. scăpătat i se iartă poate păcatul sgârceniei, pe când pentru unul
încărcat de avere e o ruşine cumplită să fie neliber și să se închine aurului.
30. Această patimă scârboasă, către care foarte. mulţi în vremea noastră sunt
porniţi, încât „pun toate cele mai pro jos de lăcomia de bani și-și fac o fală din minunca Îmbogăţirii. și. în lipsă de podoabe personale so îmbracă cu pene străine .ca,
și gaiele, .și se bucură de ele, și îşi sapă (vai de nerozia lor!) vieaţa, şi își primejduesc
mântuirea, și cu lucruri de tot nestatornice și nesigure aprind, în inima celor prea
pătimași, mai tare flacăra acestei boli, pentru ca, pe de o parte respectând condiţiile elogiilor, iar pe de alta ferindu-mă do lungimea unei digresii să las la oparte și să trec
cu tăcerea deocamdată celelalte cari, potrivit celor. spuse, sar puteă adăugă cu îmbel- .
șugare: la cuvântarea aceasta, dar cari ar supără urechile mulţimii și ar plictisi oarecum
pe cei, ce le cunosc, —această patimă e cu drept alungată departe.de sulletul său cel
prea mare şi aproape. lipsit cu totul.de patimă, — întrucât a ţinut să nu facă vreodată
cu

putinţă

intrarea

şi cuibărirea

ci într'insul. spre.

a se

feri pe

nedrept, — şi aşă cl,

bărbatul acesta. de trei ori mare, se arată măreț și. bogat în daruri și-și întinde mâna
belșugului și face pe cei lipsiţi de bunuri părtaşi bunurilor nenumărate cu cari la îmbogăţit Dumnezeu. Binefacerile. sale aproape ca un râu se revarsă asupra tuturor, şi
nu-și mărginește darurile numai la cei ce fac parte din cercul stu cel strălucit, ci. din
prea marea-i bunătate deopotrivă asupra tuturor celor. ce au nevoie îşi: întinde și își
răvarsă mila, fie că-i hrăneşte și-i îngrijește pe fiecare zi, fie că adapă pe cei ce 1lămânzesc şi însetează (după cum spune Evanghelia), pe cei fără căpătâiu și goi, pe cei
bolnavi

și închiși în temniţă;

pe

unii îi ica cu

sine, pe

alţii îi îmbracă, pe alţii îi cor-

cetează. și îi mângâie, şi po toţi în tot chipul îi cinstește, dar în rândul întâiu şi mai
vârtos pe. Dumnezeu, po.care-l-ica drept pildăca binefăcător și i so ascamănă, pe cât
e cu putinţă, cum povăţuește cel ce a dat numele teologiei. Şi ceeace e ncîntrecut de
mare, e că el se bucură făptuind binele și. se. împodobește cu binefacerile mai mult
decât se „mândreşte cu: mărirea domniei, căci el crede că nu domneşte când nu i se
întâmplă (dacă în deobște i se dă prilej la aceasta) să facă un bine, un singur gând
având mereu în minte, o singură idee pe buză, acel străvechiu cuvânt: «astăzi socotesc că n'am domnit, fiindcă n'am făcut bine. nimănui». Si nu pentrucă i se face bine
ca făcător de bine se arati mărinimos acest. comun al nostru binefăcător, dând aș
cum el primește și cinstind pe alţii așă cum el e cinstit de dânșii. Căci în prea marea-i
înțelepciune își dă seamă, că cel ce face binele, după părerea sfinţilor părinţi, nu face
atâta. binele cât îl primeşte; îmmulţește ale sale, nu le risipoşte, măreşte averea, nu o
scade, se folosește nu mai puţin decât foloseşte altora, și în credința-i că-și face bine
însuș, face. ca tot ce dă să fie însutit, și sporind preţul talautului el încasscază câștigurile ce urmează și toate legăturile ce le face prin săraci le face cu Dumnezeu; întreg
folosul îl dobândește în schimb pentru: sine, și la urmă și-l face dator pe Dumnezeu.
care acum ca și în vieaţa de apoi își împarte darurile ca o răsplată cuvenită,
31. Dar puţin a lipsit să-mi scape ceeace c, pentru o cuvântare, mai mult decât
orice alta.vrednic. de mirare, care chiar dacă oamenii vor trete-o cu tăcerea, chiar în
tăcerea sa vorbeşte tare, anume râvna binevoitoare cu caro acest bărbat, cu mintea nespus
de

pătrunzătoare

şi pricepută, sprijinește pe

oamenii

silitori

și învăţaţi, și. îngrijirea şi

dragostea sa le arată, prin care lucru el într "adevăr îmbrățișează cauza culturii și o cin=
stește şi de minune ajută la răspândirea ei, ca unul care dintru început a fost cu sufletul
îndrăgit de această virtute și a gustat până ln saţ din roadele-i plăcute, şi îşi petrece
zilele. cu studiile și stărue neîncetat cu dragă inimă în această privinţă, fără ca preocupările felurite și pline de griji ale domniei să-i poată cât de puţin abate, râvna sa

—
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firească. Deci, în dragostea-i fierbinte pentru învăţătură, cl, în loc de comorile nespus
de bogate ale lui Crezus, măcar că şi în aceasta nu e mai prejos de altul, nu înce:
tează de a umpleă magazinuri întregi cu mulţimea cărţilor de tot felul, atât de ale
scriitorilor vechi cât şi de ale scriitorilor noi, cari nici la cunoștința noastră nu ajung,

şi a se luă astfel la întrecere

cu vestitul Ptolemeu,

precum pretutindeni ca și nişte

trâmbiţe răsunătoare o vestește gura tuturor, fiind ca şi un suflet care strălucește prin
chipul dumnezeese şi se aseamănă prin lumina acelui ce el a luat de pildă și se înfăţişează în totul dumnezeește și printre celelalte suflete se arată ca fiind deopotrivă
cu Dumnezeu. Căci omul cel vrednic de Dumnezeu ar puteă fi un Dumnezeu prin:

tre oameni.

|

„82, Dar a încercă să expui pe deplin şi fiecare deosebit virtuțile tale, o doamne
prea înălțate şi prea înțelepte, ar fi tot atât ca și când ai căută să cari apa mării cu
un ulcior şi să numeri tot nisipul de pe ţărmuri și să atingi cele neatinse. Căci nici
celor ce şi-au închinat scrierilor întreaga vieaţă, oricât de mulţi ar fi ci—necum mie
ncînvăţatul, care nu sunt decât unul sau mai bine zis nici unul—nur-i nicidecum cu
putinţă să descrie chiar a suta parte din darurile tale, căci în povestirea lor ei ar trebui
să străbată un ocean întreg. Drept care, deși cuvântarea mea a trecut acum peste marginile măsurii, sar păreă că țelul ei impus de meritele tale a rămas neajuns, dacă, după
cum e şi drept, cu strâng vintrelele expunerii mele şi mă apropiu de limanul tăcerii.
Dar cel puţin, având în vedere gândul urmărit şi ştiind că cecace-i cu putinţă e scump
lii Dumnezeu, cred că tu, cel întru toate binevoitor și blând, vei socoti ușor de primit
acest dar adus ca dovadă de supunere și închinare umilită din partea mea, sluga cea

smerită, primindu-mi truda în lipsă de alt prinos, ca şi apa îmbiată odinioară împăra-

tului. Si fie puterea cea de Dumnezeu dată a domniei tale, sprijinită şi puternic întemeiată po scaunul domnesc ca și pe o stâncă neclintită, şi să te bucuri deo vieaţă
îndelungată, neslăbită, senină și fericită şi ajutată şi ocrotită de mâna cea dumnezecască
ta cea
de sus, să fii în toate și deapururea neclătinat şi neatins de rele în culmea
tale şi
familici
al
strălucitor
plină de slavă şi vrednică de închinare, împreună cu cercul
vreme
în
al celor ce te înconjoară, și fie domnia ta, sub paza şi îngijirea Domnului,
de ani fără sfârşit,

IX.
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STIHURI
LA MOARTEA

JĂLUITOARE

LUI NICOLAE CONSTANTINOPOLITANUL, RĂPOSATUL. ŞI NEUITATUL
DOMN ŞI STĂPÂNITOR AL UNGROVLAHIEI INTREGI,

1751.
a

Traducere

"STIHURI

de G. Murnu.

JĂLUITOARE

La săvârşirea din vieață a lui Nicolae Consta ulinopolitanul, răposatul
şi neuilatul domu şi stipânitor al Ungrovlahiei înlregi.

Cine-mi va da mie un dar de adâncă induioșare
Și îmi va face pleoapele izvor de multe lacrămi
Să plâng cu glas tânguitor pe Nicolae vestitul

Domn înțelept și "'nălțător al 'Țerii-Românești,
[ij

Fericitor al gloatelor, desăvârşit la cârmă, *
Ce ?n: vremea noastră s'a ivit ca un luminos luceafăr
Sau ca o ploaie din belşug pe-a câmpului verdeață,
EI, “adăpostul muzelor, vlăstaru 'nţelepciunii;
Pe care "'mpărăţiile cu toate-l cunoscură,
pe culmile virtuţii,
10 Că s'a 'nălţat cu adevărat
Si acuma zace 'ntunecat ca facla stinsă 'n groapă
In fund pustiu de glorie; vai, ce nenorocire!
Voi ale lumii patru părţi, oftaţi cu dulci accente
Si plângeţi și cu vaiete vă tânguiţi din suflet
De pierderea bărbatului, model de bărbăţie. :
Incepeţi, dealuri, munţi și văi, din răsputeri să plângeţi
Năpasta neamului sărac al Grecilor de astăzi.„_Yoi, fiarelor de pe pământ, voi, peştilor din mare,
"Al nostru neam rămas orfan, cu vaiete jeliţi-l.
Ascultă, tu pământ și cer, tu soare şi tu lună, “
Și toate stelele de sus și orice lumini şi apă;
Suspinul sufletului meu luaţi-l voi aminte
Si cu amar compătimiţi, bociţi-vă cu mine.
Cu adevărat, nimic nu ce statornic în vieaţă,
Nici schiptru și nici avuţii, nici Stat şi nici putere.
25

Lumea se 'nvărte întradevăr, la chip se tot preface,
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30

Se trec mereu, se veştejesc, se duc ne 'mpiedecate,
„Omul, mărirea, cinstea lui, puterea, sănătatea
Și frumuseţea; toate curg, deşertăciune-s toate,
Cenușă, pulbere şi fum, un sunet, vis şi umbră,
Căci iată domnul Nicolae, stăpânitorul mare,

Slăvit al Ţerii-Româneşti, vieaţa îşi părăseşte,
Și zace mut la Văcăreşti acoperit de-o piatră.
Ca un luceafăr. luminos sascunse. sub țărână,
Și ca un

40

om

a străbatut amărăciunea "vieţii,

Deşertăciunea părăsind, s'a ridicat la poluri,
Odrasla 'ntâiului oraş, el'os din' Alexandru
Exaporitul — sfetnicul, de taină a "mpărăţiei,
Ş Cu drept comoară „duhului, gura Scripturii sf ate.

Limbă şi minte limpede, tom al teologiei.
Om fără patimă și drept, grădina multor daruri
Și printre domnii cari au fost un soare nou în lume.
Tu jalnică Muntenie, pe el de obşte plânge.l;

Oftează și tu, Mesie (Moldovo), jălește pentru tine
A cinstei, slavei flacără el nu ţi-o mai aprinde;
Podoaba, desfătarea ta sub” țărnă” ascunsă-i toată.
De domni şi de cârmuitori pustiu ţi- ajunse tronul, Ursita: 4 oarbă la făcut mărăciniş de daruri. ..
Cum tu de atât amar de ani te odihnești, Omere?

Tu trebue la Daci să scrii a doua Iliadă, :
Să plângi

toată .Muntenia, nenorocita

ţară,

. .: :-

A cărei slavă, asfinţi și. stă “n tăcere adâncă, :
Veniţi, voi iubitori: de fraţi, și. voi înalţi .pontilici,
Arhiereiși patriarhi, stâlpii, lumina lumii, .
„ Evlavioşi şi credincioși și toți, prea buni. prieteni,
“Tovarăși, fraţi şi cunoscuţi, intimi, străini cu toții,
Voi cari vaţi făcut locaș.prin. văgăuni de munte
Indrăgitori ai liniştii de Dumnezeu iubită
Voi ce. mărturisiţi. în veci dumnezeeasca vrere,
60 Bătrâai și, tineri la un loc, oameni de aceeaș vârstă,
Veniţi aicea, vă 'ntruniţi, de-aveţi pe. Hrist de pildă,
Cu voie bună împliniţi a dragostei poruncă;
Veghiaţi o clipă lângă el şi staţi la rugăciune, .Pe-al duhurilor Dumnezeu să împăcăm, pe Domnul :
Pentru care noi avem cuvântul lui Nicolae,
Om. nestricat şi credincios şi drept, proslăvitorul
A tot stăpânitorului.și al Treimii sfinte;
EI care în cea mai.mare evlavie și-a plătit obșteasca datorie
Şi a adormit de somnul cel din urmă:şi fără deșteptare

Și lutul trupului și-a pus jos, sub pământul negru.
Și duhul

a
o

Domnul

dete Domnului

şi huma.dete

humii,

căruia din copilărie i-a fost adorator și slugă

Şi copac sădit de Dumnezeu, pădure de moravuri bune,
Și-a cârmuit pe Munteni vreme de cincisprezece ani,
Asemenea pe: Moldoveni cinci ani mai înainte,
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“EL a trăit şaizeci de ani în totul pe pământ;
Moștenitor al tronului lăsatu-i-a pe fiul
Kir Constantin, care-i la fel cu tatăl în virtute
Si care a crescut treptat după dreptar domnesc:
Si străluceşte ?n farmecul mândreţii din năuntru,
Om fără seamăn de 'mvăţat, dar mulţumită -viţei,

80

Si nu averii părintești, şi vrednic do mărire

- !

Si acum domnește în Hristos prin care trăim, ne 'mbosăţim,
|
Şi 'm care:s toate comorile înţelepciunii nespuse.
Lcit în toate tatăl său, eroul Constantin

Care-i de Dumnezeu cinstit şi mare printre oameni
Si-a "mpodobit de patru ori amândouă tronurile :
Fiind stăpân Munteniei, stăpân la fel Moldovei,
Si-a strălucit ca soarele de atâtea ori prin Voia :
Celui

de sus, care

ca domn: al tuturor în lume,:

Do care 'și prin care s'a făcut şi 'n caro zace totul,
Ni-l scoase 'n fâţă, 11 arătă şi-l puso ca pe-o faclă,
Ca pe-o cetate, o cetăţuie la amândouă domniile

'Si capul lui încoronat i-a ridicat în slavă,,

100

Ca şi un far nestins, liman -la orice vijelie,
Intăritură, adăpost de sărbători .prea slinto,
i!
Sprijinitor de văduve, mântuitor de robi,
toate,
m
alinătoare
Podoabă de bine darnică,
Comoară sfântă nesfârşită, revărsare a darurilor bogăției,
Rod cu adevărat bun și potrivit al iubirii,
“Luceafir statornic, nor fără pădure (?),
„Pe care să-l binecuvintezo Dumnezeu, a păcii fântână,
Noianul cel neisprăvit al milei dumnezeeşti,
Marea

105

110

120

înduririlor, adâncimea

înțelepciunii,

Care deschide pururea auzul: inimii

-

i

|
Ca să 'vază ochii sufletului său
cugetul.
Si să înţeleagă mintea şi să-şi dea seamă
Arătându-l împlinitor curat al vorbelor și legilor
Voinţei prea binevoitoare şi sfinte şi dumnezeeşti

A lui Dumnezeu, tatăl și stăpânul tuturor,
Și luminând ca Dumnezeu şi inima-i şi mintea
Şi dăruindu-i pătrundere, știință, 'nţelepciune,
si apoi să-și afle împărăţia cerului.
Veniţi dară, voi toată suflarea evlavioşilor, cu toţii +
Arhierei şi preoţi, popoare, neamuri-și limbi, Voi strănepoţii lui Adam, să no plecăm la morminte
Şi să vedem întrinsele taina, înfricoşată şi mare.
Cel ce fu zidit în slavă după chipul Domnului.
"Povarăşul îngerilor, părtașul celor mari,
Omul atât de arătos şi mândru n frumusețe.
lată-l acuma pradă viermilor, și m putrejune
Se mistue În întuneric, desmădulat cu totul.
Si să știm' că se duce a vieţii bucurie,
Vicleana şi josnica nădejde a oamenilor.
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Căci astăzi ticăloasa sărbătoare a vieţii

ȘI a oricărei deșertăciuni s'a nimicit cu. totul.
Sa risipit ca fumul şi a trecut ca. Visul,
Ca Iloarea vai! sa scuturat şi s'a uscat ca iarba.
Astăzi nădejdea toată şi slava pământească .._130 Ca o nălucire s'a stins și a pierit cu totul,
|.
Căci duhul vieţii a sburat din trupul cel de faţă ;
Şi lutul s'a întunecat, s'a spart acuma vasul,
In faţă mort nesimţitor și amuţit s'arată,
Cel ce grăiă şi vieţuiă, se bucuri în vicaţă,
135 - Iubirea dintr'un trup și sullet sa despărţit deolaltă,
Făptura-i, toată stingo-se, se înnegrește faţa-i, .
Urechile-i: acum se 'nchid și-i sastupă gura,
Picioarele și mâinile-i sau veştejit îndată.
Unde e fala averilor? Unde-i norocul slavei,
..,
140; Unde-i mândrețea hainelor, a blănilor lucire .
Și luxul așternutului, mulţimea de bucate,
Plăcerile lumii întregi şi a florilor. podoabă?
Priveşte, toate acum s'au dus, piatra, le-ascunde. toate,
'Toate în praf s'au prefăcut și sau făcut cenușă;
145 Nu orbește nimenea bogat, sărac în groapă,

De-i neînvăţat sau înţelept, slăvit sau fără slavă;

Zac împreună împărați, și prinți şi domni, cu toţii.
Mitropoliţi și episcopi și papi și patriarhi
A Romei, a Bizanțului şi-a Franţei chiar elită,
150 Toţi cei mai mari de po pământ, juzi, înţelepţi, puternici.
. Iată-i săraci, simpli şi goi, cu gloata celor mizeri,
Batjocura celor nesimțitori,. văduvele și orfanii.
Se văd nişte ciolane toți, uscate mădulare.
lată dar că-i de prisos a omului trudire,
De geaba e orice silință a celor ce-l ajută;
„Căci mult mai mult ca visele ne 'nșeală a vieţii bunuri,
Căci moartea atotputernică pe muritori ridică
Și la olaltă-i pune 'n groapă clae peste grămadă.
Atot domolitorul timp, pe toţi îi domolește
160
Și toată strălucirea, vai! întrun mormânt se groapă.
Vedem acuma la un loc a trupului părţi toate,
Nemişcate mișcătoarele, în nelucrare lucrătoarele,
Asfinţirea ochilor şi-a mâinilor legare,
Inţepenirea picioarelor, asurzirea auzului,
165 Tăcerea lungă a limbii care-a fost atât de dulce vorbitoare,
Incape într'un mic mormânt, nesimţitor în toate.
Căci vieața muritorilor de grabă se sfârşeşte.
Deci înainte de sfârşit, acum de curând eu strig şi sem
?
Luând cu mine rugători pe cei răniţi de doruii:
«Stăpâne, doamne Hristoase, miloase împărat al tuturor,
Indelung răbdătorule, prea 'mdurătorule, a tatălui fiinţă,
Tu, creatorul caro te-ai făcut făptură pentru făptura ta

Și în lume ai venit, ziditorule al lumii, împodobind
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Și ridicând păcatele lumii întregi!
Și m'ai răscumpărat cu scurgerea sângelui tău dumnezeese,
Milueşte-mă fără de dar ca'singur milostiv.

Cruţă, ai milă de mine, precum avut-ai înainte de alţii,
De curvă, de vameș și do toţi, de necumpătatul Solomon,
De Manase şi de David, de toţi cari au fost în veacuri;
180 Mă bat pe piept și ţip cât pot: «Păcătuit-am, Doamne,
Vrednic de osânda mea cu sunt chiar înaintea osândirii ?
Fiind plin de păcate scârboase nepovestite,
De cari nimeni n'a fost vinovat de când făcut-ai totul.
Spre izbăvirea lor mă rog.de dragostea-ţi de oumeni,
185 Ce ai, mântuitorule, din fire, nu de-afară,
i
Ca. un noian neţărmurit de revărsare a milei.
Deci şterge, Dumnezeule, ale mele făr'de legi toate,
Ce fără teamă am săvârşit, fără să mă cutremur de faţa ta;
Tu; ce-ai arătat
po Petre în lacrimi ca stâlp al pocăinţei.
190 . „Primeşte şi lacrimile mele și mântuește-mă, mântuitorule.
Mă cruţă de păcate, tu cel curat din fire, i:
Imi spală pata tuturor nelegiuirilor mele
„Și pe 'de-asupra dă-mi, iubitorule de oameni,a ta izbăvire întreagă,
Iar dup'accea cu mă rog, privirea îndrept spre Domnul,
195 Cad în genunchi și stârnesc în rugăciuni și strig
In mare frământare, cu inima sdrobită,
In durere și jinduire, în credinţă și nădejde sigură,
Ingânuchiez cu plânsete şi gemete strigând:
«Tată, Fiule, mângâitorule, Treime singură sfântă,
-200 Izvor neistovit pe veci de bunuri pentru toţi
Si frumuseţă prea iubită ce, vai, nu are soț, O, Lumină, Treime, de trei ori luminoasă,
firo fericită,
Treime în feţe, dar unime, fiinţă de aproape luminoasă,
O, foc curâţitor, fântână a sfințirii,
205 Prăpastie a bunătăţii, noian al îndurării,
Cu ochiul cel mai cruţăror privește m mila ta
La cel ce pus-ai pe pământ ocrotitor poporului tău
Prin care 'n lume, cum spune duhul tău cel înnăscut,
Impăraţii
împărăţese
p

210

Tu şi acum,

$și domnii

stăpânesc.

iubitorule de bine, în împărăţia ta

Ss

19
=

Adu-ţi aminte de sluga, de Nicolae Vodă,

220

Stăpânitorul ce-a păzit domnia legilor tale.
Si dacă a păcătuitca om cumva în lume
Şi-a rătăcit ca muritor și ţi-a greşit, mântuitorule,
Jartă toate ale lui greșeli săvârşite din neștiinţă,
Greşeli și vinovăţii ce sunt omului obișnuite, :
Si fa-l să guste din ospăţul nemuririi tale,
Precum el a săturat cu bunurile tale,
Marea mulţime de flămânzi, de înfometați și însetaţi,
Făcându-se ocrotitor al văduvelor și învrijind de toţi,
De arhierei, de clerici, de întemnițați și căzuţi,

Şi liman mult jinduit al celor potopiţi.
Hurmuzaki,

Documente,

XIV.
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7,

ȘI mâna şi piciorul orfanilor (după cum e. scris), -::
i bun și chibzuit şi tremurător de cele sfinte,
i slugă neabătutăa dumnezeeştilor tale judecăţi,

fi

>
>
O

EI eră sprijinul şi fala mânăstirilor şi: bisericelor,

Şi

i împărţitor drept şi mulţumitor al color ce i-ai dat.
. Zidit-a, templu prea frumos, sălaş divin şi casă,

Si adăpost desfătător, locaş dumnezeesc,
Ţie, unci singure dumnezeiri, cu domnie fără început,
Treimii cea cu chip de trei sori, singur Dumnezeu a toate,

L9
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Tatălui. atot ştiutor, Fiului cel născut
Și prea; sfinţitului Duh care purcede dela Tatăl,
In care ca, un creator ai cerut țirâna acestuia
Și ai închis în mormânt făptura-i pământească,

» Adu-ţi aminte de neuitatul rob-al tău Nicolae
Și. 'mbogăţeşte-l pre el cu bunurile tale veșnice
Și "'nvrednicește-l de bucuria. tuturor “aleşilor tăi;
Orândueşte-l în ţinutul celor vii şi. în corturile drepţilor;
240 Da, Isuse, iubitorule de oameni, împărate al tuturor,
Tu cel veșnic ca și Tatăl şi Duhul cel sfânt,
„Stăpâne al tuturor, desăvârșit Dumnezeu al duhurilor.
Tu, odihneşte-i sufletul acestei slugi a tale
Și "'nvredniceşte-l, Doamne, de-a ta împărăție
: «ii
245 In viitorul tiu judeţ prea 'mfricoşat, dar. drept,
Uitării dând păcatele și ale lui și-a niele
Și-a tuturor, pe care cu le port în a mea minte
De toate adu-ţi aminte, bunule; şi zapisele tuturor

Rupe-le și le 'mprăştie în haosul iadului,

[N]

Gu

ot

Neprimind

alt mijloc

-

i

decât a ta bunătate,

" Nemărginita-ți bunătate, a răului iertare,
.
:
Nespusa ta compătimire și milă foarte mare,
Şi nouă doar ca sol ales ne dă a ta 'ndurare.
Primește ca mijlocitor al doilea, pe a doua, pe prea! 'nalta
Marie, podoaba lumii, pe fecioara-mamă, .
Băţul, scara cea dumnezecască, pe născătoarea de Dumnezeu,
Regina lumii întregi, tronul tău însulleţit,
Care a pus pe tronul tău cel sfânt atâţia oameni.
Primeşte mijlocitori, rugători din slujba ta, o împărate al tuturor,
Heruvimul și Serafimul, căpetenii şi puteri

Şi toate cetele îngerești carise află în. ceruri
Și toate şiragurile dumnezeeşti ale duhurilor neîntrupate.
„Ca mijlocitor al patrulea primește, o Cuvântule, pe Premergătorul tău;
Și ca vestitori și iniţiaţi, mijlocitori și rugători primeşte
265
Corul apostolilor:şi obștea proorocilor,
Corpul ierarhilor și al. tuturor sfinților
Și pe marele. Nicolae spre binele celui ce-i poartă.numele,
- După care apoi primește și rugile mele pornite din multe lacrimi.
Pleacă-ţi dar urechea, Doamne, şi fă-mi pe voie
Și mântue sufletul celui ce ai luat, al lui Nicolae,
Care de patru ori a domnit bine și-a fost sluga ta cea bună,

-

Căci a păzit poruncile tale sfinte,

Şi răsplăteşte-l pe el cu mare răsplată,
215
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Dă-i plată multă şi cununa dreptăţii;
Si noianul cel de bunuri ce nu le-a văzut ochiul
Dăruește-i, dă-i, te rog în genunchi, cu care am văzut bine dela dăusul.
Pune-l], odihneşte-l pe el unde sunt cetele
Sfinţilor și ale patriarhilor întâi născuţi şi ale părinţilor,
Ale martirilor, ale mărturisitorilor și ale celor ce din veacuri
Plăcut-au ţie, Tatălui, Fiului şi Duhului.
Și dela tine-i miluirea şi mântuirea noastră a tuturor,
Cari evlavios te preamărim, cu credinţă închinămu-ne ţie
Acum şi pururea și ?n vecii vecilor.

Prihănitul Losif, fostul arhiepiscop al Bulgarici,
Care se isprăveşte la Dunărea cea mult străbătută de corăbii
Si se 'nvecinează cu Mesia de jos şi de sus,
Iosif, stârpitura arhiereilor și râsul călugărilor,
Biruit de biruinţa dragostei frăţeşti, a scris aceste versuri
Şi le-a cântat la sfântul munte Atos,
In schitul bunicii lui Iristos sfânta Ana,

In anul o mie şapte sute trei zeci şi unu
Dela Hristos, în luna lui Iulie.

X,
„CH ESARIE
ENUMERAREA

BISERICILOR
ALE

DAFONTE
ȘI MÂNĂSTIRILOR

VESTITE

SF. MARII

ȘI DESPRE ŞCOALA DIN SFÂNTUL MUNTE.
„Traducere

de G.

|

Murnu.

ENUMERAREA
BISERICILOR

Şi MÂNĂSTIRILOR

VESTITE

ALE

SF, MARII,

Ai cetit, iubitule, cele scrise mai sus, '
Ai văzut şi-ai mirosit florile trecute,
De florile cele neveştejite, duhovniceşti te-ai bucurat
Şi ai simţit mireasma şi bucuria lor duhovnicească;
Acum vezi, cetoște locaşurile Sf. Marii,
Sfintele mânăstiri ca şi bisericile.
Cele mai vestite pentru minunile ce fac

(Căci în adevăr, ele sunt deopotrivă cu toate stelele)
10

Din Răsărit şi din Apus, din ostroave şi din sate,
Numai ale drept credincioşilor, slugile ci 'neprefăcute.
Ca nişte flori prea bine mirositoare, mirosește-le și pe acestea;
Şi 'socoteşte-le ca pe o singură frumoasă grădină

Și caută şi.aici să guşti în adevăr

19
o

20

Si mirosești şi să te bucuri de miresmele lor.
lată din curiozitate și numai din evlavie,
Ce şi tu şi'cu avem pentru Sf. Marie.
Afară de Rusia şi afară de Franţa (Apusul);
Una câte una le înşir cu tot adevărul.
Și nu toate iarăș, câci Sfânta Maria
“Toate le ştie singură ca stăpâna tuturor. Eu aici număr numai şi seriu câte altele
Mici şi mari văzui și auzii întradevăr.
Eu încep inainte de toate cu Apusul
Si sfârșesc cu Răsăritul după judecata mea.

Fac începutul din Crâm, unde-i scaunul [Hanului tatar,
De aci începe frumos catalogul
Locaşurilor minunate şi sfinte ale Preacuratei,
Și ascultă cu bucurie și cu evlavie, fiule.

954

In Europa.

l

30

Crâmul aşă dar are un templu al Peaslintei,
La Bahce- -serai, afară de cetate.
-;
Mam dus cu însu-mi şi am numărat vreo > 400 trepte,
Să fiu vrednic să intru în el, si mă. crezi, atâtea;

Se zice «de Dumnezeu acoperită», fiindcă biserica.
E cioplită în munte şi. nu: este. zidită;

40

Iar icoana Preasfintei e, străveche,
Incât! abiă' şi cu greu se vede! chipul.
Dar pentru minunile ce face o ştie Şi o cinstește
Insuș Hanul tatar împreună cu mai marii lui;
Și la hramul ei, care-i adormirea Maicei Domnului,
Tot Crâmul aleargă . voios. ca să-i arate cinste,
0
Golia în Moldova

este o mare

mânăstire

A Maicei Domnului, înăuntru: în. cetate,
Hidire a lui Vasilie. Vodă;
şi are. o icoană »..
;.- Făcătoare de minuni: şi. vrodnică :de imirat în: veacul
Mare minune .și podoaba iorașului laşi,
i -Precum e Sărindar. podoaba Bncureştialui.

I: închinată mânăstirii. Vâtopedi,
ȘI, cum

se zice, bogată

+:

şi plină de podoabe.

În judeţul Neamţ, iarăș în Moldova: ..
50 : Este Mânăstirea Neamţului, â. Preasfintei; -:
Icoana-i săvârşeşte

acesta.

iii

minuni fără număr.

Și întradevăr se face un iarmaroc prea mare. .IV
Asemenea
"E templul

În curtea domnească din Muntenia
Maicei Domnului, numit Bunavestire.

VW
Mânăstirea Preasfintei, numită Sărindar
E
Ea
A
Ea
„60

minunea Bucureştiului, izvor de minunăţie,
este închinată așă numitei mânăstiri
părinţilor, care se află:în Rumelia;
este zidită de domnul Mateiu Basarab,

Care, cum se zice, a făcut vreo patruzeci de biserici;
E trăiă în vremea
lui Vasile Vodă, și multă vreme purtă răsboiu
ata
[cu dânsul,
Dar pe urmă s'au împăcat și au trăit ca fraţii. .

ă
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VI
Mai este mânăstirea lui Serban Vodă, tot'a Preasfintei,
Și se numeşte Cotroceni, fala Munteniei,
*
Ea

este închinată

Si, cum

sfântului

Munte

se spune, slăvită și plină de bosăţii.
VII

lar în judeţul Buăzu, al Țerii-Românești,

75

80

|

[E o biserică făcătoare de minuni, iarăş a Preasfintei,
Ea este închinată mânăstirii” care are
Capul sfânt al lui Visarion, sfântul nostru cel nou
Care se află în Rumelia; biserica aceea
E destul de bogată și cinstită de oameni.
In Craiova se mai văd, cum am auzit, și altele
Insă nu le-am văzut; dar sunt şi ele puterniceşi mari.
Intr'una din aceste se păstrează rămăşiţele
Lui Grigorie Decapolitul (fic-i cu noi binecuvântarea!)
lar întralta este dreapta sfântului nostru
Marelui Nicolae cel dumnezeesc între ierarhi,
Care odată a tras o palmă lui Aric,

Şi cu dreptei lui m'am închinat ca la harul Domnului.
Tot așă mâna Botezătorului se află în Moldova, „Si acesteia m'am închinat din suflet fără preget.
Acestea despre templele din Crâm şi din Moldova
Si despre mânăstirile din 'Ţara-Românească.

VI
85

90

|

Venind la strălucitul. scaun al Preasfintei,
Odinioară Constantinopol şi acum scaunul nenorocirii,
Cu sete sufletească privesc la biserica -- ::
Vestită, ce-i zice Balucli, apa mântuirii,
Izvorul de vieaţă primitor, din care în veci so revarsă
Și sau revărsat din belșug apele vieţii;
Aceastai .zidirea împăratului Leon Macheli,
Ajunsă, vai, în hal de plâns; mai rău nici că se poate.

Mă uit pe la icoana ci cea foarte îmbătrânită,

-

lar la minuni prea tânără şi foarte bucuroasă, . De face să se certe mulţi, care de care s'o sărute întâiu.
lar episcopul din Dercon grozav se mândreşte cu dânsa.

JA
lar templul cel minunat din Vlaherne şi icoana
_Care în acel veac de aur al împărăției
Eră întâiul locaş de închinare din Constantinopol
100 Si sărbătoare împărătescă cu svon și larmă mare;
Intâia clădire a împărătesei Pulheria,
Intâia ctitoră a mânăstirii Xeropotamului,
Vai, acum s'a spulberat, abiă avem din totul

250
Numai
105

sfinţirea ei, fantâna de minuni

făcătoare,

Precum înainte de cinzeci de ani sa dărâmat din tomelie
Și a pierit, sa nimicit mânăstirea din Mavromolo;
Iră toemai pe Steno, aproape do. Fanar, Fala, corăbiilor celor din Marea Neagră. :
|
ȘI ea ştiă de stăpânăpe Sfânta Maria .
.
--

110

Și mare sărbătoare făceă în tot anul.
N
Mă îndreptez spre Agri-Capi şi văd pe Preacurata
Cold întro biserică frumoasă şi nouă,

Plină de creştini și plinăde Armeni, :..:
Cărora le face bine în chipuri minunate. ..
Aceasta numai a rămas acum în Constantinopol
Ca locaş măreț de închinat după cel dela Balucli,
Cu adevărat obștese spital-al Preacuratei :
Sau (ca să zic mai potrivit) loc de vindecare fără plată.
x
„lar sus cold la Muhlio cu văd pe Pre acurata
Intw'o biserică veche şi boltită,
Care și ea face minuni în felurite chipuri
La oamenii ce acolo aleargă cu credinţă.
Numai două biserici cu bolți au rămas în Bizanţ,
Aceea şi a Sfântului Gheorghe din Psamatia.
Se mai numește și Canli-olisea Sfintei Marii,
Precum de multă vreme o știm din auzite,
Căci sau spânzurat și-au fost uciși
Acei cari s'au urcat, precum se poruncise,
Să-i surpe bolta și s'o despreţuească aa
130 Și de aceea de atunci ea poartă acest nume. - :

120

IL.
Apoi mă
+ duc: la. Hangherii, mi-arată hangiarul
Martor al minunilor sale în tot Fanarul. .

i

XIII

Vin de acolo la Balino şi văd pe aceeaș sfântă
Si aicea săvârşind. minuni

în toată enoria. -

XIV

140

Apoi la Doamna Cerurilor alerg, mă suiu la dânsa
Şi mă închin harului ei şi mă cobor voios.
In Cânstantinopol toate bisericile .
Preasfintei săvârşese numai minuni,
: Dovadă că odată eră partea ei
Si tronul cel împărătesc precum și tot poporul
Și că e scris să [ie așă fără îndoeală .

237 Şi poate fără întârziere spre slava ei cea sfântă;
Drept care se cuvine ca cu să vorbesc de toate,
Căci altfel socotesc că e păcat să le tac.
XV
145

Alerg la cele Sase Marmure ca şi la Contoscali.
Și tot privesc și iar mă închin la frumuseţile: sale;
Aici la Gorgopicoi; dela iuţeala ei
In săvârşirea

de

minuni

şi-a luat ea numele.

XVI
150

lată acolo vestita Nădejde la Contoscali;
Căci ea, cum am văzut şi eu, scapă pe cei ce au nădejde întriînsa.

AVI
In Constantinopol Beligradul este
Un templu sărac al ei, la care aleargă gloata
Pentru minunile și vindecările ce face în fiecare zi; .
Du-te și să te gândeşti la mine acolo şi să te minunezi.

XVIII
„155

La Temniţa împărătescă eu văd pe Preacurata :
Făcând minuni la cei de-acolo spre mângâiere
Și mărturie, cum că ca a scos ca prin minune
Pe acei cari au fostpe veci în iadul închisorii.
lar în temniţă, într'o odaie, este o icoană
160 Mare și veche, ca este a Preasfintei
Și face: doar minunăţii şi este prea vestită.
Am fost: de am văzut şi cu: e jumătate zugrăvită,
Tocmai în această odaiela anul 0 mie
;
„Sapte sute optsprezece dela Hristos încoace *
165 A stat un preot adus ca rob din Creta,
Anume unul Gheorghe Papadopol.
!
Il a primit pe un alt preot asemenea robii,
Dar care se chemă Ianuarie,
Care sa înbolnăvit de ciumă, şi aşă îl scot afară

[E
a
+

170

180

Huarmuzaki,

Și-l duc şi-l aşează într'o casă de afară;
lar popa Gheorghe înfricoşat căzu cu închinare
Către Sfânta Maria, și se rugă fierbinte
Să nu se îmbolnăvească şi el, şi tremură ca: varga
Și lacrimile îi curgeau din ochi ca nişte râuri.
Aşă încât în noaptea aceea se sbuciumă puternic
Şi capul îşi întorecă -ades şi aţintiă icoana,
Și când cu somnul se luptă, deodată vede în faţă
Icoana întruchipată, şi tremură, se miră.
Paşii îndreaptă către el o femeie preacinstită
leşind din icoană repede (mare minune întradevăr)
Nici lungă şi nici scurtă, femeie desăvârşită
Mândră, cu obraz rotund și oacheşă şi blândă.
Documente,

XIV.

33

Priveşte popa Gheorghe,

ca peștele se sbate '

Sărmanul de spaima care îl cuprinsese.
185

Mai vede cum

-

se coboră acea femeie

Jos [erau vreo zece trepte joase)
Şi până în odaia cealaltă ea singură
Pășeşte în mândreţa“i sfântă (fie cu noi binecuvântarea ei!).

100

195

Lui îi sa părut că odaia eră văruită
Şi plină de lumină, deși eră înnegrită
Şi cealaltă parte a temniţei eră toată văruită
Şi plină de lumânări şi candele arzătoare.
lar pe când femeia se întorceă înapoi spre icoană
Nu mai eră ea singură, ci cu slavă mare;
Mulţi tineri cu capul gol veniau după dânsa
Imbrăcaţi în haine foarte lungi și albe,
Pe cari Turcii le: numesc saiale;
Si ei erau asemenea unei escorte.

Cine este, a întrebat el pe unul din escortă,
200

Această mare Doamnă? Căci nu
«E împărăteasa», i s'a zis. Când
De spaimă mădularele-i eră p'aci
Si căută din faţa ei mai iute să

o cunosc.
auzi aceasta _
să 'ngheţe
se ascundă,

Căci îi păreă că moartea-i stă înainte.
205

lar dânsa a venit la el şi puse mâna

dreaptă

Pe -umărul lui cel drept (fie-i cu noi binecuvântarea)

Și l-a întrebat: «ţi-aduci aminte ce eu îţi prezisesem»?
lar el căută să afle vreo gaură .
Ca să se ascundă de frică, să intre şi să scape,

210

Plin de. cutremur şi împietrit răspunse îndată.
Işi scoate călimafea lui, braţele-și încrucișează

Şi tremurând. ridică ochii spre dânsa

215

Si zice: «Nu mi le-aduc aminte, nu, împărăteasa mea;
Cu vremea eu am uitat tot ce ai spus, stăpâna mea».
lar dânsa apropiindu-se de icoană se întoarce :
|
Si zice iară către' el şi astfel cuvântează:.
«Cel ce nădăjdueşte către Domnul
nu se va rușină în veac».

Zicând acestea s'a suit din nou la icoană
Şi iar icoană s'a făcut cu mare

220

ușurință.

- Popa Gheorghe s'a trezit îndată în vremea aceca
Si saruncă şi sare jos din pat
_Şi. aleargă și sărută fierbinte icoana sfântă
Cu. teamă şi cu bucurie şi din toată inima.

225

lar după douăzeci de zile veniră cunoscuţii lui
Şi răscumpărară şi-i deteră preţul
Zintâi a lunii Martie, în a treia Duminecă *
|
A postului, precum scrie şi declară.
El făcu şi canon către Preasfânta
Şi cu trei, patru rugăciuni pentru litanie,

230

Când temniţa a fost aprinsă de ciumă
(Vreo trei luni înainte de vedenie),

|

259
Si
Ca
Si
Tar

făcând litanii vreme de trei zile ea se stinse
o lumânare aprinsă; toţi au rămas uimiţi.
acestea despre dânsul mulţumită Preacuratei,
cu încep din nou să "'nșir bisericile cei.
NIN

Mam

dus la Galata, văzui

-

a
pe Preasfânta

Intr'o frumoasă şi nouă biserică,
Cu acea icoană sfântă cafatiană,
Căci a venit tocmai din Cafa călătorind pe mare
240

(Cafa e cetate în Crâm; cine ştie pricina?)
Precum

acea din Portai a venit din Iviria.
XA, XII, XXII

Mă duc la Beşik-taș, la două biserici;
La temniţă

şi în sat e templul

Preacuratei.

Cercetez şi Arnaut-chioi, intru în biserică
Si văd pe Sfânta Maria: cea din Mavromolo,
Căci ca din Mavromolo a fost adusă aici,
Din vremea când acesta s'a prăbuşit cu totul
Precum cu o sută de ani înainte jalnic sa dărâmat
lar cu mâna 'mpărătească și s'a prăpădit cu totul.
250

Şi cealaltă mânăstire, acea din Sozopole
(In numele cui, nu ştiu; toți cunosc oraşul)
Și ea 'de asemenea sub acelaș cuvânt mincinos
Cum că Grecii mânăstirile le au gătite de răsboiu
Si au în ele arme,

ca să dea ajutor,

Când se vor ridică Ruşii ca să facă răsboiu.
”
Căci pe vremea aceca corăbiile ruseşti |,
prăzi
şi
robi'
face
a
pentru
Steno
la
până
Se coborau
Si au prădat Neahori şi, cum se zice, şi alte sate, |
Pe

260
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265

vremea

când

Turcia aveă

răsboiu

Atunci dela biserici aduseră icoanele

cu Rușii.

|

La mânăstirea sfântă care se află 'n Halke,
Și, pe lângă altele, câtevă fire de păr dela Prodrom;
M'am închinat la ele şi cu pe vremea mea.
Pe una din icoane, din cele alo Preasfintei,
So văd aceste versuri scrise cu slove frumoase:
«O mândră fată de 'mpărat, curată mireasă a lui Dumnezeu,
Care prin corurile sfinte ale îngerilor cereşti,
Neamul răbdătorilor oameni de-o zi ai mânat în chip nou
Ridicându-l din lutul lor spre culmea din văzduhuri,
Pe fiul împăratului cel veşnic şi a tot născător,

Atotputernicul Cuvânt, odrăslitorul lumii,
Din coapse curate ai născut, neprihănită rămâind».
Scrise de mâna lui Constantin Vizantie.
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XĂIIL

275

Ajung la Neohori şi văd pe Preacurata
Iarăș într'o frumoasă și nouă biserică.
Atâtea şi despre templele cele din Bizanţ;
Acum celelalte pe rând vă voiu spune în Domnul.
XXIV:

280

Trec la insula Halke, îi găsesc mânăstirea
Şi sfânta ei icoană cea foarte minunată,
_
Prea de tot mare la chip şi prea de tot puternică,
Zugrăvită afară în cămara bisericii.

Aceasta-i zidirea lui loan Paleologu .

290

295

E

Și mai târziu, precum se pare, frumoasă preînnoire
A lui Panaitache, marele dragoman.
La capătul Împărătescului tron și catalog.
Aceasta nu eră întâiu mânăstire a Preasfintei,
Ci eră a Botezătorului. fără îndoeală,
Iar atunci eră paraclisul Preacuratei,
„După ce templul Botezătorului se. surpase,
Până astăzi se văd acolo rămășițele sale;
Numele-i l-a luat de-acum Preacurata,
Care pe lângă altele a făcut şi această minune
Către mine păcătosul cu mare bucurie,
Minune vrednică de povestit în adevăr
Din toate câte serie mântuirea, păcătoşilor,
Păcat ar fi în adevăr ca să mai tac și aceasta;

In slava ei şi în cinstea ei trebue s'o povestesg
Şi spre încredințarea celor ce astăzi nu mai cred

Și nu mai cred în minuni şi le iau în râs;
300

Și mă jur pe Dumnezeu ci minunea e mare,
Căci nu minţesc de loc şi nu greșese în aceasta.
Eu de când am scăpat de închisoarea mea,
Răsplata lucrărilor mele, şi plata-mi cuvenită,
Aici în insula Halke, în mânăstirea
Sfintei Marii am alergat cu râvna cea mai marc,
Pe de o parte, deşi nevrednic, pentru mulţămire
Că ea mi-a dăruit ce-i drept libertatea,
lar pe de alta, să am de aproape biserica cea, sfântă
Și totdeauna să mă găsesc în ea când se ține slujba.

(Căci în douăzeci de luni, fiind temnite
310

Eram lipsit de biserica mea),
|
lar spre mântuirea mea al treilda mi-a dat un. şanţ,

„In care eră încuibat un balaur mare.
Aici am suferit prea mult, şi mai înainte suferind,
Dinţii mei cei lacomi (mare fiind durerea)
li încălziam şi le-am făcut tot felul de leacuri.
Dar am cheltuit în zadar vremea mea.
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320

Eu n'am văzut dela aceste leacuri nici un folos;
Nu găsiam nici decum vreun repaos,
So umflase faţa mea, unul din obrajii mei
În partea unde dinții mă dureau.
Mi sa făcut o imflamaţie parcar fi: fost de foc
Şi aprindeă gura mea şi-mi ardeă și în inimă.
De aceea şi se numeşte de toţi.....
Şi toţi suferă de asta,se vaetă şi plâng.
Deci mă văicăriam şi eu în chilie
De patima ce suferiam
-la dinţi.
Nu mai aveam poftă, mi se 'nchisese gâtul
Şi nu

330

mâncam

nimic;

durerea

mi-eră

tare.

In sfârşit m'am gândit la Dumnezeu și la maica-i cea sfântă
Şi alerg cu mâni şi cu picioare în biserică.

Chom pe preot, eră de ziua Floriilor.

335
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350

Mazil eră Paisie dela patriarhio
Şi conacul său aici, iar el eră în Constantinopol.
Aveam întâlnire între noi vreme de patru luni
Dela naşterea lui Hristos o mie
Şapte sute patruzeci şi nouă ani.
Alerg şi cad îndată *naintea, Preacuratoi, care eră
Zugrăvită minunat pe peretele din nartecă. |
Plâng, mă jăluese şi mă rog din inimă.
Strig şi cer cu jale milă, vindecare.
Preotul îmi pune dreapta lui pe cap;
Din candelă mă unse, dorinţa mea cetește,
Apoi. fac mătănii de trei ori aşternându-mă pe jos,
Mă 'nchin și sărut icoana cu lacrimi în ochi.
lar când am pornit ca să ies din biserică
(O, Preacurată stăpâna minunilor,
O, maro este mila ta, e mare mântuirea
Acelor ce te chiamă în ajutor din toată inima),
Văd, privesc,
mă socotesc şi pipăiu şi apuc;
Și încă nu pusesem piciorul pe.pământ,
Stam pe treptele privdorului
Si m'am simţit pe mine însu-mi sănătos.
Umflătura s'a pierdut, s'a stins fierbinţeala,
Faţa mea s'a îndreptat şi răcoare s'a rovărsat pe mine;

Dar n'am înţeles de altfel nici când, nici cum şi nici de unde.

360

„Am simţit numai că am ajuns cu totul sănătos;
Eu nu m'am însănătoșat în ceas şi în vreme,
Ci ?ntreagă şi desăvârşită sănătate am primit fără de timp.
Ca slăbănogul mai de mult, leprosul, orbul și alţii
Din partea Domnului Hristos — să nu se 'ndoească nimeni,
Mărire adus-am lui Dumnezeu şi apururea Fecioarei
Pentru acest lucru atât de minunat şi ciudat,
MW'am îndreptat spre chilia mea mulţumind şi preamărind-o.
Bucurându-mă şi tresărind, mirându-mă şi uimindu-mă.

9
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XXV
365

Sosesc la 'Tusla (dar
La subiectul nostru,
Sosesc la Tusla, dau
Și mă închin icoanei

noi să ne întoarcem iar
la catalogul nostru),
de sfânta-i mânăstire.
cea adevărată :ca aurul.
XXVI

Mă duc la Sfânta. Maria Margheriotisa
Făcătoarea de minuni, deși săracă în casă

smerită.

XXVII
lar la Filipopol am întrebat eparhia; .
La Bașcov făcut-am cunoştinţă cu Sfânta Fecioară,
O mare mânăstire, bogată în oameni,

Bogată în minuni în felurite chipuri.

XXVIIL
375

Trec pe la Silivria, văd aici sfânta Maria
Care e vestită foarte pentru facerea de minuni.
Şi înainte-i văd moaștele sfintei Xene
Ca servitoarea care stă în faţa stăpânei sale. :

XXIX

|

La Calivia vin, şi în satul acesta al Eraclici
380 . Găsesc un templu nou zidit al Sfintei Marii.!
Cu minuni în toate zilele, încât se miră omul
(Ea hrăneşte satul acesta, altfel ar rămâncă pustiu),
Precum Gheorghe acel Arab de obârşie,
Marele mucenic și plin de râvnă în dragostea lui Ilristos,
385 A .umplut Eraclia de minunile sale
!
Cu acea icoană minunată şi sfântă.
Mânăstirii Ivirilor este închinat

Pomenitul templu nou din Calivia.
XXX
390

Aud că şi 'n Marohbia, la Ghiumurgina, iariș
E şi acolo stăpâna aceasta mare şi face minuni.

|

XXXI

Chiar şi în Xante aud că e o preasfântă
Anume Mesitria («mijlocitoarea»), iarăș minunată;
Și numele-i nu înşeală, căci ea mijlocește
Pe lângă Dumnezeu pentru noi și ne iea în apărare.
NASII
395

Mă duc la Enos şi privese pe Preasfânta
Intr'o biserică mândră şi de minuni făcătoare,

NXAIII
— NAIV

400

405

Dar acum vechimea, dar şi frumuseţea
Şi toate minunile şi ospeţia
Celor două mânăstiri dela Sf. Munte,
Indurarea şi mărirea acestor slăvite vistierii,
A scumpului: Vatoped şi a falnicilor Iviri,
La care se inchină cucernic popoare nenumărate
Şi mai ales ale icoanei făcătoare de minuni
Fie cea din Ghiurgii, fic cea dela Iviri şi cea “din Porta,
Icoană înfricoșată, vie, cu faţa mare,
Şi prea măreaţă şi oacheşă la chip—
Astea cine le va povesti, sau cine o să le înşire?
Nimenea altul decât unul Gavriil, şi abiă de va putea.
XXAV
- lar la Salonic

410

este biserica

Numită Lagodiani; şi aici e Sfânta Maria
Cea foarte mult vestită pentru marmora ei,
Care se umple de apă în chip minunat.
Ridici marmura, o verşi şi o goleşti,
Ii pui pecetea şi totuș plină o găsești, .
De

miraţi

stau

Şi preamărese
Aici

este

şi creștinii

păgânii

cuvios pe Dumnezeu

şi mânăstirea,

nu

ca şi pe maica sa.

a preasfintei,

.
Mănăstirea lui Ţausi se zice după istorie;
Intrînsa e păstrată acea vestită cupă
Cu care mântuitorul (noroc de mănăstire!)
A băut cu ucenicii săi, precum ni se povesteşte,
La cina cea de taină, şi cupa-i doar o tidvă,
Lucrul acesta-i mărturisit de un hrisov.
Ea săvârşeşte minuni, pretutindeni e vestit.

Mai esto şi în Olimp acea mânăstire

A lui Dionisie, sfântul cel nou
(Dar cu nu m'am dus și mi so pare că-i cu numele
Sfintei Treimi), un sfânt cu bune fapte.
Dacă la Meteore, care se află
430

In eparhia Staghi, în Tesalia,

Mai este vreo mânăstire a preasfintei și acolo,
Nam

auzit, dar şi acolo

sunt

întradevăr

Meteoarele şi Olimpul (şi lipseşte Sfânta Maria!)
Olimpul cel strălucitor, locaşul lui Dumnezeu,

Muntele Meteor, cel prea înălțat,

Si care covârşeşte cerul şi-i plin de frământări.

XXXVI
Dar mai e şi în Tricala, într'un sat de acolo
Numit Portes din partea localnicilor

264
“10

Este un templu împărătesc. Al cui? Al Preasfintei,
Coa care-i împărăteasa pământului cu cea mai întinsă stăpâni
re. '
XXXVI
In aceeaş
Este

445

eparhie, adecă acea din Tricala,

şi o mânăstire - vestită

şi mare

(Numită Duşico), iarăș a sfintei Marii,
Și bogată în părinţi şi bogată în minuni.
In aceasta din mila Domnului se “păstrează astăzi
Capul lui Visarion, care-i ctitorul ei.

XXXVIIL
In eparhia Dramei este iariș preacurata
+50

Numită «cea nefăcută de mâni», într'o “mânăstire mare.
Ea se numește Cosifiniţa (mmierlă» mică), căci o mierlă
A arătat acolo o apă; minune sigură,
Minune a Preasfintei mele” şi aceasta-i fără, minciună;
De aceca se serbează cu prea mare mulţime.
XXX AL

495

Cum să nu scriu despre templul Sfintei Marii din Serres
(Se numeşte Vlaherna își e frumuseţea oraşului;
Cu o coroană deasupra icoanei sfinte.
Coroana domnului Serbiei de odinioară, mi 'se parc)
Și mânăstirea, Sfintei Mariii cea făcătoare de multo minuni
,
Manastirea din Melenic numită Rozino,
XLI

460

Aud că şi în Neagoste, în eparhia Veriei,

E plină de minuni și acolo o bisericii

Precum şi în Veria Antonie cel nou

465

Face minuni adeseori, multe şi repede
La buni creştini şi la păgâni, dar nu şi la călugări
(De ce, nu ştie nimenea, am întrebat bătrâni şi tineri),
Precum și în Voscopole (1] sfântul Naum,
Prieten şi contimporan al sântului Antoniu.

i

XLII

Aud că în Belgrad e iariș o Preasfântă
410

Cu numele de Ardusa («adăpătoarea»), şi cu drept cuvânt,
Căci ea adapă foarte mulţi cu minunile ce face;
Oamenii din faţa locului o numesc Ardeniţa.
XLIII

Sverneţi e o altă mânăstire la Avlona,
A Sfintei Marii e această mânăstire vestită şi mare,
Se chiamă cea dela Ipek spre Muntenegru.
(1) La margine:

«YVoscopolea se zice și Mos&opole,

.

265
Acolo unde Stefan, noul purtător de coroană
S'a arătat acum de curând potrivnic 'Tureilor;
EL are destulă oaste şi vrednic stă 'mpotrivă.
La Îpek dar e o mare mânăstire .
Şi-mi dau cu socoteala că este a ci şi asta fără doar şi poate.
Fiind şi aceasta mare, i se cuvin lucrurile:
Si vorbelemari şi celelalte bunuri.

473

+80

XLIV
In Satista, în satul Cerusnu se vorbeşte
|
Că e o mânăstirea Sfintei Marii şi laudă i se aduce.

XLV
Aud

„
485

că și în Agrafa, în eparhia

Fanarului, împreună cu cea din Neohori,
E mânăstirea Tatarna, tot a Sfintei Marii,

E asemenea celorlalte în privinţa minunilor.
Aceasta se numeşte Cişmeaua rece şi Coroana,
Şi în adevăr, ea ca împărăteasă în toate veacurile

A răcorit întocmai cum răcoreșşte 'ntruna
490

Neamul omenesc, cum numai ea cunoaşte.
- In această mânăstire cu voia Domnului se piisirează
Capul lui Serafim, un sfânt nou,
Mucenic, care a fost arhiereu
Al Fanarului şi al Neohorului,
195 Şi a murit ca martir la anul o mie
Şi şapte sute unu dela naşterea lui Hristos,
Precum se vede în vieaţa şi faptele lui,
Care s'a tipărit cum se cuvineîn Moscopole.
Visarion, pomenitul arhiereu al Larisei,
.
500

Eră

mai

vechiu

decât acesta, cum

vei află, de cercetezi;

Și vieaţa şi rândueala acestuia, care
S'a tipărit în acelaș oraş (Moscopole).
XLVI
Și 'n eparhia Liţa merge
CA e o mânăstire

505

Precum se
Din Prusa
Minunile-i
Drept care

vestea

a Preasfintei,

zice, sfânta icoană
şi a rămas pe loc
le face mai ales la
aceasta spre slava

numită.

Prusos,

a venit aici
făcând minuni prea multe.
serbarea cei;
și cinstea ei ţine nouă zile.

ALVII
510

La
Cu
Din
Mi

Elasona
o piatră
istorie
s'a spus

* Hurmuzaki, Documente, XIV.

e aşijderea o mânăstire a Preasfintei
în dosul icoanei celei sfinte
se vede ce minune e această piatră,
istoria ci, dar am uitat-o de atâta vreme.

34
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XLVIII
În satul
Precum
Este o
Numită

Egane, în ţara Platamonului,
mi-a, spus-o însuș episcopul de acola
biserică a ei foarte slăvită
Egane şi vestită pentru minunile cei.
O

XLIX

Asemenea în eparhia Dimitriadei,
La Macriniţa este iarăș o biserică,
Şi cum se cuvine se numeşte Preasfânta cea mare
Pentru marea-i îndurare şi minunile ce face.

Intreb şi la Volo, și acolo e sfânta Maria
Numită Ascultarea, e toată numai o minune;

Numele-i mărturiseşte că ea, ascultă îndată
Pe cei ce se roagă de dânsa și o chiamă în ajutor.

9

en

Qi

LI

Afară e o altă biserică a ei surpată,
Dar vestită şi ea pentru minunile

-

ei,

Mai ales pentru apa caro în vremea slujbei
Incepe să izvorască după voia Preasfintei.

-

LII
330

Află încă și despre maica preacurată
Care se află în biserica orașului; |

din Zoilun

Stăpâna se numește și este întradevăr
Stăpână, stăpâna tuturor, doamnă

după

Dumnezeu.

LIII

535

Te minunează şi de mânăstirea cea din Talantin.
(Episcopie a Atenei din mila domnului)
Ea se numește sfântul Ierusalim,
Dar

acum.

se obişnueșşte

a se numi

.

îndeobşte pretutindeni

La poalele Parnasului, munte lăudat

510

Peste măsură la Elini.și în veci întroienit.
Că de mult ea face minuni, stă mărturie numele
Căci sfânta-i mânăstire e al doilea Ierusalim.
LIV

545

Vezi şi mânăstirea din satul Scripu,
Numită cu acest nume și ea bine locuită.
In aceeaş episcopie e mânăstirea
Minunatului între sfinţi Luca cel din Stiri
Mânăstirea cea vestită pentru zidirea cei
Mare și prea frumoasă şi prea minunată,

ci,

Aasarli;

267

"In partea de jos e templul martirei Varvara
Şi deasupra e cel a lui Luca cu încăperi înalte,
Impodobită întreg cu mozaicuri, n'a fost ca el nici unul
350
La Greci ca dânsul de frumos şi mare; EI este zidirea noului împărat
Porfirogenitul' Roman; sfinţească-i-se sufletul!
LV

zi

o
gt

In satul Dadi, un sat foarte mare
(Mi se pare şi acesta dela Talantin, dar poate greşesc)
Mai

esto o mânăstire.

Se numește

A

cui?

a Sfintei Marii;

Gavridicu; cine cunoaşte

pricina?

LVI

In eparhia Tebei, dacă te-ai duce, vei află

Si altă mânăstire a cei şi te-ai închină la dânsa.

300

1 se zice Macariotisa («fericitoarea»), şi cu drept cuvânt ferice;
Fericiţi suntem și noi cu înrudirea ei.
LVII—LVIIL—LIX

Şi Atena cea înţeleaptă trebuiă să se laude
Cu mânăstirileei şi să fie cinstită;
De aceea are trei la număr, uneia îi zic Pentole,
Celgilalte Kesariani (cine ştie pentru cc).
A treia se numeşte Dafne (cine ştie pricina)?
Aceste trei au ca cinste pe Preacurata.
So zice că la Dafne sa întâmplat istoria

o

-l

ct

Lui Iberiu (o poveste de minune)
Şi că Margarona lui, nevasta lui Iberiu,
Aici s'a călugărit de dragostea Domnului,
Apoi şi Iberiu şi s'a reînnoit de dânsul

Si mai mult sa împodobit această mânăstire,
LX

319

380

Și la anina este o biserică
Si se numește Perivleptos («cea cu mare vază»); cino? Preasfânta.
Alta mai cu vază, afară do Sfânta Maria,
Se poate numi, se poate zice? Nu, nu întradevăr.
Ea singură-i cu nume mare, preaslăvita Doamnă,
Renumită, prea frumoasă, fecioara Maria.
Si în insula Halke, mai e o mânăstire A

sfintei Treimi,

vrednică

de

văzut

Şi se numeşte «cea plină de vază» pentru aşezarea ei;
Căci de jur împrejur se vede totul cu înlesnire.
LAI
Mai este o mânăstire într'unul
din sate
Numit Perilefti, la vreo trei ceasuri departe. 7
Bine văzută se numiă şi aceasta şi a căzut în barbarie

208

(Socot din pricina noastră), și și-a schimbat. numele.

-

LXII

590

Este şi.o alta numită Paliuri; vr'o şase ceasuri departe
Dela oraşul Ianina, și are multă cinste
Pentru multele-i minuni și pentru marea ci
Și minunata-i serbare spre “slava și cinstea ci.
Se numeşte, precum se zice, Paliuri, căci icoaria sfântă

S'a găsit în Paliuri prin pustiotate.

LAU:

7

Mai e şi a treia şi tot bună şi se: numeşte Miloasa
Și Cea din peşteră, fiind în peşteră aşezată,
Și milucşte întreg pământul şi miluește cu zestre;

Ea se află pe muntele numit Ciomerica: .
LXIV

600

Episcopia Himarei şi Delvinului, are cinstea
Și se laudă cu o mânăstire scumpă;
Şi aceasta-i a Praasfintei şi se numeşte Stâlpul,
Și arată feluri de minuni cum e, ştiut de cei de acolo,
Fiind Preasfânta noastră stâlpul bisericii -

Și turn neclătinat până la sfârşitul lumii.
LXV—LXVIII

605

Dar cine va: mai povesti şi cine o să
Frumuseţile atâtor mânăstiri, şi cum
Stăpână tu Preasfânta mea, marea ta
In care și-a ales după a ta poruncă
Locuinţa de veci spre slava şi lauda

'nşire
va [i în stare?
peșteră,
ta

Icoana-ţi cea făcută de apostolul tău ?
Peşteră preavestită pentru a ta icoană
610

Pe întreg pământul.şi pentru totdeauna
Peştera cea făcută în chipul peşterii celei slinte,
In care născut-ai curat Cuvântul Domnului,
Icoana din care curge mierea şi laptele
Ce

615

"620

înveselesc

sufletele

cu veselii

minunate

şi mari;

Icoana ce ai sfinţit-o cu dulcea ta căutătură
Și cu gura ta prea scumpă și plină de daruri. .
Deci ai întovărășit-o cu altele minunate,
Cu acea împărăteasă a tuturor din Lacedemonia,

Nume foarte însemnat al.măririi și vredniciei tale
Și mânăstire sfântă plină de minuni:
De asemenea și cu aceea care astfel se numește .
In deobşte Sfânta ta Mânăstire și astăzi se cinstește;
Și al treilea cu cealaltă a ta biserică numită «cea plină de vază»,

Care se află la Mistra, în parohia lui,
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"LAIX
625

Mai este şi în Corint în satul Aghionori

O altă mănăstire aşă precum cer munţii;
Numită

Faneromeni

(cea arătată), căci e invederată

Și sărbătorită pentru minunile ci.
i

LAX
Mai

630

este

şi o mânăstire

In. satul Lehova

a ci:mare

din Corint, ca și cealaltă.
LAXAI

Mai este şi la Gastuni mânăstirea-i Vlaherna,
In satul Glarenţa; fic-i cinstea mare!

LXXIL
La Gastuni mai este.și mânăstirea Eleusa («miluitoarea»);
Cine ? Maica Precista mea; cea care a născut mila.

LXXIII
635

Mai este şi la Tricala, dar aparţine Moreci
Și o altă mânăstire asa, şi cu dreptate,
Si se numeşte Corifi: («vârful»); e o numire cu
Potrivită Preasfintei, curată pentru slava ci,
Căci

610

scumpa

mea

Preasfântă

este

care

adevărat

stă în fruntea

Tuturor, după Uristos, împăratul lumii întregi.
LAXIV
Dar nu sunt numai

aceste toate Sfintele Marii

In toată Morea noastră ca mânăstiri.şi biserici.
Mai este și în Calavryta o mânăstire vestită;

615

Care de cei de acolo se numeşte Cremasti («atârnată»);
Căci cel ce a atârnat tot pământul deasupra apelor
S'a întrupat din cinstitu-i sânge neprihănit.
LXAV

Mai este în urmă și în episcopia Andrusei

650

O mânăstire a Sfintei Marii, care face multe minuni
(Numită e Vulcanul), și toţi cari vin la 'dânsa
Se vindecă prin bunavoinţă-i şi dragostea-i omenească.
Atâtea, cu mila lui Dumnezeu,

am

găsit eu

Despre mânăstirile şi templele din Europa:
Ale Preasfintei, stăpâna tuturor
a
655

Despre toată mânăstirea şi toată biserica.
Mai sunt şi altele afară de cele arătate de minc,
Dar mie îmi sunt necunoscute şi n'am știre de'ele.
Acuma iară eu încep cu ajutorul dânsei
Să spun ce am văzut şi am auzit că este în-insule.

59
i
eo

In

insule,

LXXVI
Scopelos al meu. (de aici pe drumul meu spre insule
660

6605

O maică preacurată; ajută-mă, Preasfânto)!
Scopelos al meu fericeşte Binevestitoarea
Și ne binevesteşte nouă vieaţă şi norocire
Cu acea icoană preaminunată şi preasfinţită,
Incât puţine sunt ca' dânsa în acest veac,
Intr'o mânăstire, zidirea mea părintească,

070

In care în ziua de astăzi frumos stăpâneşte
Și prezidează fostul episcop din Nea Patra.
Această mânăstire cu o minune sa reînnoit
Și s'a făcut măreaţă și încântătoare și s'a împodobit

Locaşul cel mai mare de închiriat în Scopelus întreg,

- Căci

înainte

ea

eră

într'o

mică

cum

se arată,

biserică.

Mi-aduc aminte că tatăi meu mi-a spus atunci pricina
Şi-ar fi păcat să nu m'apuc să povestesc de dânsa,
Ci cu tăcerea eu să trec minunea Preacuratei.

Am spus-o lui chir Silvestru al Antiohiei

|

Şi el a scris-o repede în cinstea Preacuratei,
Fruntașii din al nostru sat şi toți compatrioţii,
Din pizmă l-au trădat pe el la Aga insulelor,
Oricare ar fi fost atunci, ca vinovat de moarte:
680

(Zizanii

de acestea

multe

vin

din. pricina

îi

necuratului);

Legat în lanţuri l-a luat în fregata sa
Și a sosit la Skyros, insula cea vestită,
Ducându-se spre Constantinopol, ca să-l predeă acolu
Lui Capudân-Pâşa (pașa amiral) ca să-i răpuie zilele.
685

Acolo dar părintele meu văzut-a ov femeie
„Noaptea în somnul său, eră vrednică de cinste,
«Scoali-te», zise către el, «scoală-te

și: nu te teme».

EI par'că a 'cunoscut-o şi n'a întrebat-o «cine ești ?»,

690

Ci numai i-a răspuns şi-a zis: «sunt ferecat în lanţuri
Şi nu pot, săracul de mine, ca să mă scol de loc».

7
”

«Scoală-te», îi zice iarăș, câţi spun»; și sa sculat

.

Si fiarele căzură jos, iar ea s'a stins din faţă-i.
Ca să se facă un asemenea lucru vă las pe voi,

Care cetiți,să judecaţi (cu nu mai: vreau
695

să judec),

Ce. râuri de lacrimi sau vărsat şi zi și noapte
Şi ce suspinuri și oftări nu răsunară în aer.
Spre a vede aceasta, tatăl meu trezi pe paznic

(Dar inima i se umplu de bucurie mare)
Si-i zise apoi de i le-a pus fiarele din nou pe dânsul,
Fără să-i spue el nimic despre vedenia sa,
O vedeă iar pe Precista şi fiarele-i cad iară;

De trei ori asta sa întâmplat spre marea minunare
A tatălui meu ca şi a temnicerului însuş. :

.

271

710

Si nu-l mai puse apoi în lanţ; sa spăimântat şi dânsul.
lar des de dimineaţă m zori a spus-o lui Aga
lar Aga-l făcu repede să vie la el în faţă
Şi l-a întrebat pe el atunci şi aşă-l îmbărbătează
Să-i spui tot cu deamănuntul, ce s'a întâmplat cu dânsul.
lar tatăl meu îi spuse atunci şi-i povesti ce luse;
Boierul “Turc a înţeles şi a luat cunoștință.
Aduse apoi pe Skyrieni și-i întrebă pe dânșii.
Ca buni vecini ai insulei, și ei mărturisiră

Că numai din pizmă îl trădaseră pe dânsul,
Ca să-l facă nevăzut de pe faţa pământului,

A
Li
S

115

“Deci

numai decât

bietul

Turc

îl trămise

cu

cinste

Pe tatăl meu şi cu mai multă slavă.
Aproape:de Scopelos sunt vreo cinci, şase ostroave,
Nu locuese acolo oameni, ci numai Preacurata.
Ea n'a lăsat palmă de loc nelocuit de dânsa.
În trei, patru locuri din ele, la Ghimnopelaghisi,
La Ghiura și la Papi, Scanţura şi la Piperi.
In toate astea şed câte trei, patru călugări,
Şi toţi au căte o biserică
Si nu pe-un alt sfânt, ci numai pe Preasfânta.
LĂAVII
l-uripos are şi ea o singură mânăstire, .
Dar e mare şi bogată după cum e şi stăpânul;
la se numeşte a lui Stamata şi e băgată "n munţi,
Dar e vestită şi slăvită pretutindenea.
LANVIIL—LNAIA
Andros însă e bogat de două mânăstiri,
Numită Sfânta şi Atotneprihănita, nume ce i se cuvin cu drept.
LNAN

!

lar Paros se mândreşte cu stăpâna tuturor
Numită Ecatontapyliani, prea frumoasă biserică.
Infiinţătoarea ei se zice a fi Sfânta Elena,Din,vremea când se întorceă din drumul ei spre Ierusalim.
733

Aici

pusniciă

odinioară

acea

sfântă, |

Fecioara cea din Lesbos, când ostrovul eră pustiu.
LXXAIL
Milo are un templu, în care se păstrează
Dreapta sfântului Vasile cel mare,
„Tar falca lui de jos cu trei dinţi
Din mila lui Dumnezeu se află în Moldova . .
In preafrumoasa mânăstire Trei Ierarhi,
A lui Vasile Vodă aşezământ, care nu-i atât de vechiu,
Si care e închinat obştei sfântului Munte,
Și cum se zice slăvit și plin de bogăţie,

272
Căci e cioplită de sus până jos

-

Şi împodobităşi toată: scobită, sculptată; “
In ea se păstrează

sfânta Parăschiva

cea nouă,

Adusă de acelaș domn, cum scrie în istorie. Milo are așă dar această biserică,
”
Tar biserica are spre cinstea ei pe Sfânta Mari ia,
Care are la rându-i 0 mulțime de minuni,

Și se numește Portiâni
și este în cetate.
LĂXXII

Santorinul are de asemenea pe Doamna Sfânta Maria

1755

li zice și Kataphyghi («adăpostul»), nume cuvenit;
Căci ea este.adăpostul şi ajutătorul nostru
In orice împrejurare :a noastră. şi a noastră mângâiere.
|

LXXXIII

Idra își are aşișderea mânăstirea, ei Spre slava şi i lăuda şi mântuirea

ci.

LXXXIV
769

La Corfu se cinstește, ce e 'drept, sfântul Spiridon,
EI face semne şi minuni chiar peste așteptare;
Aproape de el însă e o biserică mare;

A cui? A Preasfintei, ca ajutor a lui.
Se numește Stereoton, astfel e numită,
Imbogăţită ca fiind cu podoabe și minuni,

LXXXXV

=

il

[a]

765

La limanul dela Corfu se zice Cassiopo
(Aceste locuri sunt cunoscute celor ce plutesc
IE iarăș o biserică şi o icoană a Preasfintei,
Care pe lângă multele ei minunăţii ce face .
A dat lumină celui orb, cum spune istoria,
Care sa tipărit În Veneţia.

pe acolo)

LXXXVI—LÎXXVII

Două icoane vrednice
'de cinste Şi făcătoare de minuni

Aud că se află în Cefalonia; sunt tot ale Preasfintei,
Una se numește Sisia (şi e în mânăstire),
lar cealaltă Binevestitoarea (și este în sat).
"LAĂĂVIII—LĂXXIX
715

Sunt două şi în Zante; una cea 'din oraş,
Se zice Faneromeni
lar cealaltă

(«cea care se 'arată») pentru minunile

e în “mânăstirea

Și pentru minunile

numită

Scopos

ce face e şi aceasta slăvită.

ci,

278
XC
180

În
E
Si
A

faţa insulei Zante, ceva mai departe
insula numită Strofadia
are o mânăstire bine locuită,
sfintei Marii e și aceasta şi-i foarte renumită.
ACI

i

&
Se

Dar

crezi

că Creta cea minunată

aare “buţihe

Minuni dela Preasfânta ? Dar nu m'am dus acolo,
Aud însă că e o prea mare minunată
Mânăstire a: Preasfintei la Sitias;
ta se numeşte Arcadi şi- i foarte vestită
Şi i zice Povăţuitoarea, numire potrivită; .
,
Căci calea este Hristos. Încotro? Spre împărăție,
Dar pentru ce e ca Povăţuitoare? Spre înlesnire.
„NCII--XCIII
lar în oparhia din Petra şi cea “din Arcadia
Sunt două mânăstiri făcătoare de minuni ale Preasfintei,
Una se numește Kira Fâneromcric,
Cealaltă hira Limiotisa, cu drept cuvânt numite...
XCIV

Ş

=)

Wii,

Şi iînsăş Pssara, deşi „e mică, îşi aare po Preasfânta
Intr'o mânăstire peste seamă de cinstită.

xOV

800

805

Dar şi Mitilene cu mare bucurie, a
Cinsteşte pe Preasfânta noastră, ȘI asta pe. lângă “celelalte
Pentru prea mult „prețuita icoână, care E
Și biserica a cinstit: prea mult într adevăr,
Deci Biserica aceasta se zice. Sfântul Sion,
Adevărată minune a Sfintei Marii. |
.
Căci despre, acest Sion se 'vorbeso, Și. Sau i vorbit
Din partea, fiiccăruia multe N orbe, de. mărire;
De aceea și ssatul, în care-i biserica,
De toată lumea se numeşte Aghiaso («Sfinţeşti»);

In cel. se face o adunare mare, ,
|
|
Precum nu e alta, când este, sărbătoarea ei.
Smirna şi Anadolul, și Efes și io, a
aie
810

Se revarsă în. fiecare an la această sărbătoare.
'NOVII
.

313

”

oi

aie

eceat

aa

i

70

era

Insula Hio se bucură de câtevă Preasfinte,
Căci are cu prisosinţă temple și biserici;
Dar în deosebi se bucură de Noua Mânăstire,
Cea mult impoporată, adapostul șși cinstea ci
ape
Al cărei templu e zugrăv it întreg cu mozaic

Murmazaki, Documente, XIV.

35

274

Și împodobit și aşternut cu marmură de porfir.
Ea e zidită de Constantin Monomahul,..

820

Impăratul cel slăvit, iubitorul de monahi.
In mânăstire sunt vreo trei sute de suflete, ă
Șii jumătate din Hio o cunoaşte de stăpână, E
„XOVIII
Acolo 6 şi Ascultarea, care iarăș e a Sfintei Marii,
Biserica. boalelor, vrednică de laudă.
XCIX

825

Vreo şase-şapte ceasuri până la munţi mai este şi altă
Mânăstire a ei destul de mare;
,
Ea e numită Diefha («pentru rugă), căci prin rugile ei
Către al ei fiu păzeşte lumea, poporul ci.

C, CI, CIl
„Şi Samos

se mândreşte,

şi cu. drept cuvânt,

830

Căci are peste trei mânăstiri de ale ei;

-

Intâiu vine Vlamari,

Cingătoarea Sfintei,

Care încingeă trupul dumnezeesc

835

|

al Preacuratei;

A doua este a lui Vronta («tunătorul»),. căci poartă un copil
Care fulgeră și tună fără nici o osteneală.
Iar a treia şi cea mai bună este iarăș la munţi,
Anume stăpâna noastră Preasfânta cea mare.
Nu numai cu numele ei şi de fapt e Preasfânta cea
«
Mare
Cu un cuprins nou, mare și bogat.
|
CIll

- Patmos, măcar că e mic, dar e împodobit
840 Și înfrumusețat cu lucruri mari și multe;
Intâiu e Apocalipsul Sfântului teolog,
Apoi Bunavestire a lui Dumnezeu și "Cuvântului, N

Podoabe nestimate, care nu sau dat |
845

Ii

Unei insule cu mult mai mare decât asta.
Iara treia biserică este a Eleusei («Milostivei»);
Dar care este milostiva? Dacă nu e Preasfânta ?
CIV

Dar ce socoţi că Leros nu are Preasfânta sa?
Ba bine că nu, ea are dumnezeeasca ei icoană,
Şi Lerienii pun la cale mari litanii,
850

Ba

chiar

prea

multe pentru

multe

ciudățenii,

”

Și Lerienii cei pătaţi de păcate
Se spală și se curăţă
cu litaniile lor.

Cv

Dar în insula Amorgo să nu fie Preasfânta?
Ba este chiar o biserică împărătească,

.

-

|

275
CVI

860

Rodos, cu adevărat roza tuturor insulelor,
E îmbătat şi el de această mireasmă,
Căci trandafirişul nespuselor graţii,
Din care roza a înflorit, tot ce e mai bun din ceruri,
Cinsteşte pe Preasfânta. mea într'o biserică
Lindos cu o deosebită cinste şi proslăvire.
CVII

870

880

Cu ce steme de laude voiu încoronă
Insula Chipru, fraţilor, şi-o voiu ridică în slavă,
Că poartă ca coroană pe capul ei,
Că păstrează la pieptulei ca un talisman,
Că păzeşte ca pe-o comoară la mânăstirea ei
(La vestita mânăstire a lui Chien)
Frumuseţea icoanelor ei, pe cea plină de daruri
Și aleasă şi binecuvântată a ei icoană,
Care a fost zugrăvită cu mânile-i sfinte de Luca.
Şi-a fost de ea cuviincios binecuvântată,
Sora icoanei, care e proslăvită în de obşte
In -Mega Spileo? O spun şi nu greşesc,
Că Luca Evanghelistul şi ucenicul
A fost zugrav și doctor, o poate află oricine;
Că el, ca evanghelist, a lăsat în urmă
Evanghelia ca mărturie şi amintire.
Ca eră și ucenic şi doctor el însuş, |
O mărturiseşte ucenicul Pavel, învățătorul său.
Cum că eră şi zugrav, este lucru întărit,
Căci el ne zugrăvi mai multe icoane,
|
Icoana Sfintei Marii, a lui Hristos, a apostolilor săi,
Cecace e mărturisit de lumea întreagă.
Dacă mai făcuse şi icoana lui Petru, Pavel şi Hristos,

Astăzi socotesc că nimeni n'o ști s'o spue.

890

lar cele trei ale Preasfintei (căci trei icoane
Spun şi asigură bătrânii, că a făcut Luca)
Aceste dar icoane ale Preasfintei sunt cunoscute
Pretutindeni de noi cei de astăzi şi de cei vechi
Și după multe slove şi după minunile lor
Şi după alte semne și după alte pricini.
Una e la Spileo, în Chipru este alta,
lar despre a treia e mare sfadă;
Unii ţin că e făcută pentru Veneţia,
Iar alţii o poartă până la Moscova,
Căci şi aici şi acolo sunt minunate
Şi vechi şi antice zugrăveli ale Preasfintei
Cari fac şi au făcut mii și mii de minuni,
Şi au pe ele o comoară, nenumărate podoabe.

Dar nu sunt ale lui Luca, ci sunt fiicele.

-900

Celor din Constantinopol (da, sunt fraţi, părinţi)
Și de acolo au venit (cine știe pentru ce?)
Și dusu-s'au la Veneţia şi în Rusia.
Mai sunt şi alţii între cei, cari le sue

La mânăstirea Sumela sprea le slăvi-acolo; 905:; Căciiși aici e:o minunată

icoană a Preasfintei

Și a umplutipe Lazi cu minunăţiilo ci.

910

915

Nu sunt numai acestea, orașul Lazia,
-.
i
Moscova cea strălucită şi vestita Vencţie,
Cari se ceartă, se răsboesc pentru Sfânta Marie
Și fiecare osebit'o.cer'pe ca spre slava lor, Ci. mai eră până .alaltăieri. şi buna Lehie;
Care o pretindeă cu tot curajul,
Căci are: în Cracovia o icoană a Preasfintei,.
Minunatăși veche-i zugrăvită-i: și aceasta. -

Dar și ca e Grecoaică, și ea e bizantină.
Și a 'fost dăruită în Lehia; i se: păstrează istoria.
Poate şi alte orașe o pretind, și trebue numai

decât,

Trebue'şi au dreptate s'o pretindă cu tărie,
920

Căci, dacă pe' Omer îl pretind șapte oraşe,
De șapte 'ori șapte sute oraşe o cer pe dânsa.
Și cu văzând pe Axentie,
când alergă odată
=

La satul Katirli şi 'propovăduiă cuvântul,
Și avea 'icoanaiei în mână, o icoană
Veche și minunată, căreia lumea se 'închină,
925

ȘI întrebându-], mi-a! răspuns,' că şi' ea este una
“Din ale Sfântului Luca, după a "demonilor mărturie,
Despre el şi despre. dânsa am scris, cât îmi: aduc aminte,
In Oglinda "Femeilor, işi o povestesc” pe larg.
E mare dispută dar între aceste orașe,

930

-Dar plăcută

lui: Dumnezeu (căci: arată zelul sfânt şi cinstea lor),

Intru cât cearcă a dovedi

-« Cu toţii, locueşte la dânşii.

935

că ceea: de care se "ndoese

- -

Dar acum :când, cu voia lui: Dumnezeu, la anul
O mie: şapte sute șaizeci și opt, Intreagă Lehia s'a supus Rusiei
Da

(Lucru grazav de mare, fără îndocală.

940

O întâmplare: cum încă de multe ' veacuri
Nu s'a auzit decât numai în acest an,
Drept care- Turcia 'a declarat! răsboiu
Şi se bat acum laolaltă Turcia şi Rusia)
Ruşii au ridicat-o din: Cracovia

(Un puternic orâș din Lehia) -

9415

„o

|

IE

Cu multe alte comori şi cu vărsare de sânge
(Căci ea s'a împotrivit Rusiei), !
i
Și a fost trimisă: îndată la Moscova

Cu mare: slavă și cinste și suită. -

Și a primit-o împărăteasa de acum Ecaterina - “Cu

toate acele

iprivilegiuri împărătești,

950

Pe lângă toate aceste, se zice că în Iviria,
Care azi se numeşte pe limba barbară Ghiurgia,
Sar fi găsind icoana cea rătăcită,
A

treia mult

căutata

icoană

a lui Luca;

|

Intr'o mânăstire ce-i ziceă Kelati,:
Și care e făcută pentru immormântarea

959

—
împăraţilor.

Se zice că tot aici se află şi unul din cuielo.

Cu cari fu pironit sfântul trup al lui Ilristos;:
Constantin cel mare al nostru le-o dăruise lor,
Căci ei în zilele lui sau creștinat.
Acolo unde stă episcopul e o icoanăa Preaslintei

960

Care are pe capul ei— lucru. foarte: adevărat
—

!

Acea prea vestită piatră scumpă,

„Cea mai scumpă și de “preţ po pământ, - »
Numită cărbune. Ea este destul de marc, +
965

-:

Cam cât un ou de potârniche, de nu: cumvă mă! nșel.
Atâta e, se zice, ca mărime;
Și de sigur e că preţul ei e do zece mii de pungi...

Tot acolo e zugrăvit şi. un împărat,.
Căzut în genunchi

.

înaintea: Preasfintei.

Aproape de cu este o cruco ferecatăîn aur.
970

Și acoperită toată cu nestemate, .
Pe la mijloc are o mică placă de aur;
Care se zice că e aurul: sfinților: “Magi.
Iar în altar e o icoană

975

:

i...
|

înaurită, :

(Năuntru. și afară stă) şi-i: foarte învechită,
Icoana Preacuratei; e toată acoperită
Și împodobită cu pietre: scumpe.
lar coroana

ei n toată de

aur,

De aur cu totul curat, e toată giuvaer;
9S0

Dintre pietrele scumpe:de cornalină -.
Sunt unele chiar ca ouăle de mari.
Și toţi acolo spun, că una dintre ee

E zugrăvitura Apostolului Luca.

955

990

..

“.-..:

|

Dar fiindcă am ieșit din! subiectul meu,
Să povestesc şi altele asemenea pentru fraţii mei,
La Tillis, care-i așijderea un oraș din Iviria.
(Că erau și altele de felul acesta, „o știm din istoric)
Se află un cuiu dela cruce într”o cutie
De aur curat și de mărgăritar,
Cu sânge sfânt de-al lui IIristos și o parte din funie
Cu care îl legară când cu patima sa cea sfântă.
Aceste două lucruri erau adăpostite
i
Intr'o altă lădită scumpă;

In a treia eră o părticică din lemnul sfânt.
995

ȘI câtevă fire de păr dela însuş Jristos al nostru.
. Mai eră încă într'insa o parte din giulgiul
Cu care-l îmmormântară la moartea lui.
Atâta numai, iubiţilor, despre Iviria..

ș
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Cât despre Constantinopol, ştim iară, din istorie, '
Că atunci când îl cuceriră prietenii Latini,
Ei au ridicat multe lucruri sfinte şi scumpe,

Multe moaşte sfinte, atâtea lemne sfinte,
Şi câte în chip de cruce şi câte neîmbrăcate?

1005

-

_

Găsiră şi coroâna de spini a Domnului,
Găsiră' şi încălțămintele iubitului nostru Hristos
Și un cuiu dela cruce, cuiul cel mai mare .

Din toate 'cele câte am spus, neîntrecut de altul.
Gâsiră şi pâne sfântă, din care Domnul nostru
La cina cea de taină, el însuş, Hristos ul nostru,
“1010

Luându-l a împărţit la toți ucenicii lui .
(După Evanghelie) sfinţii apostoli
Pâne

deplin dospită, frământată cu aluat,

Cum noi mâncăm cu toţii, pâne obișnuită, :
Intr'o lădiţă întreagă făcută din aur
1015,

Și din pietricele scumpe și din mărgăritare,
“Cu slove elinești, cari mărturisesc de dânsa.
lată şi slovele, ascultă ce ne vorbesc nouă:
«Aici zace sfânta pâne ce Hristos a împărţit-o
Ucenicilor săi la cină zicând: Luaţi, mâncaţi,
Acesta e trupul meu».
Cei

ce o găsiră

Fiind amândoi

erau Latinii, oameni

cinstiţi, i

episcopi mărturisiţi ;

Unul eră episcop al Alvestaniei.
1020

Jară celălalt candidat al Sfântului Vitleeim.
Sânge sfânt al lui Hristos se pare că so află,

Şi în Veneţia (nu încape îndoeală
Că şi acesta a fost luat din Constantinopol,

1025

“Lucru atât de prețuit şi adorat)
Intr'o lădiță, pe care sunt însemnate
Stihurile aceste, cum

scrise sunt aici:

Pe o Lădiţă sângele Mântuitorului.
«Mă ai pe mine Hristos, purtând

sângele trupului meu.

“Pe o altă lădiță, care are lădița aceasta.

< Vas desfătător al sângelui cel purtător. de vieaţă,
Care a curs din coasta nestricată a Cuvântului».

10930

Dar să alergăm la subiectul nostru.

„Ri să Împletim iarăş şirul catalogului. “
Aceasta nu numai odorul Chiprului,
Icoana Preacuratei, frumuseţea icoanelor,
Ci este şi lemnul sfânt, pe care Elena
1035
Impărăteasu, l-a lăsat, fiind luminată de sus
(Când, cu voia lui Damnezeu, a trecut dela această

Insulă Chifru și a debarcat la el),
Întreg scăunaşul, pe care erau picioarele

E
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1040

Răstignitului şi sus pironitului Hristos
Intr'o mânăstire unde împrăștie mireasmă,
Care se simte de afară, de jumătate ceas departe.

OVUL
Mai

1045

este

şi o altă mânăstire

numită

Mahera Re

(Care nu cunoaşte de stăpână decât iar pe Preasfânta)
Tot în aceeaş insulă în Chipru, acum nenorocitul,
Dar care altădată eră scaun de aur şi avea. ca domn un rege.

CX
Aproape de Barbaria e Lopadusa,

1050

1055

"1060

1065

1070

Insulă do douăsprezece mile, numită, îndeobşte Lampadusa,
La care, cum se zice, sarată noaptea
Mii de năluci, semne şi minuni.
Nu locuesc oamenii acolo pentru nălucile sale, - .
Ci pentru alte pricini și pentru micimea sa.
In ea e o peșteră și întrinsa o biserică,
lar stăpâna bisericii e Preasfânta. .
Şi e foarte minunată, pretutindenea vestită
|
Preasfânta Lampadusa, cum se numește ea. n
Toate corăbiile cari se duc acolo
In limanul cel bun și poposesc în el,
In stare bună sau rea, so cade să caute
Să se suie îndată în peşteră
Să intre în tomplu, să se închine într'însul
Şi să lase ca daruri felurite lucruri,
Sau bani, său veșminte, tămâie, lumânări,
Untdelemn, pâne, gloanţe, pulbere de.puşcă .
Chiar dacă sunt Frânci (Europeni), sau Turci, ei dau.
Aicea trebue cu toţii să lase câte ceva.
lar cel ce nu lasă sau iea, şi nu-și face datoria,
Nu mai poate plecă din insulă, nu poate să se miște
Corăbiile ce nu poposesc și trec pe aproape,
Trebue să salute insula cu una-două salve.
Atâta şi despre temple şi despre mânăstiri
Din insule am aflat, din mila Domnului,
.
Despre orice mânăstire, despre orice biserică

De-a Maicii Doranului, stăpâna tuturor
Mai sunt în altă parte şi altele decât cole amintite,
Dar mie-mi sunt necunoscute.
Acuma iar încep cu ajutorul ci
Să scriu câte am auzit că sunt în Asia, Puţine-multe, cum se pare, pentrucă Asia,
E aproape întreagă necredincioasă şi ticăloasă.
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In Asia:
pe

1080

1085

CX

In oraşul Cutatision,
ăi puteă po “accăsta
"Căci toată; Mengrelia
sc numeşte vech6a

fostă a Mengreliei,
so nuineşti şi oraş al Ghiurgiei,
,
e parte 'din Ieiziai: *
Colhidă' după istorie.

“La Cotasi' este dară mânăstirea ”
Ielati, prea mult vestită în, lume,

In numele Preasfintei, ca şi cele amintite,
Cu : aceeaş icoană a lui. Luca, ctim! se zice.
1

pi

varei

ze

pt

i

i.

Căt

La ÎN

N

mai „esto «o mânăstire _a ei,

1090
In cer şi pe pământ, măre într adevăr,
La creştini și. la păgâni puternică-i a ta mână,
Slava, şi puterea ta sunt de sigur nebiruite),
Cinci lumânări de: ale Sultanului Selim, ”
1095

Nobilul sfânt al Agarinilor,

ia

mie

Dela care a primit” un "hat pentru minuni
ȘI povaţa ce a'dat icestuia cândva. i
E
In Sam

1100

afară

eo

CX
mânăstire

mare,

(Numită sigur în limbă arabă Scitinaia),
Si aceastai' a “Prâasfintei şi tot așă vestită,
” Mare locaş sfânt al, dlavioșil,
e...

OCR

i

”

.

et.

Afară de 'Tripolis, oraşul. Siriei, :
Se

1105

allă iar o mânăstiro:a

Sfintei

Ma
Mării,

(Mare şi-de minune-i-pentru puterea 'ei)
Se zice Palamenti; cinstește adormirea ei

Și strânge. la'.sărbarea 'ei popor” nenumărat,

Care se înfăţişează şi se arată credincidşilor,
Această mânăstire! foarte stăvită':
|
S'a învrednicit 'do un' privilegiu unic
+
Şi „vestit,
1110
Ca şi care sub cer până acum!
„Nu sa mai auzit în alt (cinplu al ei. :

In ziua de sărbătoare,;
când 'prâotul
Sau arhiercul

1115

săvârşeşte 'slujba .

-

După cotirea Evangheliei, (dar daţi-mi
Ascultare, mă rog și aici, o, ascultătorii
Imprumutaţi-mi auzul şi inima

mei;.

La această cuvântare şi povestire a mea,

'

231
Căci

aici cuvântul

meu

are

de

bună

scamă

Minune, bucurie, mişcare, toate acestea laolaltă,

Mi-a povestit:o însuş arhiercul
Halepului, Ghenadie, din graiu viu,

Fiind de faţă în biserică și stujind
Si cu ochii săi văzând această întâmplare;
EI se duse dinadins să vază singur aceasta,

Căci de multe ori auzise de ca şi n'a crezul),

1125

In ziua de sărbătoare, când preotul
„Sau arhiereul săvârşeşte slujba
i
e
(Invredniceşte- -mă s'o spun, stăpâna mea Preasfântă,
Cum se întâmplă în adevăr acest lucru,
1130

Spre mărirea lui Dumnezeu şi a templului tău

1135

1140

Precum şi a creştinilor, poporul tău cel credincivs),
După cetitul Evangheliei, îndată se, aude
Un oarecare sunet în templu, se împrăștie ca un. tunet,
Pe loc lumea, tot poporul. adunat,
,
Incredințaţi despre. aceasta încă de un an înainte,
Inţelege că vine ceasul și minutul ca Preasfânţa,
Să iasă să sarate la toţi pe faţă;
E
a
Si cade jos, se închină și plânge şi: strigă,
Deschide ochii în patru; so bucură, privește.
Atunci Preasfânta (cine nu te va ferici,
O, Stăpâno, şi. nuci va cântă draostea pentru noi?),
Atunci Preasfânta, atunci stăpâna noastră,
leso din altar (ajută, Doamne!)).
Preotul

1145

1150

ucum

tace, picrit

se simte

în faţă-i,

Precum și poporul întreg văzând pe Preacurata.. |
Se curmă atunci: slujba cea dumnezeească,
Lasă vorbele despre. «pace» şi orânducală,
Și întreaga Bisericăși chiar copiii mici
Strigă cu glas mare «Doamne milueşte»..
Toţi, mici și mari stau descoperiţi
Si nu mai vezi-nici un cap. acoperit;

E

Și chiar de-ar fi un împărat acolo, n'ar fi altfel,
El trebue să se descopere ca un om de rând,
1155

Atunci Preasfânta, noastră (fie cu noi binecuvântarea ci!)
lese din sanctuar ca și din cămara ci,
“Nevăzută

1160

1165
Iarmuzaki,

și văzută

(cum

să. vă

spun

Nu ştiu, nici cum să tălmăcesc aceasta;
Atâta ştiu dar să vă spun, să vă mărturisesc.
Că mare e credința noastră, să vă binevestese,
Că lucruri mari ne vom învrednici
Să vedem curând pentru. Preasfânta noastră),
Nevăzutăşi văzută (in aceeaş vreme
Se vede, nu.se vede, lucru de mirare;
Dar inima. şi mintea omului se umple .
Ra
De nădejde, de dragoste, de. bucurie adevărată, dulce;
Totdeodată şi o teamă, o;teamă întradevăr
Documente, XIV,

”

36
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Te apucă şi-ţi tremură şi-ţi omoară inima.
Vezi -un om desăvârșit, vezi toate desăvârșite,
Dar în chipul unei femei, așă încât nu te îndoești),
1170
Spre templu se îndreaptă, întră în biserică
Şi umblă, dar nu calcă:pe pământ ca să păşească).
Și îndată templul întreg se umple de mireasmă :
Neînţeleasă, negrăită, cerească,
Ea umblă în biserică, dar în aer,
1175. Și o vede tot poporul la lumina zilei.
Toţi o văd şi o privesc, dar ca un. chip de umbră;
Umbra ei, chipul ei s'arată fiecărui,
Ea merge peste strane! lângă perete
Ca un

1180

spirit, ca un

înger,

ca, neîntrupare,

ea însăș;

Singură ea nu merge, căci nu i se cuvine,
Căci este împărăteasă, dar întovărășită;
De aceea poporul mai vede două chipuri
Cari în aceeaș vreme merg împreună cu ea.

Amândouă în chip de -bărbaţi, de tineri
1185

Ingeri ai ei (curat ca lumina zilei, nu e

Unul dela dreapta, altul dela stânga

1190

1195

Păşesc amândoi: îngerii cu multă smerire.
Și aşă ocolește toată biserica
Cu îndoita pază a îngerilor,
Lin ca o împărăteasă până când «crezul»:
-(Fericiţi cari o văd şi.o privesc pe dânsa, Fericiţi cari nu cred, novăzând-o)
Să fie gata, dar încet, de nu mă: înșel.
Apoi intră iară în sfântul altar
Prea sfânta stăpâna noastră, po partea : cealaltă.
Şi aici se face nevăzută, dar mireasma
Rămâne până când ţine slujba.
„CăĂIV

--

Şi altă mânăstire, tot așă de preţuită,
Mare şi vestită pentru: minunile ce face;
Mânăstirea e numită de obşte Cavobotzu.
Pe lângă toate aceste, mici și mari,
Scrise și nescrise, cine ştie câte altele,
Ce eu nu le 'cunose și nu le mai descriu, Mai amintesc încă două temple vrednice de amintire.
„Ele

1210

-

-

In părţile 'Tripolei mai are Sfânta Maria
1200

nici o îndoeală);

nu

sunt

făcute

pe

numele

Preasfintei,

Dar sunt foarte cunoscute, o spun fără ocol;
Cele mai bune ale lumii de. astăzi
,
(Sunt vestite peste măsură, zice cugetul meul,
Din Roma şi din Moscova; eu judec cum aud,
Şi las deplina judecată. celor ce le cunosc.
Biserica din Moscova poartă numele
Sfintei, slăvitei şi fericitei Treimi.

283

1220

lar cea din Roma poartă numele fruntașilor
Apostoli Petru și Pavel, trebuincioşii pământenilor.
Cea din Roma se zice că e și mare
i foarte impunătoare, frumoasă cum nu e alta;
Dapii Sau pus cu dinadinsul săntreacă .
Templul lui Justinian sau măcar să-l ajungă.
Acum ca este la dânşii. patriarhie
Sau, ca să spun mai bine, italieneşte, papat.
Iar biserica din Kiev sau a Moscovei
E, precum se spune, o namilă întradevăr.
Fără îndoeală, e neîntrecut de mare
Şi ncîntrecut de frumoasă, neasemuită
Şi, negreșit, neîntrecut de bogată,
Petzerslii îi e numele, lucrare minunată!
Sus e acoperită cu argint şi aur,şi toată e zugrăvită,
Jos e așternută cu fier, e strălucită, poleită.

Are șapte turle înalte învelite cu plăci
“Toate de aramă şi suflate.
cu aur;
Afară de icoanele ei mari, slăvite,
Zugrăvituri din cele dintâi, minunate, argintate în jur;
Afară de candelele şi 'policandrele ei. ..
1235

1240

Toate

măestrite

în argint,

toate

vrednice

de mirare;

Afară de sfeşnico cari îi stau la dreapta şi la stânga, i
Și atâtea lucruri pentru arhierei şi preoţi,
Afară de scumpele ei Evanghelii,
De discuri, de potire şi de cădelniţi,
De tronuri, de strane, de templu, de 'pristol,: Și de sfânturi altar, cari toate te uiniesc,

Are nouă clopote; iar clopotniţa *

1245

E peste măsură 'de 'naltă, ajunge pân' la cer,.
Nemărginit de mândră, nemărginit.-de semeaţă..
Deo priveşti, ţi se pare cufundată în nori. '
Nu te poţi uită la ea fără să-ţi cadă căciula,
Inălțimea-i fură zarea ochilor. tăi.
Am numărat cinci sute și zece trepte;
De trebuc, spuneţi-mi, s'o laud în versuri. .
De două ori atâta, de două ori întradevăr,
Face cât San-Marco cel din Veneţia.

i)

:'"

Decât turnul de porțelan din China
Mai

înaltă este aceasta, cu mare

frumuseţe.

Ea are şi un turn în colțuri opt
Cu învelișul acoperit cu bronz aurit;

Şi vârful lui fiind aproape de soare,

1260

Străluce şi el ca soarele, orbeşte strălucirea:i.
Aşă e pe din afară; iar cele ce cuprinde
Cine le va povesti? Ca un mare bine
E o peşteră adâncă și mult încăpătoare,

Care este plină de moaştele sănătoase
Ale sfinţilor, strânse de multă vreme

și tefere păstrate;

.

1210

Ele sunt de-ale tuturor. Rușilor și sunt: asigurate,
“ȘI nu sunt zece, douăzeci, treizeci sau patruzeci,
Ci două sute patrusprezece sunt laolaltă,
Printre ele sunt și moaștele. sfântului
Care a creștinat: pe Ruși prin harul Domnului.
Aşă fel. e mânăstirea Petzerski—
Şi cine e în stare! așă să ne-o descrie?
Ea e foarte veche, şi e așezământul
Lui Teodosie şi. Antonie, o pereche de sfinţi,
Şcolarii sfântului. Atanasie. din Atos,
lăcută cu putere împărătească și cu. voia Domnului,
Adică sunt mai mult de opt sute de ani.
'
De când ca fu zidită de acești sfinți.
Dela

: Petru.

1280

984:

această

mânăstire se zice. că s'a ajutat .
cel, mare în vreme de strâmtorare, .

Sunt

datori

să vie

să. se. închine

La sfântul Agatonic,

nevoie,

la ca,

Cum. împărații bizantini so. duceau

-

martirul Domnului;

» De aceea a venit aici şi fericita:
1285,

|

Imprumutând, o .mare sumă; pentru o. anumită
Și iarăș a plătit banii şi. chiar cu mulţumire.
De aceea împăraţii,. când. se încoronează,

Buna Elisaveta, care răposase înainte.
Patruzeci. de cai trăgeau căința ei,
Lucru vrednic de. mirare şi. prea mult
De aceca va veni aici. și Ecaterina,

i

lăudat.

Impărăteasa de acum, cu toate acele bunuri,
De cum va da Dumnezeu: sfârșit: cu noroc

Mântuitor și glorios răsboiului ce are. |

- -!

|

Cât despre celălalt răsboiu, care. su întâmplat
In zilele Anei, să știți, părinţii mei,
Că sunt douăzeci de ani de când sa încheiat pacea.
El a ținut vreme

de patru

ani întregi.

Aaa

Jar: Kievul e fără îndoeală
Cu şapte suto de. mile departe de Moscuv:
De aceea .se allă aici coroane împărătești,
Coroane.multe și scumpe din vremea veche,
1300

Engolpioane împărătești, odoare mari,
Schiptre, cruci și: comori multe şi alte lucruri.
Dar să ne întoarcem

repede la subiectul

nostru;

Să impletim mai departe şirul de aur al listei noastre,
1305

S'o ducem pân'.la. capăt cu binecuvântarea
Ca apoi să împletim șirul altei, istorii.

Preasfintei,

CXV i
Mai este în sfârşit la Sina. o mânăstire
A Preasfintei, a sfintei Vatos;
I: mare și foarte. vestită: pentru. vechimea ci:
„Și pentru marele ei ctitor.

m

985

1310

1315

Justinian; împăratul Rizantinilor,
Inchinarea creștinilor şi vechea noastră slavă.
Dar Ierusalimul, cetatea
Se bucură de întâietate
Că s'a născut într'insul
A stat doisprezece ani
Se cinstește şi Nazaret,

noastră sfântă,
în faţa tuturor orașelor,
şi că în locaşu:i sfânt :
ca în casa ei.
căci în acest oras

S'a logodit cu Iosif, și a fost Dinevestită.

Slăvit este şi Vitleemul, căci pe Dumnezeul ei,
Pe fiul ei nezămislit aici l-a născut dânsa.

O

1320

Se laudăși Ghetsimani, căci întrînsul

1825

A domnit, s'a îngropat şi'a înviat din nou.
Se mândrește 'și cerul sus, și saltă,
Căci acolo ea cu fiul ci împărăţeşte împreună
Si face vrednici de împărăție pe cei ce slăvesc
In biserică pe Dumnezeu şi o binecuţintează pe ea.

li -

DESPRE SCOALA SFÂNTULUI MUNTE
(După

Înţelepciunea

cererea

popii Gavri!).

și virliitea, acestea amândouă,

cr

Sunt ca şi două surori, o fiii mei: în Domnul;
Plăcute sunt lui Dumnezeu, ba! chiăr
cu totul damnezeești,
Ele sunt daruri obşteşti și făptuiri ale lui Dumnezeu;
Ele sunt dorite şi iubite de lime,
Nemuritoare

sunt

și foarte

slăvite,

Sunt neasemuite între toate însuşirile
Şi bunurile cari vin dela Domnul Dumnezeu,
Ele sunt — îndrăznesc so spun — alcătuitoarele totului,
10 Ale întregei lumi de faţă, ale pământului și polului,
Stihii sunt amândouă, sunt amândouă zone
Ale cerului şi pământului, ele singure amândouă, Și alte multe lucruri sunt ele,-mai sunt icoanele *
Atotţiitorului Dumnezeu; martori sunt veacurile,
Ale virtuţii case sunt mânăstirile,
”
lar școalele înţelepciunii sunt așăzămintele înv? aăturii;
De aceea le zidiră şi cei vechi şi cei noi,
Și păgânii și creştinii și barbarii şi Bizantinii; .
De aceea totdeauna şi pretutindeni: şcoli
20 Sunt mânăstirile ca centru al ştiinţei tuturor,
"Drept care şi fericitul Meletie
A zidit cu ceâ mai mare îngrijire Cu voia şi cu ajutorul zelos al lui' chir Chiril:

„98

-

Inalt preasfântul patriarh cel plin de râvnă sfântă,
O şcoală strălucită la Sfântul Munte;
Aceasta a dus-o șase, șapte ani cu privilegii
Şi cu mare folos și laudă a multora:
Şi cu mare bucurie şi mulţumire a tuturor,
Până când turburătorul lumii întregi,
30

Risipitorul a tot ce-i bun, duhul gheenii,
Balaurulde sub pământ, duşmanul înţelepciunii,
Ucigaşul oricărei virtuţi şi făptuiri de bine, Făcut-a ce-a făcut şi a desfiinţat-o în urmă
(De l-ar desființă Dumnezeu, spre a se linişti pământul!)

Căci nu puteă să vază alături. de înțelepciune

40

Pe sora sa virtutea în aceeaş locuinţă,
Inţelepciunea, şi virtutea locuind în Sfântul Munte
Şi odrăslind copiii lor în Domnul.
- Şi cum a zis un înţelept, că atunci e mântuirea,
Bucuria şi fericirea pentru toată lumea,

Când toţi împărații se vor înţelepţi,
-Sau când filozofii ajung să fie împărați;
Astfel și aici eră mântuit muntele întreg
Şi înfloriă în bucurie şi veselie multă.
45

Aproape toți monahii ar fi ajuns învăţaţi
Și învățații monahi;

faptă de lăudat,

.

|

Lucru cu adevărat sfânt, care de multe veacuri

50

Nu se mai ivise pe pământ, ci numai acum.
Aceasta e care a făcut pe diavol să plesnească
De sa pus cu dinadinsul, până când a dărâmat-o,
De aceea şi chir Gavril, unul din protivnicii
Diavolului, unul dintre monahi, cuprins de râvnă,

Voind să rezidească școala
Şi iar s'o împoporeze pe ea ca mai nainte,
55

EI iară din mânăstirea Yatopedi
Din care era.şi Meletie, ctitorul şcoalei,

A pornit şi-a alergat, în chipul cum cerbul | Aleargă la izvoarele apelor, precum zice proorocul,
„La casele credincioșilor creștini Romei: (Greci)
60

Cu adevărat fântâni de tot ce-i bun și drept,

_ Aleargă la fraţi, luând binecuvântarea
Cerescului tată, ca singur ajutor și călăuz al vieţii
Şi neluând nici un ajutor omenesc,
Căci ajutat şi ocrotit 'eră.de Preasfânta.:
|
65, Se duce la negustorii noștri şi la cei din Veneţia
Şi la cei din Triestşi la cei din Serbia,

Toţi aceştia îl primiră ca fiind trimis :

70

De Domnul la ei şi fiind de neamul lor;
L-au primit cu bucurie din.toată inima,
Cu dragoste curată şi cu tot respectul,

Ca un pământ setos de ploaie, ca omul ce,
« flimânzeşte
De pâine mai de mult şi-i tare dorit,

o
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Ca binefăcător cunoscut al neamului întreg,
Ca râvnitor de lucru bun, cum este şcoala. Il iau acasă

la ei, îl chiamă

cu

toţii,.

„ Toţi mari şi mici se roagă de dânsul;
Aghiasmă dela el toţi cereau,
Şi pe dânsul îl numiau şi-l socotiau de sfânt.
80

Milostenia lui o ţineau cu toţii
Ca milostenie a lor și ca o sfântă bunătate;

.

De aceea toate casele lor erau deschise
Lui Gavril cu cea mai mare bucurie.
S'a întâmplat să aibă fericitul şi un nume
Ingeresc, și cu drept îl ţineau de înger.
Sa întâmplat că fie un om cu o purtare
Cuviincioasă şi cinstită, cum se cuvine slujbei sale, .

Şi nimenea nu-l întrebă: «Unde-ţi sunt actele

90

Şi scrisorile de recomandare,
cele dela mânăstire ?»
li vede pe neminţite vieaţa lui,.
Râvna sa pentru școală, desăvârşită recomandare;
Mare dovadă și mărturie e virtutea,
Dar e mai mare încă de se împreună cu ştiinţa,
Deci eu îi dădeam şi îi întindeamîn mână
Un galben, bunăoară, căci.atâta puteam să dau;

Tu iarăş îi dădeai. și-i dăruiai

|

Doi, trei, patru galbeni .și-l petreceai la plecare.

Altul îl dăruia cu opt şi zeco galbeni,
„Afară de asta mai

|

dădeă şi femeia;

Una dădeă cercelul și inelul ei,
100

Alta podoaba dela sân, veșmântul ci de aur.
Cealaltă colanul ei și alta o brățară,
Ca să sarate toți că ajută la lucru bun,

Ca să so facă repede și ca să aibă parte

110

Şi ei de acest bine, zidind-o împreună
In tocmai precum a făcut în vremea lui Moise
Vechiul norod al Iudeilor
Cortul mărturiei ca să-l împodobească
Şi ca să-l îmbogăţească, cum poruncise Dumnezeu.
Căci virtutea milosteniei se cinstește vârtos
Şi străluce și se laudă la neamul Grecilor.
Cu

toată sărăcia

lor, cu toata

lor robie,

Cu toate dările co dau şi atâta tiranie,
Ei milostenia lor n'o părăsesc, .

120

Ci mai mult decât orico o preţuesc şi o săvârşesc.
Grozav fiind de împovăraţi, de goi și de flămânzi,
Milostenia la dânşii e o trebuinţă.
|
Ei îşi scot bucata din gură şi mi-o dau,
Haina de pe dânşii o scot şi te îmbracă.
Prea milostivul Dumnezeu pe ei să-i miluească,
Şi să-i ajute Preasfânta, stăpâna noastră;

Nădăjduesc că în curând va aveă milă de noi,
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Nădăjduese că împărătește ca ne, va face bine.
Răbdare, creştini, răbdare, feţii mei;
Puțin a mai rămas; da Maria, stăpâna nea.
Vă bucuraţi, vă veseliţi cu toţii “dar, o, Greci,
Și fiţi gata, şi sârguitori. la milostenie,
Căci astă e “credință noastră;

milostenia

*
|

a

O iubește și o cere ea ca bucurie. a lui Ilrisios,
Căci

130

asta-i

ea însaș;

Iiristos” e totul sărăcie

SI totul milosteriio într adevăr,

Sunt cipurile lui risios și acum “și în vecie.
De aceea de sigur creştinii săraci
Vor fi cu drept meştenitori împreună cu Firistos,
“Și împărați pe acelaș. scaun alături de Hristos,
Şi cu împăratul vecilor, Gu "veșnicul Dumnezeu."
“Mulţi pe acolo i-au dat chiar douăzeci de galbeni,
Ba chiar și cincizeci i-au dat unii într "adevăr,
Şi i-au dai.cu bucurie şi cu mulțumire
140
Și veselie multă, din toată. inima

(Căci pe veselul dătător îl iubeşte Domnul
Cum zice apostolul Paval, învățătorul nostri)
Ca şi când dădeau deadieptul lui Hristos,

Ca şi când aveau însăș, „şooala îîn fața lor,

lubitori de învățătură toate șȘI iubitori de călugări,
De aceea Și, negoţul, lor e, binecuvâ Antat,
De aceea tovărtişia lor, e lăudată
150

Negustorii. inci, Laăiţi! ,

e vestită.

Şi pretutindeni

Da
|

Trăiţi, o buni negustori, trăiţi, și vă veseliţi,

Vă veseliţi, o, “fraţilor, fiţi fericiţi într? una,

155

Căci din partea sfintelor voastre companii
Din Serbia, din Germmania și dela. cele! alte,
|
a
Mulţi s'au ajutat și astăzi se ajută,
Mulţi au fost. mângiați, şi mereu se mângă e,.
“Muntele Atos

de multe

ori s'a bucurat

De multe ajutoare. din partea. acestor. companii,
'Toate mânăstirile, dela Sfântul Munte
160

Dela voi, nobili negustori,

ue

pi

Văzură multe şi mari bunuri și binefaceri
In diferite timpuri, și împrejurări de nevoe. A
ai
Primiţi dar. binecuvântarea sfinților, de.pe., el. |
Să vă plătească Dumnezeu şi acum şi după vicaţă,
165

Nu

ajutaţi

numai

acestea, în totdeauna,

Ci şi. celelalte toate le. chivernisii,,

i

Toate. câte. se îndreaptă la voi pentru feluri de. nevoi,
Vă găsesc pe,voi liman de mântuire.
.
Dar Mormântul

lui IIristos de câte, ori nu! 'se. îmbogăţi

Dela' voi, "comori, și fu împodobită îîn toate?
7

>

(Căci în adevăr comori sunteţi,

180

O, fraţilor, binecuvântaţi și îmbogățirea sărăciei)?
De câte ori fu el împodobit cu vasele voastre de aur,
Cu policandrele şi cu candelele voastre;
|
De atâtea ori sa umplut cu ale voastre lucruri bisericeşti,
Cu sacosuri, cu feloane şi cu patrafire,
Toate ţesuto în aur, nemișcate, grele,
Scumpe, nespus de minunate și foarte frumoase.
Do câte ori sa înavuţit cu galbeni ungurești,
Cu caragroşi şi cu veneticele voastre?
De câte ori a petrecut paștele, încoronat măreț,

Și îmbrăcat în aur cu banii voştri?

185

De câte ori a sărbătorit din munca: mâinilor.
Lui învăţate ca să dea în totdeauna?
Aveţi dar și binecuvântarea lui IIristos, care a fost îngropat
In el şi a înviat din el și s'a sculat.

Nu pot tăgădui, îmi ard buzele

190

195

Si cade din .mână-mi pana, condeiul;
Nu pot tăgădui, zic, milele prea multe și mari.
Cu acestea și altele, din Moscovia,
Din Constantinopole şi din Vlahobogdania,
Din insule şi din Rumelia.
Vorba mea de faţă e despre tovărăşiile
Eylavioşilor negustori şi despre bisericile
Cari acuma sc găsesc în statelo
Veneţienilor şi Germanilor şi daraverile lor;
Ca trandafirul între spini, așă își păzesc ci ritul
|
Şi patron au pe Domnul Hristos,

Si sunt ocrotitorii în toată vicața lor
200

205

Multor săraci şi orfani și mânăstirilor.
Si astfel sau adunat galbeni veneţieneşti
'Prei mii dela dânșii (0, adunare sfântă!)
Si aceasta numai în răstimp de zece luni.
O, grabă minunată! o, vrednic ajutor,
O, râvnă, 0, negustori, o, milostenie,
O, lucru vrednic de mirat, o, concordie!
Această sumă luând Gavril nu a svârlit-o îndată,
1 wa făcut ca Cavril (greşesc de-oiu spune altfel),
IL n'a venit curând aici la Sfântul Munte,
In felul cum cerbul alcargă iute la izvoare,
Să reînvieze şcoala cea moartă de atâţia ani,
Să o deschidă repede, închisă fiind de atâta vreme;

t9
_
zi

Dar cl se întoarse iar la Veneţia,

tarmezaki,

Ca să aducă de
Și totdeodată un
In muntele Atos,
Si să înzestreze
Cu venitul dela
Tipograful, deşi
Documente, XIV.

.
acolo o tipografie
tipugral și să o așeze
ca să-l cinstească pe acesta
în acelaș timp și școala
cărţile tipărite.
”
eră prieten și Grec,
3
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Dar fără mustrare de cuget, fără rușine şi frică.
L'a înşelat şi l-a adus cu tipografia
Şi cu făgăduelile lui în 'Ţara- Românească,
Unde face cunoştinţă cu boierii ei, se lipește
Indată acolo ca învăţat şi se face prețuit ca tovarăș”
Domnia îi dă numai decât voie
Și deschide prăvălie, și tipăreşte cărţi.
Dar popa Gavril e scos
Din tovărășie şi e gonit dela tipografie,
Se judecă cu el la tribunal și de multe ori pierde

=

I2
[de]

230

(Și mă mir că nu moare de ciudă, când își aminteşte),
Şi se duce la Sfântul Munte cu sufletul pe buze
Și, cum se zice, fără loţcac. Dar tot nădăjdueşte,
Se încrede întâiu în Dumnezeu şi în Maica preacurată, Apoi în nobilime și în miluirea
larăş a fraţilor negustori, cari sunt atât de buni
Si gata, și sârguitori în veci la faceri de bine.
Deci iară ostenindu-se cu bucurie
Vine la D-voastră cu mare nădojde.
. Primiţi-l însă bucuros Domnia: voastră
Și miluiţi-l iar din inimă;
Dumnezeu fiind bogat, wa făcut pe voi bogaţi
Să miluiţi din belșug şi mereu pe cei vrednici;
Sau mai bino miluiţi și acuma școala,
Ceeace-i

tot una

cu smeritul vostru

neam,

Gt

>

o

Ca să aduceţi laudă iar vouă înși-vă,
Să vă înălţaţi cu îndoită mare slavă.
Cu întâia voastră multă milostenie
A-ţi primit laudă cu dreptate;
lar “cu aceasta a doua îndoită va fi lauda
Şi pomina voastră ca şi răsplata voastră.
Deschide iară şcoala, vestit ajunge"Muntele.
Domnul e slăvit, diavolul mâhnit,
Şcolarii se întrec venind, se foloseşte neamul,

Şi lăudată-i breasla voastră binecuvântată,
Nu

de un călugăr cum

sunt eu acum,

Ci de cinstite feţe patriarhiceşti,
Și mai cu seamă

de patru, lucru în adevăr

Și înălțător şi rar, un sinod întreg,
Cecace socotesc că niciodată n'a fost
fă

255

Nici aici, nici undevă (o spun

și mă

uimeşte),

Atât din partea lui Chiril cel virtuos în vicaţă
Şi Serafim cel asemenca, care-i acum în Cares,
Cât şi din partea lui chir Samuil care a venit mai curând
Si e orânduit să stea închis în Laura,
Ca şi din partea lui chir Mateiu, fost al Alexandriei,

Caro și acesta a venit aici pentru odihnă.
Aceştia tuspatru vă vor binecuvântă

N

291

51

Io
=

Și vă vor

lăudă

din toată inima

lor,

Căci ei foarte mult doresc să se deschidă școala
Şi dela Domnia-voastră acum așteaptă aceasta.
ȘI toţi părinţii dela mânăstiri,
Toţi îndeobşte ţin şi doresc această şcoală.
Inșişi învățătorii vă vor ridică în slavă,
Și toţi şcolarii se vor rugă Domnului pentru voi.
Trebue însă să știți ce însemnează şcoala,
Ca să prindeţi inimă şi să aveţi mai multă râvnă.
Scoala este, fraţilor, adunare de bărbaţi
Și femei pentru a. învăţă ştiinți și fapte bune,
Prea cinstit sobor, scaun de înţelepciune,
Locul, bucuria lui Dumnezeu, învăţarea adovărului,
Arătarea

lucrurilor

fireşti

şi peste

fire,

Impodobirea naturii ce înveseleşte orice făptură,
Prefacerea omului, ascuţirea minţii,
Tălmaciul virtuţilor, curmarea patimilor,
Studiul celor moderni, dragoste peniru cei vechi.
Dorinţa tuturor popoarelor, binele trebuincios,
Fără de care nu-i chip nimic, început de fericire,
Podoaba oricărui oraş, oricărei demnități și vârste,
Pentru clerici, 'mireni, boieri şi împărați,
Pentru bogaţi şi săraci, pentru bătrâni şi tineri;
Intwun cuvânt atelier de practică şi teorie.
Un asemenca lucru e şcoala într'adevăr,

De aceea e fericit oricine o înființează
Și cine intră în ca voind să învețe.
295

300

Drept care rogu-vă, dar şi vă sfătuese
Să se deschidă şcoala şi cred că se va deschide.
Eu cred întâiu în Dumnezeu, apoi în scumpii noștri
Negustori și în voi boieri şi fraţi ai mei.
Da, fraţilor iubiţi ai mei, copii ai Domnului,
Facă-se această bună întemeiare a școalei;
Acest lucru do aur, acest lucru trebuincios,
Care-i al neamului întreg, lucru împărătesc,
O treabă strălucită, această bunătate,

Această milostenie de cel mai mare preţ.
305

310

Pentru ca și noi să fim miluiţi do Dumnezeu
Şi acum și după moarte, și să ne învrednicim
S'auzim fiiecare din noi (o veste sfântă
Și fericită, de trei ori fericită!)
«Bravo slugă bună, vrednică și credincioasă!
Bravo, bine ai slujit, bunul meu creștin;
La puţine ai fost credincios, eu te voiu pune
Peste mari și multe și te voiu îmbogăţi.
Intră dar acuma în bucuria mea dumnezeească
Și în slava mea cerească, veșnica mea slavă,
Preamărindu-mă pe mine în Tatăl și Duhul sfânt

292

Acum

și în vecii vecilor, în vremea fără de sfârşit,

Mărire ţie Dumnezeul nostru și Domnul
Intomeietorul școalelor și mânăstirilor,

Mărire ţie, Dumnezeul
320

domnilor,

nostru, dătătorul înţelepciunii

Și răsplătitorul virtuţii până la sfârşitul lumii.
Mărire ţie, Dumnezeul nostru, făptuitorul vremilor,
Al cerului și pământului, în vecii vecilor. Amin».

XI.

LAMBRU FOTIADIS
CUVÂNTĂRI
ROSTITE

LUI ALEXANDRU

CONSTANTIN

LUI ALEXADRU
Traducere

de

MORUZI

IPSILANTI
G. Murnu.

l.
Cuvânlare a lui Lamyru Foliadis la înfălişarea prea slrălucilă şi luluror plăculă a
prea cucernicului şi prea înălțatului domn şi stăpânilor al întregii Ungvrovlahii,
chir Ioan

Alexandru

Constantin

Vodă

Moruzi.

„1. Pe împăratul întru Dumnezeu înțelept Solomon îl văzi Israil al legii pe
tron șezând în floarea vârstei, deosebit prin cuminţenie, și în acecaş vreme blând la
fire şi mai bătrân la minte; şi se bucurau lăudându-l și fericindu-l. lar pe Inălţimea
Voastră cea de Dumnezeu încoronată văzându-vă astăzi pe acest strălucitor scaun al
Ungrovlahiei Israil al harului, adică Dacii, supușii voştri credincioși, cuprinși de o ne:
grăită plăcere își arată bucuria lor prin veselia feţei, căci teafâr a scăpat (cum zice
proorocul) domnul cel fericit, încredinţaţi fiindcă a răsărit dreptatea și mulțimea păcii
și fericirea bunei cârmuiri în zilele noului Solomon. Si cu drept cuvânt. Căci născut
„din părinţi Constantinopolitani, dintr'un neam care își trage vița dela un şir numeros
de străbuni, cari, precum se zice, din vremuri greu de ţinut minte s'au distins priu

strălucirea rangurilor

și prin înrudirea

lor cu neamul

împărătesc,

Măria Ta ai avut

parto de o astfel de fire norocită, care pare mai mlădioasă pentru scris decăt toată
ceara și mai bună decât orice placă pentru primirea ideilor celor mai înalte, şi aceasta
pentrucă ai o făptură trupească potrivită şi supusă puterilor sufleteşti. Chiar din. cea
mai fragedă vârstă în chipul cel mai strălucit ţi-ai însuşit arta artelor şi ştiinţele
ştiinţelor, înţeleg virtutea cea mai de frunte (înţelepciunea), parte îndeletnicindu-te cu
învăţătura scripturilor vechi şi nouă, parte luându-te după pilda de aproape a părintelui, şi te-ai făcut astfel pentru ci un model însuflețit al adovărurilor, Căci cine va
tăigădui că acel neuitat răposat a lăsat cuivă întâetatea ca domnitor, atât în pătrunderea și priceperea politică, cât şi în câştigarea dragostei stăpânitorilor mai înalţi? Si
dacă-i vorba despre prea cucernica Doamnă, nu s'a arătat ea în chipul cel mai vădit
şi, cum spune psalmistul, acea mamă care se veseleşte de copiii
ci 2 Dar acestea sunt

partea cea mai mică faţă de virtuțile eroului nostru.
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2. Căci pe când nu de mult pe uscat și pe mare a isbucnit acel răsboiu cumplit

care a adus în cea mai mare primejdie cele mai mari împărăţii, adică tocmai în împrejurările cele mai grele şi mai primejdioase, care cereau cea mai pătrunzătoare iscusință, el singur a fost socotit ca vrednic să întreprindă toate lucrurile; de aceea și
însărcinat fiind cu demnitatea

de mare

dragoman

atâtea şi atât de mari dovezi de înălțimea

a îndrăznit mult, și după

gândurilor,

ce

a dat

de adâncimea şi greutatea ju:

decăţii precum şi de istețimea cuvântărilor, și cu mintea-i iscoditoare a deschis vad
prin mijlocul noianului nestrăbătut, și în scurtă vreme, după așteptarea şi dorinţa suveranului, a încheiat pacea îndeobşte dorită, întoemai ca şi porumbiţa cea cu aripa
de aur cu creanga de maslin în cioc a venit binecuvântând pacea tuturor, atât celor

de aproape cât şi celor de departe. -Deci pe temeiul
sarcinei ce i se încredinţase, socotit fiind ca vrednic

a dobândit răsplata cuvenită virtuţii sale proprii,

îndeplinirii

cu atâta

de o stare mai

înaltă,

izbândă a
Măria Sa

primind domnia nu ca un dar fără

rost al întâmplării, ci ca un bun ce i se cuveniă drept moștenire, fiindcă El nu numai
că eră singurul cunoscut supușilor săi printre mulţii domni cariîi stăpâniseră înainte,
ci şi bărbatul despre alo cărui isprăvi mersese svonul în lumea întreagă.
|

3. Pronia, care în chip înțelept îngrijește de toate, hotărînd

porunca

împăra-

tului, mută pe Măria Sa din partea mai despre meazănoapte de noi, unde fusese câtăvă
vreme, şi ca un luceafăr fără de veste răsărit spre luminarea supușilor, îl așează pe
scaunul domnesc al patriei noastre. Cercetatu-ne-a dar şi pe noi prea bunul Dumnezeu
cu ochiul binevoitor, şi pe neaşteptate scoțându-ne din întunericul ce a izvorit din
lipsa de până acum a înţeleptului domn, ne-a ridicat la lumina bucuriei, mai viu şi
mai călduros făcându-se acum luceafărul, ungând și dându-ne un stăpânitor care, precum
zice Solomon, e destul de larg la inimă ca să asculte și să judece norodul în dreptate şi să priceapă Dinele şi răul și să ceară și să capete dela dânsul.

E deci învederată fericita cârmuire și întăriro a acestei domnii, când

ea are

un domn menit să aducă belșugul și pe de o parte să vindece rănile noastre, iar pe de
alta să îngrijească de părţile noastre slabe și tuturor întru toate să fie spre mântuire.

Căci, având înțelepciunea cu sine, domnul nostru cel de Dumnezeu

încoronat cu des-

toinicie săvârşeşte tot ce trebue şi e în stare cu uşurinţă ssă facă cecace mintea omenească şi-ar pierde nădejdea de a face în împrejurările mai grele. Aritându-și firea
plină de măreție domnească, dar blajină şi nelipsită de farmec faţă de toţi cari so
apropie de Măria Sa, și orânduind ca dregători în trebilo obștei bărbaţi cari au să
aibă pentru cei stăpâniţi grija ce au părinţii pentru copiii lor, şi ridicând mântuitoarea
făclie de lumină înaintea celor înnecaţi în valul sărăciei, și, pe de o parte, împărțind
dreptate desăvârşită, iar pe de alta, fiind la pedepse cu îndurare şi dând astfel o pildă
de potolire în străşnicia judecății sale, întru cât voește mai curând să îndatorească
pe cei vinovaţi ca unii ce cu multe sunt datori, dar multe li sau iertat
— pentru toate
astea Măria Sa ştie să câștige o astfel de bogăţie, care e mai mare decât aa acelor ce

store milioane dela cei: istoviţi În lacrimi şi mâhnire.
4. Dar este de trebuinţă

ca și bunii

alergători,

nu

numai

cei leneși, să nu

rămână în urma carului acestor virtuţi, pe care ca și înaripat îl mână domnul nostru
cel de Dumnezeu ocrotit; și acum €e vremea de a ne opri la'acel popas rostinduii
ceeace la un asemenea prilej a zis odinioară şi împărăteasa Sava. Fericiţi sunt aceştia
cari se află înaintea Măriei Tale, o prea binevoitorule doamne, atât clerul întreg “cu
sfetnicii, cât și deopotrivă toţi supușii tăi, şi cari alcătuind o adunare obştească, în
fruntea căreia stă arhipăstorul lor, îți urează tot aceleași zile de fericire ce ţi-au dorit
altădată. Trăească prea cucernicul şi prea înălțatul nostru domn, întemeindu-se puternic şi neclătit în scaunul acesta domnesc și mereu întărindu-se, şi biruind totul şi
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cu înalta-i putere a braţului său doborând tot ce i se impotrivește în cale-i. Păzească
nebiruita și atotputernica dreaptă a celui de sus de trei ori fericita sa înălţime, ţiind:o
pururea norocită, senină și sănătoasă în vieaţa-i îndelungată împreună cu prea cucer-

nita Doamnă

și prea strălucitele salo odrasle scumpe. Amin.
IL.

Cuvântarea

aceluiaș, cu prilejul sarcinii ce « aul de a pune baza studiilor
pentru elevii şcoalei înființate.

1. «Trebue să punem o strălucitoare faţă la lucrarea începută», zice sublima
muză a poetului liric (1). Şi iată al lucrării: noastre purtător de grijo şi ocrotitor trimis
de Dumnezeu, faţă cu adevărat strălucitoare și nespus de slăvită e prea înălțatul și
prea măroțul nostru domnitor. «Palat de minune a durat întemeindu-l pe stâlpi de
aur» (2), perechea luminoasă a prea străluciţilor. Marea slavă a însuşirilor personale ale
Măriei Sale facând să răsune laolaltă, și aceea care-i îndreptată spre răsărit şi aceea”
dinspre apusul soarelui, cu glas răsbitător o împărtăşesc lumii şi o preamăresc. Deci
mica mea luntrişoară nu cutează să plutească pe acest ocean nestrăbătut. E îndeobşte
cunoscut,

că din

ziua

când

Măria

S'a suit pe prea
Sa cu toată mărirea

strălucitul scaun

al domniei și a luat în mână cârma vasului ce poart tă muțimea Ungrovlahilor, £a întins
supuși, și sta arătat ca un tată blână șși domn foarte cuminte, «care cu frică de Dumnezeu..... cercetând credinţa şi dreptatea oamenilor, face a covârși cea din urmă».
2. Măria Sa de Dumnezeu păzită, după înțeleptul Solomon, având ca tovarăşe
tronului său înţelepciunea, pe care încă din copilărie a dorit-o şi a câștigat-o, şi fiind
astfel împodobit prin cunoştinţa practicei și teorici, ceeace-i culmea oricărui bine desăvârşit; — «dă-mi mie, ziccă el, dă-mi tovarăşa tronului tău, înțelepciunea, pentrucă, fiind
de faţă, mă va învăţă ceeace e plăcut la tine (cu aceasta arată practica), și mă va duce la
cunoștință» (cu aceasta arată teoria), — ajutat de această pereche binecuvântată s'a apucat
să înalțe sufletește pe supușii săi cei credincioşi. Un roiu de griji, supravegherea îngrijorată pentru toţi, imprejurări necurmate ale vremii, atâtea greutăţi şi atâtea alte piedici
cari stau împotrivă, opresc mersul drept; dar acestea nici n'au înduplecat hotărirea Mărici
Sale, și Măria Sa a stat, după vorba lui Simonide, neclintit la ceeace își pusese în gând.
Deci, cu nesfârşite Dinefaceri încarcă pe supușii săi şi fericirea bunei cârmuiri în tot chipul şi din toate părţile le aduce cu meșteșug şi cu ştiinţă, și astfel
îi duce pe ci spre putincioasa desăvârşire a practicei, căci a găsit aici teoria cufundată par'că în bezna unci nopţi adânci și fără lună, nefiind nici vreun ucenic în şcoală,
şi nici vreun învăţător, ceeace a făcut ca Măria Sa, rănit în fundul inimii sale, să nu
dea somn ochilor săi şi nici pleoapelor odihnă; ci stăpânit de un zel nemărginit și
ajutat de dragostea pentru învăţătură a înalt prea sfinţitului mitropolit și de slujba
cea plină da sârguință a prea nobililor boieri şi a credincioşilor săi slujitori, cari -stau

gata la poruncile sale domnești, Măria Sa cu grije a căutat dacă slaba lumină a yreunei făclii ardeă în taină şi abiă intrezărită sub oboro€ unde eră ascunsă până atunci
pentru

ncînsemnătatea

ci, şi in bunăvoința

sa, a încurajat-o

şi umplând-o

cu mila

sa

domnească a însafleţit-o, şi astfel a deschis atelierul învățăturilor şi prin înalta sa îinştiințare ne chiamă pe noi ca lucrători în livada ştiinţelor, în care educaţia teoretică
a supușilor săi alcătueşte scopul cel mai înalt al Mărici Sale.
(1) Pindar,

Olimpice, oda VI, 4

(2) Pindar, ibid. 1, 2.
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3. Ca să atingă cineva pe lizicianul Straton, Menedemos îi zise, că el are mai .
mulţi școlari; Straton îi răspunse cuvântul ciudat: «Dacă doar mai mulţi poftesc a se
scăldă și puţini a se unge». Măria Sa vrea ca noi să fim unși și desbrăcaţi în cariera

științifică. Ca să nu părem dară nemultumitori, vom începe cu toată dragostea după: ce
mai întâiu de toate ne vom rugă de Dumnezeu pentru întemeierea Măriei Sale în pace
îndelungată. Puţina mea știință și ncîndemânarea mea să nu sperie semințele limbii
elineşti, pe care ne-am luat sarcina de a o face cunoscută. Ele sunt însemnate, le
luim din visteriile de aur ale celormai buni scriitori, prin mijlocirea celor mai de
frunte autori didactici, și când pământul e bun, va da negreșit seceriș bogat; dacă
vom .semănă treizeci, vor ieși şaizeci, o sută: Avem ungător și răsplătitor pe cel mai
desăvârşit bărbat, pe Măria Sa. Inalta sa înţelepciune împlineşte orice lipsuri ale noastre;

deci, voios purcedem

înainte «pășind -cu pași

largi»,

ca eroul

omeric

din Salamina.
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Ca să rămâie 'ndelung po al Daciei iron cu mărire
Cuvântare

<către Alexandru

Ipsilanti).

9
.

-

.

1. «Bucură-te foarte, fiica Sionului», Adunare de Dumnezeu aleasă a Dacilor,
căci în ziua 'aceasta sărbătorească și fericită e tocmai vremea de a răsună în auzul
nostru acele versuri cântate de. prooroc. Inştiinţează cu glas de Stentor, «că nu până
“la sfârșit prigonitu-m'a Domnul», ci sfâşiind.veșmântul durerii, cu care te-a îmbrăcat
în lipea atât de îndelungată a prea binevoitorului domn, te-a înfășurat pe tine cu haina
veseliei, şi îndepărtând paharul amărăciunii dela buzele mele, te-a adăpat pe tine cu
apa odihnirii. Căci iată, domnul nostru cel de- Dumnezeu străjuit, sau mai bine zis,
prea - iubitorul nostru părinte ni s'a întors blând şi teafăr, şi sa aşezat în vechiul și
prea strălucitorul său scaun, și n'am rămas câtuş de puţin orfani de dânsul, măcar că
prea dureros am fost lipsiţi de dânsul atâta vreme. Drept care înaintea lui astăzi s'au
înfățișat supușii săi Daci în urma unei datini frumoase, spre a-i rosti cele cuvenite
dupti obicciu, şi își arată de pe faţa lor veselă bucuria sufletească, încredinţaţi fiind că
iarăș va răsări pentru ci acea fericire dinainte ce a urmat din buna-i cârmuire.
2. Și cu drept cuvânt; căci ceeace din fragedă vârstă a dorit domnul nostru,
cel de Dumnezeu încoronat, meşteşugul meşteşugurilor şi adevărata ştiinţă a ştiinţelor,
înţeieg virtutea cea dintâi (înţelepciunea), şi-a însuşit-o până la desăvârșire, și neso„cotind nici unul din bunurile ei, s'a făcut modelul însulleţit al adevărului însuș, care

-

|
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nu arată fericirea prin podoaba poveştilor spre a stârni mirarea, ci ochilor judecători
ai tuturor. Doar cine e atât do departe aiară de Porţile lui Ircule, sau cine o dincolo
de Caucaz sau de Cimerienii înșiși, pe care povestea i-a despoiat de soare, ca să nu
fi auzit do acea mare a noastră fericire, ce ne-a adus-o Măria Sa cu prilejul întâici
sale domnii, când duhul răului ne-a aruncat în cea mai grea răstriște, când mai marii
acestei domnii rătăciau și zadarnic se trudiau ca să scape de primejdie şi poporul
cră cuprins de desnădejde, și nu puteă nici unul să scape sau să-i mâutue ?
8. Dar iată atunci s'a ivit la vreme mântuitorul şi izbăvitorul de rău, care şi
cu dreptate și cu pricepere luând cârma Statului, a pus la cale neamul şi a îndreptat
cugetele semenilor, nu plăsmuind oameni după povestea lui Prometeu, ci cu înţeleaptă îngrijire schimbându-i spre bine. Căci puternic întemeindu-și sufletul în frica şi”
cinstirea lui Dumnezeu, el n'a încetat a se îndreptă către acesta şi a căută să se asc- .
mene lui. Statornic în hotăririle sale, nezăbavnic la fapte, inimos şi plin de dragoste
pentru semenii shi și neobosit în spornica-i bunăvoință, el a pus în politica sa o astfel
de măsură şi cumpănă, încât nimic mai mult şi nimic mai puţin nu se puteă prevedcă,
legiui, şi face. “Singura călăuză îndreptătoaro fiindu-i rațiunea, cl a cinstit după cuviinţă
virtutea, a pedepsit răutatea și a înfrânat nepăsarea, căci el nu s'a înfățișat lumii decât
cu aceeaș faţă sigură şi niciodată prefăcută, ceeace aveă ca urmare laudă multă și
linişte neturburată. Dar toate acestea el le-a crezuta fi impuse domnici, şi că numai
binefacerca e a lui si atârnă de dânsul. De aceea si cea mai mare plăcere v simte
cl făcând bine, de aceea și bunătăţile împărţite de el sunt nenumărate spre a nu
lipsi niciodată, iar rău nici unul n'a făcut el cuivă vreodată, ca:şi el să se poată
mândri nu mai puţin decât Pericle, că nici unul dintre Daci nu va pune haină cernită
din pricina lui.
4. Toate aceste podoabe ale celei dintâi domnii a lui nu au fost nici ilote plutitoare printre munţi, nici biciuri şi cătuşe, furioase şi barbare unelte de pedeapsă ale
mării, nici desfâtări persane și mese sibaritice, nici grămezi dese din aurul nevoiașilor
și necăjiţilor, ci o singură podoabă cu care deopotrivă a împodobit pe toţi supușii săi
și care a fost rodul obișnuit al aceleiaș stăpâniri devenită astfel glorioasă, mulţumită
vredniciei lui. Pretutindeni, în pieţe, în case, în adunări, fie că oamenii umblă, fie că
şed sau lucrează, au mereu pe buze acceaș laudă, aceeaș urare pentru aceste fapte
bune.

Căci

orfanii lipsiţi

de

părinţi, fără putere,

aveau

în schimb

ca tată pe

cel atol:

puternic; mulţimea văduvelor cinstite au avut un sprijin în poruncile lui domneşti;
săracul avcă în el pe răsbunătorul său împotriva mânilor hrăpareţe şi lacomoe; bogatul
avcă pe apărătorul său împotriva săracilor defăimători şi destrămaţi:
5. La câţi n'a încălzitel goliciunea? La câţi na rupt obezile foamei? Atâţia
fii pentru părinţi, atâţia părinţi pentru fiii lor, atâtea femei pentru bârbaţii lor au fost
câștigați de el prin ameninţarea cu moartea! Nu i-a scăpat lui acel. cuvânt al lui Isaia,
când ce vorba de a răscumpără pe cei uciși; dar soarele milei a împrăștiat întunericul
morţii, care acum sc revărsase asupra multora; în multe părți a împrăștiat și tagma
monahală şi a îngrijit de clerul intreg. Se puteă vedeă atunci cum plugarul, nemai
gândind la prigonitorul său, își dormiă somnul plin de visuri frumoase sub privigherea
pentru obşte a domnului. Căci răsărise soarele şi el ieşiă la munca lui până scara, şi
soarele cunoștea apusul, și el, odihnindu-ee, întindea o masă plină de roada imbelşugată a pământului, și umplându-şi paharul slobod bea în sănătatea domnului, rugându„se să i se dea mai mult. Dar oare și cercul acesta ul sfetnicilor cari ne înconjoară,
luând pildă de cuviinţă şi dreptate dela o stăpânire cuminte şi dreaptă, nu-și înfrângeă
strălucirea, din mijlocul virtuţii Măriei Tale, asupra cârmuitorilor și tuturor cârmuiţilor după olaltă, pentru cari ai avut toată grija şi nai cruțat nici mânile Măriei Tale?
Hoarmuzaţi,

Documente, XIV.
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"6. Când așă dar un oraș și un popor, sau mai bine zis un neam atât de mare
îşi încrede în cinova fericirea, buna orândueală obştească, bucuria şi traiul bun, și când,
ca dintr'o singură gură, acel neam salută cu glas mare veacul de aur în zilelo dreptăţii şi înţeleptei ocârmuiri a celui ales, cum să nu fie acesta, după cum am zis, modelul desăvârşit al virtuţii celei mai de frunte (al înțelepciunii)? De aici nu urmează
oare îndeajuns și lauda: cuvenită celorlalte însuşiri :bune, și orice minte băgătoare de

seamă nu culege această laudă și nu o împletește cu cea mai mare înlesnire împreună
cu celelalte? Iar dacă cu, neurmând obiceiurile cuvântărilor, nu mai pomenesc locul
lui de naștere, cetatea împărătească a cetăților (Constantinopolea), prea strălucitele generaţii ale neamului său, a cărui obârșie se pierde în noaptea vremilor, neîntrecutul
său chip trupesc care-i vrednic de un stăpânitor, precum şi înflorirea-i de afară, o că
întâiu și întâiu gândul

meu

n'a fost să slăvesc mărgăritarul

din cutie, şi apoi fiindcă

n'am vrut să-mi iau de geaba răspunderea, încercând a povesti cunoscătorilor lucruri pe
cari ei le ştiu cu deamănuntul

și le spun lumii cu mai mare tărie decât orice trâmbiţă;

aceasta ar [i fost ca și când aș fi încercat să arăt ceeace se vede dela sine.
1. Dar a trebuit ca neasemuita virtute a eroului. nostru în chipul aurului să
fie pusă la încercare în focul împrejurărilor, pentru ca noi să pierdem fericirea, lipsiţi
fiind pe atâta vreme de ncabătuta-i ocrotire şi ca turnul să se arate sănătos, nesguduit de vânturile puternice și de vijeliile duhului rău, pe care, cu toate ispitele la
cari l-a supus, cu toate mijloacele ce
făcut, el l-a respins biruitor, rămâind
cu îndrăzneală tot ceeace mintea n'ar
Pe un asemenea bărbat, pe care cei
dânsul ţineau să-l vadă, nu mai puţin

a întrebuințat împotriva lui, cu tot răul ce i-a
neumilit în hotărîreai neînduplecată și săvârșind
mai fi avut nădejdea de a aduce la îndeplinire.
ce-l văzură îl doriau, iar cei ce auziseră de
decât doresc toţi copiii să-și regăsească pe pă-

rinţii lor necunoscuţi, sfânta Pronie care înţelepţeşte pune la cale totul, în grija ei la
vreme l-a dat iară ca domn supușilor săi ascultători, sau mai bine zis (precum strigă
astăzi gura tuturor) fiilor: ca pe un părinte binevoitor, și așă a trebuit ca Statul acesta
să fie aşezat a doua oară pe temelii mai sănătoase, spre a fi reînnoit de cel ce întâia
daţă l-a întărit şi l-a pus la cale.
S. Acesta a fost dar cuvântul, o prea îngăduitorule doamne, că la intrarea Măriei
Tale sa văzut întreg oraşul pus în mişcare, că toţi te însoţiau cu aclamări, alţii mergeau: înainte, alţii înapoi, grăbindu-se şi întrecându-se care de care să se apropie de
Măria Ta, și că unii cari nu puteau să vie aproape, to priviau de departe. cu ochii
aţintiţi, te recunoșteau, cei mai bătrâni te arătau celor mai tineri, și că cei cari se bu-

curau îşi amestecau bucuria cu lacrima lor, lacrimă pricinuită do amintirile fericirilor
de cari fuseseră atâta vreme lipsiţi şi bucuria ce'se iviă din nădejdea binelui, pe care
oricine o rostiă în felul său: «Când va vedeă prea binevoitorul nostru domn, cu bumătate va căută să aline suferința poporului; se va grăbi a șterge mâhnirea izvorită
din nenorocirile particulare şi comune, și readucând pe toţi la lumina bucuriei dinainte,
va face ca soarele pentru ei să fie mai fierbinte şi mai viu. El nu va îngădui ca adevărul să fie întrecut de minciună şi ca zavistia încoronată Împotriva dreptăţii să fie

purtată în alaiu strălucit pe carul porfiriu

al triumfului, ci, vrednic de sine şi ncas-

cultând nici unul din îndemnurile cari fac un joc din mulţime, va readuce pe deantregul acea fericire dintâi şi cu dânsa fericirea mai mare a urărilor noastre. Apoi va
reinnoi orașul şi îl va face să ajungă la frumuseţea lui dintâi, va îngriji de locaşurile
sfinte, va rezidi curtea domnească, va descuiă vistieria binefacerilor, va reînfiinţă şcoalele și va deschide cutia milei ce a făcut-o pentru cei nevoiaşi»,

Pentru aceasta acum întreg clerul cu sfetnicii şi cu toată adunarea supușilor,
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văzând zilele de mult dorite, sau întrunit laolaltă sub conducerea arhipăstorului lor
şi-ţi urează : Trăească prea cucernicul şi paşnicul domn, părintele patriei noastre, întemeindu-se puternic şi fără clătire în scaunul domnesc şi mereu întărindu-se și triumfând asupra tuturor şi cu braţul său înalt doborând tot ce-i stă împotrivă. Păzească
nebiruita și atot puternica dreaptă a celui de sus pe Măria Sa cea de trei ori fericită,
dăruindu-ți noroc, vieaţă lungă, bucurie şi sănătate, împreună cu preaucernica doamnă
şi cu fiii cei prea mării şi plini de slavă. Amin.

XII.

MANUSCRISUL
LISTA

SUCCESIUNII
ȘI

A

IMPĂRAŢILOR

DOMNILOR

MUNTENIEI

PÂNĂ

GENEALOGIA

LA

SUCCESIUNII

a vizirilor şi a domnilor

ANUL

de

Otman întâiul.
Ohran, fiul lui Otman.
Murad al lui Orhan.
Baiazid, fiul lui Murad.
Mehmed, fiul lui Baiazid.

1451 Sultanul Mehmed, fiul lui Murad, Fetihul.
1482 Sultanul Baiazid, fiul lui Mehmed.

1512 Sultanul Selim, fiul lui Baiazid.
Sultanul
Sultanul
Sultanul
Sultanul
Sultanul
Sultanul
Sultanul
Sultanul
Sultanul
Sultanul
Sultanul
Sultanul
Sultanul
Sultanul

1781.

TURCI,

din Muntenia şi Moldova, până

1422 Sultanul Murad, fiul lui Mehmed.

1520
1566
1575
1595
160
1618
1618
1622
1624
1640
1612
1685
1691
1695

VIZIRILOR

MOLDOVEI

IMPARAȚILOR

SULTANI:
Sultanul
Sultanul
Sultanul
Sultanul
Sultanul

ȘI

A

G. Murnu.

Anui

1297
1327
1360
1387
1414

TURCI,

FAMILIILOR FANARIOTE.
CĂTRE ANUL 1756.
|

Traducere

LISTA

UNUI ANONIM

Suleiman, fiul lui Selim, Canuniul.
Selim, fiul lui Suleiman.
Murad fiul lui Selim.
Mehmed, fiul lui Murad.
Ahmed, fiul lui Mehmed.
Mustafa, fratele lui Ahmed.
Osman, fiul lui Ahmed.
Mustafa, a doua oară.
Murad, fiul lui Osman.
Ibrahim, fratele său.
Mehmed, fiul lui Ibrahim.
Suleiman al 2-lea, fratele său.
Ahmed, fratele său.
Mustafa, fiul lui Mehmed.

lu anul 1756.
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1703 Sultanul Ahmed, fratele său.
1130 Sultanul Mahmud, fiul lui Mustafa, pe care însuș Sultanul l-a pus la tahitul împărătesc în urma

unei răscoale co sa făcut împotriva

și unele sfaturi, și el le-a păzit. Apoi dânsul

lui. l-a dat, cum

se zice,

sa dus la închisoare și sa închis

după obiceiu,
Sultanul Osman, fratele acestuia.
!
Sultanul Mustafa, fiul lui Ahmed.
Sultanul Abdil Hamid, fratele său.
Sultanul Selim, fiul lui Mustafa, în 21 Maiu, Marţi.
Sultanul Mustafa, fiul lui Hamid. Enicerii l-au detronat cu sila
închis la locul obişnuit, iar. în locul lui au ridicat pe tron pe
rile 4, în ziua a șeasea, 17 Maiu; sa făcut multă vărsare de
ostașilor faţă numai de develiii, pe când cu privire la obşte
mare liniște şi libertate.
|
1808 Sultanul Mahmud, fiul cel mai mic al lui Abdil Hamid, fratele

1754
1757
1774
1789
1807

pe Selim şi l-au
acesta la ceasusânge din partea
domniă cea mai
lui Mustafa.

Pe

acesta l-a scos din scaun pe neașteptate Mustafa-Pașa, valiul Rusciucului și a
înscăunat în locul lui pe fratele lui, în 17 Iulie. Scopul acestei schimbări aveă
în vedere

iarăș pe Sultanul Selim, dar Sultanul Mustafa, prevenindu-l l-a înnecat

pe acesta în Cafas. Deci, a fost ridicat

pe tron Mahinud

tafa la locul obişnuit. Şi aici s'a făcut de asemenea

şi au închis pe Mus-

multă vărsare de sânge din

partea lui Mustafa-Pașa, care luând pecetia, a înjunghiat pe toţi oamenii de frunte
ai Sultanului Mustafa.

VIZIRI:
Sullanul

Orhan,

fiul lui Olman, ani 38.

Sultanul

Aurad, fiul lui Orhan, ani 29,

Anul

1329 Aladin-Pașa.
|

1360 Sutziman-Pașa.
1369 Ixara-Halil-Pașa.
Sullanul

Baiazid,

fiul lui Murad,

ani

25.

1412 Ali-Paşa.
1412 Ibrahim-Paşa,

Sultanul Murad, fiul lui Mahmut, ani 29. 1494 Halil-Pașa.
1445 Veli-Mahmud-Pașa.
Sultanul Mehmed, fiul lui Mahmud, Fetihul, ani 33.
1469 Rum- Mehmed: -Pașa.
1492 Isak-Pașa.

1474 Veli-Mahmud-Pașa, a doua oară.
415 Iedelk-Ahmed-Pașa,
1479 Mehmed-Pașa

Karamanliul,

Sultanul Baiazid, fiul lui Mehmed, ani: 30.
1489 Daut-Paşa.

1498 Ahmed-Pașa, fiul lui Rusel.

o

i
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Ibraim-Paşa, fiul lui Halil.

1499
1501
1503
1505
1507
1511
1511
1512

Messih-Paşa.
Hadum Ali-Pașa,
Ahmed-Pașa, fiul lui Rusel, a doua oară.
Hadum Ali-Pașa, a doua oară.
Ahmed-Paşa, fiui lui Ruscek, a treia oară.
Amazi-Ahmed-Pașa.
Ahmed-Pașa, fiul lui Rusek, a doua oară.
Sultanul

Selim, fiul lui Baiazid, ani 8.

Harud-Sinan-Paşa.
î lonuz-Paşa.
Sultanul Suleiman, fiul lui Selim, cui 46.
1523
1535
1537
15-10
1544
1533

Ibrahim-Pașa.
Aias-Pașa.
Latif-Pașa.
Hadum-Suleiman-Pașa.
"Rusen-Pașa.
Ahmed-Pașa.
1555 Rusen-Paşa.
1360 Mehmed-Paşa.
Sultanul
159
1580
1582
1984
1585
1586
1591
1592
1595

Alurad; fiul lui Selim, 9 ani.

Ahmed-Pașa,.
Sinan-Pașa,
Siiaud-Paşa.
Osman-Paşa.
Mesih-Pașa.
Siiaud-Pașa, a doua oară.
Ferhad-Pașa.
Sinan-Pașa, a doua oară,
Ferhad-Pașa, a doua oară.
Sultanul Mehmed, fiul lui Murad,

1595
1596
1596
1597
159
1598
1598
1599
1602
1604
1605
160

Sinan-Paşa, a treia oară.
Lala Mehmed-Pașa.
Sinan-Pașa, a patra oară.
Sinan-Paşa, altul.
Ibrahim-Pașa.
HadumeIasan-Pașa.
Gerah-Mehmed-Pașa.
Ibrahim-Pașa, a doua vară.
[amazi-llasan-Paşa.
hiaud-Pașa.
Lala Ahmed-Pașa.
Derviş-Pașa.

20 de ani.
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1607 Murad-Pașa.
1612 Nasuh-Pașa.
1615 Iara-Mehmed-Pașa.
Sultanul Mustafa, fralele lui, 8 luni.
1618 Halil-Paşa.
Sultanul
1620 Kara-Mehmed-Pașa,
1621 Celebi-Ali-Pașa.
1622 Huscin-Pașa.

Osman, fiul iui Ahmed,

4 ani.

a doua oară.

Sultanul Mustafa, a doua oară 2 ani.

1622
1622
1623
1623
1623
1624

Dilaver-Paşa.
Daut-Paşa,

Kara-Hasein-Pașa.
Lokali- Mustafa-Pașa.
Giurgi-Mehmed-Pașa.
Itara-llusein-Paşa, a doua oară.
Sultanul Alurad, fiul lui Osman,

1624
1625
_1626
1628
1629
1633
1633
1633
1638
1639
1639

16 ani.

Kemankes-Ali-Pașa,
Cerkez-Mehmed-Pașşa.
Afiz- Ahmed-Pașa. :
,
Halil-Paşa, a doua oară,
Husrev-Pașa.
Afiz-Ahmed-Paşa, a doua oară.
Regeb-Pașa.
Mehmed-Pașa.
Bariam- Pașa.
Daiar-Mehmed-Pașa,
Mustafa-Pașa.
Sultanul Ibraim, fralele lui, ani.....

1644 Mehmed-Pașa.

1646
16-48
1649

Salih-Paşa.
Ahmed-Paşa.
Mehmed-Pașa.
Sultanul Mehmed,

1650
1650
1632
1632
1633

Murad-Pașa.
Melek-Ahmed-Pașa.
lauz-Paşa.
Giurgi-Mehmed-Pașa, a doua oară.
Tarhongi-Ahmed-Paşa.
1051 Derviş-Mehmed-Paşa.
1633 Ipsor-Mustafa-Pașa.
1656 Murad-Paşa,
1656 Suleiman-Pașa.

fiul lui Ibrahim,

38 ani.

.
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1657 Deli-ilusein-Pașa.
1657 Zurnazan-Mustafa-Paşa.
165

lauz-Pașa,

1657
1657
1662
1677
1683
1685
1787

Eghri-Burnu-Mehmed-Paşa.
Kiupruli-Ahmed-Paşa.
Kiupruli-Mehmed-Paşa.
Kara-Mustafa-Paşa.
Iara-Ibrahim-Paşa.
Suleiman-Pașa.
Kiauz-Paşa.

a doua

oară.

|

Sultanul
1687 Ismail-Paşa din Nisangi.
1687 Mustafa-Pașa 'Tekir-Dagli.

Suleiman, fratele lui, 4 ani,
|

1689 Kiupruli Mustafa-Pașa,

Du

1690 Ali-Pașa Arapangi.
1691 Sofi-Ali-Pașa. .

Sultanul Ahmed, fratele lui, 4 ani.

1602 Buiukli-Mustafa-Paşa.
1693 Ali-Paşa-Tarabulu.
1695 I-lmaz-Mehmed-Pașa.

Sultanul Mustafa, fiul lui Mehmed, 8 ani.
1698 Amugia-Husein-Pașa.
1102 Deltaban-Mustafa-Pașa.

1702 Ahmed-Pașa din Nisangri.
1703 Rami-Mustafa-Pașa.

Sultanul Ahmed, fralele lui, 20 de ani.

1704 Kalaili-Mehmed-Pașa.
1701 Bandagi-Mehmed-Pașa.
1706 Giorlu-Ali-Paşa.
1710 Numan-Pașa Niupruli.
1f1i Bandagi- Mehmed- Pașa, a doua oară.
1712 Iusuf-Pașa.
1712 Ghiurgi-Sulciman-Pașa.
1713 logia-lIbrahim-Paşa.
1713 Gin-Ali-Paşa Seitul.
1716 IHalil-Paşa.

1717 Mehmed:Pașa.
1118

Damat-lbrahim-Pașa,

Sultanul Aamud,

fiul lui Aluslafa, 241 de ani.

1730 Mehmed-Pașa din Silictar. S'a făcut răscoală. Kulul
pe Mehmed-lehaiă. Sultanul Ahmed i-a înnecat pe
rile lor de pe zidul Seraiului. Atunci Kulul a zis
voim». Și el sa pogorit de pe taktul împărătesc şi
1731 Ibrahim-Paşa Kabakulaki.
Harmazaki,

Documente,

XIV,

a cerut pe Ibrahim-Pașa și
amândoi şi a aruncat trupucă cnici împărăţia ta nu o
apus pe Sultanul Mahmud.
32
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1731 'Topal-Osman-Pașa.
132 Ali-Paşa Helimzadă.
1735 Emin-Mehmed-Paşa din Bilictar.
1737 Gheghen-Ahmed-Paşa.

1739 Evlia-Mehmed-Pașa.
1740 Gheghen-Mehmed-Paşa.
1€41 Ahmed-Pașa.

1742 Ali-Pașa Hekimzade, a doua oară.
1143 Iasan-Pașa din enicer-aga.
1746 'Teriaki-Mehmed-Pașa.

1747 Abdulah-Paşa

din Imbrohor-aga.

1749 Deviktar-Mehmed- -Pașa.
1751 Tilki Mustafa-Pașa, care a luat la taltul împărătesc
Sultanul

pe Sultanul Osman.

Osman, fratele lui, 3 ani.

1755 Ali-Pașa Helimzadt, a treia oară.
17755 Naili-Mehmed-Pașa.
1756 Ali-Paşa din Nișangi.

1756 Said-Mehmed-Paşa

|

Iehrimisckiz- -Celibi, ecare îndată

Ali-Pașa.
1757 Tilki-Mustafa-Pașa, a doua oară.

a tăiat

capul

răsturnatului

|

1757 Raib-Mehmed-Pașa, care a pus la taltul împărătesc pe Sultanul Mustafa.
Sultanul Mustafa,

fiul lui Ahmed,

17 ani,

1763 Hamza-Pașa, după moartea lui Raib-Paşa, pe când eră. în slujbă.
1764 Tilli-Mustafa-Pașa, a treia oară.
1765 Ahmed-Paşa Muhsunzadă, care pe scosul din slujbă 3Mustafa-Paşa îl trimise - în
surghiun la Mitilena. Kapigiul, care îl duse la surghiun, sosind acolo, îl duse din
poruncă şi-i luă capul pomenitului Mustafa-Pașa şi se întoarse în Capitală.
176S Hamza-Paşa, sub care sa declarat răsboiul cu Ruşii.
1768 Emin-Mehmed-Paşa, din Nisangi, care a ieşit cu ordilumaiun din Capitală ; a
ajuns la Han-tepesi, în județul din Moldova numit Rebuia. Când el eră acolo, se
duse din Capitală Kiuciul-Imbrohor-Aga şi luă pecetea împărătească, 'orânduind
caimacam pe Aga-Paşa, aga cenicerilor, iar pe Emin-Mehmed-Paşa îl trimise în
surghiun şi pe drum i sa tăiat capul...
1768 Ali-Paşa Moldovangiul, căruia, pe timpul când eră serasler Ja „Hotin, numitul
“Imbrohor-Aga i-a luat pecetea împărătească.
1769 Halil-Paşa Aivatzade.
1770 Ahmed-Pașa Donagi.

112 Ahmed-Paşa Muhsunzade, a doua oară; pe când acesta eră cu 1 ordia la Șumla,
Caimacamul 'Constantinopolei Melek-Mehmed-Paşa a pus la taktul împărătesc pe
Sultanul Abdul-Hamid în anul 1774, Ianuarie. In acelaș an s'a sfârşit şi răsboiul.
Când Mushunzade se întoreeă cu ordia în Capitală, a plătit datoria obştească, iar
Aga-Paşa aduse sangial-șeriful în Capitală.
Sultanul

Abdul- Hamid, fratele lui, 11 ani.

1174+ Izek-Mehmed-Pașa, din Caimacam.
1775 Derviş-Mehmed-Paşa.

177 Mehmed-Paşa Derender.

_
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"1778 Mehmed-Pașa, din Agă de ceniceri.
1779 Emin-Mehmed-Paşa, din Silictar.
|
1781 Izet-Mehmed-Paşa, a doua oară, murind I:min-Mehmed-Pașa la postul
său.
1782 Gheghen-Mehmed-Paşa.
|
1782 Halil-Paşa, din Kehaiabei; el fu scos și trimis în surghiun la Tenedos,
unde după
trecere de câtevă zile s'a trimis un capigibaş și i-a tăiat capul şi-l
aduse în
Capitală în ajunul Paştilor, Martie 1785,
2 Sahin-Ali-Paşa, din Ozu-Vizir.
lusuf-Pașa, din Mora-Vizir. Când răsboiul cu Rușii s'a declarat în 5 August 1787,
"Excelenţa sa a ieşit cu ordii-humaiunul, lăsând Caimacam În Constantinopole pe
Aga-Pașa. După el sa făcut Vizir Mustafa-Pașa, soțul Sultanci Rehan.

DOMNI
1290
1314
1333
1356
1389
1408
1423
- 1445
1460
1477
14193
1508
1510
1512
1320
1521
:1522
1529
1530
1533
1536
1316
1553
1533
1554
1533
1560
1517
1583
1585
1599
1591
1595
1601
1609
1614

Al ȚERII-ROMÂNEŞTI.

Radu

Vodă Negru, înainte de Sultanul Otman, întâiul împărat
Mihaiu Vodă, în vremea numitului Sultan.
Dan Vodă, în vremea Sultanului Orhan, fiul lui Otman.

al 'Turcilor,

Alexandru Vodă, pe vremea aceluiaș Sultan.
Mircea, Vodă Bătrânul, în acelaș an când a domnit Sultanul Baiazid, fiul lui Murad.
Radu Vodă "Țepeș, pe vremea numitului Sultan.
Vladislav. Vodă, pe timpul Sultanului Murad, [iul lui Mehmed. .
Radu Vodă cel Frumos, în timpul aceluiaș Sultan.
Laiotă Vodă Basarab, pe timpul Sultanului Mehmed Fetih.
Vlad Vodă 'Țepeluș Băirânul, pe vremea aceluiaș Sultan Fetih.
Radu Vodă, pe timpul Sultanului Baiazid, fiul lui Mehmed.

Mihnea Vodă,pe timpul aceluiaș Sultan.
Viăduţă Vodă, fiul lui Radu Călugărul,
Basarab Vodă, în acelaş an al domniei
Radu Vodă Călugărul, în acelaș -an al
Vladislav Vodă, pe vremea aceluiaș,
Radu Vodă dela Afumaţi, a doua oară,
Moise

fiul lui Vladislav,

Vodă,

asemenea.
Sultanului Selim Baiazid,
domniei Sultanului Canoni
|
asemenea.

şi Suleiman

asemenea.

Vlad Vodă, asemenea.
Vintilă Vodă din Slatina, asemenca.
Radu Vodă Paisie, egumenul din Argeş, asemenea.
Mircea

Vodă,

asemenea.

Radu Vodă, cel numit Iliaș, asemenea.
Mircea Vodă, a doua oară, asemenea.
Pătraşcu Vodă cel Bun, asemenca.
Mircea Vodă, a treia oară, asemenea.
Petru Vodă, fiul lui Mircea, asemenea.
„Mihnea, fiul lui Alexandru, pe vremea Sultanului

Murad,

fiul lui Selim.

Petru Vodă Cercel, fiul lui Pătrașcu, pe vremea aceluiaș.
Mihnea Vodă, asemenea.
Ștefan Vodă Surdul, asemenea.
Alexandru

Vodă,

asemenea.

Mihaiu Vodă Viteazul, fiul lui Pătraşcu, pe vremea aceluiaș.
Șerban
Radu

Vodă
Vodă,

Basarab,

pe

vremea

fiul lui Mihnea,

Sultanului

pe vremea

Alexandru Vodă, pe vremea aceluiaș.

Mehmed,

lui Ahmed,

fiul lui Murad.

fiul lui Mehmed,

|
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1616 Gavril Vodă Movilă, pe vremea domniei Sultanului Mustafa întâiul.
1619 Radu Vodă, fiul lui Mihaiu, pe vremea domniei Sultanului Osman, fiul lui Ahmed. |
1623 Alexandru Vodă, fiul lui Radu, pe vremea domniei a doua a Sultanului Mustafa
întâiul.

1628
1630
1633
1654

Alexandru Vodă, pe vremea Sultanului "Murad, fiul lui Otman.
Leon Vodă, fiul lui Ștefan Tomşa, pe vremea aceluiaș.
Mateiu Vodă Basarab, fiul vornicului Diavţalu, asemenea.
Constantin Vodă Basarab, fiul lui Şerban, pe vremea Sultanului Mehmed, fiul lui

Ibrahim.
|
|
1658 Mihnea Vodă, fiul lui Enache, pe timpul aceluiaș.
1660 Gheorghe Vodă, Capuchehaiaua lui Vasile Vodă, în zilele aceluiaş.

1661 Grigorie Vodă Ghica, în zilele aceluiaș.
1665 Radu Vodă Stridas, fiul lui Leon
1669 Anton Vodă Bătrânul, asemenea.
1672

Grigorie

1674

Duca

1679

Şerban

Vodă

Vodă,

Ghica,

a doua

asemenea.

Vodă

Vodă, în zilele aceluiaș.

oară,

asemenea.
AR

Cantacuzino,

asemenea.

1689 Constantin Vodă Brâncoveanul Basarab, în zilelo Sultanului Suleiman.
1714 Ștefan Vodă Cantacuzino, iar pe Constantin Vodă Brâncoveanul l-au dus

în Ca-

pitală. Impărăţia“i-a tăiat capul atât lui cât şi copiilor lui, în zilele Sultanului
Ahmed.

.

1716 Nicolae Vodă Alexandru Mavrocordat, iar pe Stefan Vodă Cantacuzino îl duseră
în Capitală. Impărăţia i-a tăiat capul în zilele aceluiaș.
1717

loan Vodă

Alexandru

Mavrocordat, fratele

lui, din mare

tele său Nicolae Vodă îl robiseră. Nemţii

la răsboiu.

dragoman,

Incheindu-se

când

pe îra-

pacea,

el fu

slobozit şi dus în Capitală. Asemenea.
1719 Nicolae Vodă Alexandru Mavrocordat, a doua oară, după ce fratele lui își plătise..
datoria obştească în Muntenia. Asemenea.
1730 Constantin Vodă, fiul lui, după moartea lui Nicolae Vodă, tatăl său. Constantin
Vodă

domni

15 zile, căci în

Capitală

sa

făcut

răscoală

şi s'a schimbat Sultanul.

Sub acelaş.
1730 Mihaiu Vodă Racoviţă, sub Sultanul Mahmud, fiul lui Mustafa.
1731 Constantin Vodă Nicolae Mavrocordat, a doua oară, în zilele aceluiaș Sultan.
1733 Grigorie Vodă Ghica din Moldova şi Constantin Vodă Nicolae Mavrocordat în
Moldova, sau mutarea lui. Sub acelaş.
1735 Constantin Vodă Nicolae Movrocordat, a treia oară, din Moldova,şi Grigorie
Ghica Vodă în Moldova, adecă mutat. In zilela aceluiaș Sultan.
1741 Mihaiu Vodă Racoviţă, a doua oară, şi Constantin Vodă Nicolae Mavrocordat îîn
„Moldova.
17-44 Constantin Vodă, a patra oară, sub acelaș.
1748 Grigorie Vodă Ghica, a doua oară din Molduva, și Constantin Vodă îîn Moldova,
sub acelaş.
1752 Mateiu Vodă al doilea, fiul lui Grigorie Ghica, din mare dragoman, după moartea
tatălui său în Muntenia. Sub acelaș.
“

1753 Constantin Vodă Mihaiu Racoviţă din Moldova, și Mateiu Vodă în Moldova, sub
"acelaş.
|
1750

Constantin

Vodă

Nicolae

Mavrocordat,

a cincea oară,

şi Constantin

Vodă Mihaiu

Racoviţă în Moldova. In zilele Sultanului Osman şi ale Sultanului Mustafa.
1738 Scarlat Vodă Grigorie Ghica din Moldova, în zilele aceluiaș.
Li

,
1761
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Constantin

Vodă

Nicolae

Mavrocordat,

a şasea

oară,

1763 Constantin Vodă Mihail Racoviţă, a doua oară.
1764 Ştefan Vodă, al treilea fiu al lui Mihail Racoviţă,
Muntenia. In zilele aceluiaș.
1666

Scarlat

Vodă

Grigorie

Ghica,

a doua

1767 Alexandru Vodă Scarlat Ghica,

în zilele aceluiaș,

după moartea

fratelui

său

în
|

oară, în zilelo aceluiaș.

în locul tatălui său, după

săvârşirea

din viaţă

a acestuia.

11769 Grigorie Vodă Alexandru Ghica, după izbucnirea răsboiului cu Ruşii, când după
un an fu luat ca rob de către Ruși. In zilele aceluiaș.

1770 Manole Vodă Giani, din Caimacam al Craiovei, după părăsirea Munteniei de către
Ruși. Apoi iar au ocupat-o aceştia, şi Manole Vodă a fugit la Nicopole și a stat
acolo până la încheierea păcii. Sub acelaş.
774 Alexandru Vodă Ipsilanti, din maro dragoman, îndată după pace, în it Septomvrie, în zilele Sultanului Abdul Hamid.
|
1782 Nicolae Vodă Caragea, din mare dragoman, în 5 lanuarie, sub acelaş.
1783 Mihaiu Vodă Suţu, din fost mare dragoman, la 1 lulie. Asemenoa.

1786 Nicolae Vodă Mavrogheni, din dragoman al flotei, în'25 Martie, sub acelaş.
DOMNII

MOLDOVUI.

1352 Dragoş Vodă.
1351 Sas Vodă.
1358 Iliaşcu Vodă, fiul lui Sas Vodă.

1366 Bogdan Vodă.
1372
1388
1391
1398
1399

Petru Vodă, fiul lui Mușat.
Roman Vodă, fratele lui.
Ştefan Vodă.
Petru Vodă, fiul lui Ştefan Vodă.
Juga Vodă, fiul lui Petru Vodă.

1401

Alexandru

1433
1445
1446
1451
1452
1454

Iliaşcu Vodă, fiul lui Alexandru cel Bătrân.
Roman Vodă, fiul lui Iliaşcu. |
Petru Vodă fiul lui Ştefan,
Ştefan Vodă.
Bogdan Vodă.
Petru Vodă, numit Aron.

14156

Stefan

1503 Bogdan

Vodă,

Vodă

[iul lui Roman

cel Bun,

cel

Bun.

fiul lui Bogdan.

Vodă, fiul lui Stefan, care a închinat Tureilor Moldova.

1516 Stefan Vodă cel Tânăr, fiul lui Bogdan.
1527 Petru Vodă
1538

Stefan

Vodă

Rareș, fiul lui Stefan.
Lăcustă,

1540 Alexandru Cornea.
1540 Petru Vodă Rareș.
1557 Alexandru Vodă Lăpușneanu.

1562 Despod Vodă, lacov Vasile.
1564 Ştefan Vodă "Tomșa.
1561 Alexandru Vodă Lăpuşneanu, a doua oară.
1569. Bogdan Vodă, fiul lui Alexandru.

1570 loan Vodă cel Cumplit.
1578 Petru Vodă Schiopul, fiul lui Mircea,
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1581 lancu Vodă Sasul.
1586 Petru Vodă

Schiopul.

1591 Aron Vodă cel Rău.
1592 Aron Vodă, a doua oară,

"1594 Ieremia Vodă Movilă.
1607
1609
1610
1615

Simeon Vodă Movilă.
Constantin Vodă Movilă.
Ştefan Vodă Tomșa.
Doamna lui Ieremia Vodă

1616

Radu

cu fiul ei Bogdan.

Vodă cel Mare.

1618 Gavril Vodă Movilă.

1619 Gaspar Vodă, italian Frânc.
„1621
1622
1623
1626
1631
1633
1633
1634
1654
1658

Alexandru Vodă Iliaşcu.
Ştefan. Vodă Tomşa, a doua, oară.
Radu Vodă cel Mare, a doua oară.
Moisi Vodă Barnovschi.
Alexandru Vodă Iliaş.
Miron Vodă Barnovschi, ;a doua oară, și îndată Moisi Vodă.
Moisi Vodă.
Vasile Vodă Arntutul.
|
Ştefan Vodă Gheorghe, fiul lui Dumitrașcu Logofătul.
Gheorghe Vodă Ghica, capuchehaiaua lui Vasile Vodă.

1660

Ştefan

1664
1666
1668
1669
1673

Eustatie Vodă Dabija.
Duca Vodă Arnăutul.
Iliașcu Vodă, fiul lui Aloxandru.
Duca Vodă, a doua oară.
Ştefan Vodă Petriceicu.

Vodă,

fiul lui Vasile.

164 Dumitraşcu Vodă Cantacuzino, Constantinopolitan. .
1676 Anton
1679

1681
1685
- 1693
1696
1701
1701
1705

Duca

Vodă
Vodă,

Ruset, Kiriţa Dragota.
a treia

oară.

Dumitrașcu Vodă Cantacuzino, a doua oară.
Constantin Vodă Cantemir.
Constantin Vodă Duca.
Antioh Vodă, fiul lui Constantin Cantemir.
Constantin Vodă Duca, a doua oară.
Mihaiu Vodă Racoviţă, din mare spătar.
Antioh Vodă Cantemir, a doua oară.

„108 Mihaiu Vodă Racoviţă, a doua oară.
1710 Nicolae Vodă Alexandru
1711

1712
1716
1729
1133

Dumitraşcu

Vodă,

fiul lui

Mavrocordat,
Constantin

din mare dragoman.
Vodă

Cantemir,

care

a fugit în Rusia.

Nicolae Alexandru Mavrocordat, a doua oară.
Mihaiu Vodă Racoviţă, a treia oară.
Grigorie Vodă Ghica, din mare dragoman.
Constantin Vodă Niculae Mavrocordat din Muntenia, și Grigorie Vodă Ghica în
Muntenia.
1735 Grigorie Vodă Ghica, a doua oară din Muntenia, şi Constantin Vodă Mavrocordat
în Muntenia.
1741 Constantin Vodă Mavrocordat, a doua oară în Muntenia.
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Ioan Vodă Mavrocordat, fratele lui.
Grigorie Vodă Ghica, a treia oară.
Constantin Vodă Nicolae Mavrocordat, a treia oară din Muntenia, şi Grigorio Vodă
în Muntenia.

Constantin Vodă Mihaiu Racoviţă.
!
“
Mateiu Vodă Grigorie Ghica din Muntenia, şi Constantin Vodă Racoviţă în Muntenia.
Constantin Vodă Racoviţă, a doua oară din Muntenia,
Moldova.
|
Scarlat Vodă, fiul cel dintâiu al lui Grigorie Ghica.
loan Vodă Calimachi, din mare dragoman.

şi a ridicat văcăritul din.

Grigorie Vodă, fiul lui Ioan Calimachi, pe care însuș tatăl său îl pusese pe tronul
domnesc, şi după câtevă zile a plecat în Capitală.
Grigorie Vodă Alexandru Ghica, din mare dragoman.
Grigorie Vodă Ioan Calimachi, a doua oară, şi în 1768 a izbucnit răsboiul cu Ruşii.
Iar tabăra împărătească a venit la Han-lepesi, judeţ din Moldova, numit Robuia.

Măria Sa sa dus să se închine Marelui Vizir, Acesta
şi-l trimise în Capitală,

însă îl puse la închisoare

unde a fost iarăș închis, iar după câtovă

zilo decapitat

de împărăție.
Constantin Vodă Nicolae Mavrocordat a patra varii. Po timpul răsboiului i-a poruncit Poarta să se ducă în tabăra împărătească. EI a plecat dar îndată, și sosind
la Han-tepesi unde eră ordia, Marele Vizir l-a îmbrăcat cu caftan pentru scaunul
Moldovei,

apoi

cu o cucă,

un

armăsar, un

cerhian cu blană de samur, şi l-a trimis

în Moldova. In acelaș an l-au robit Ruşii din Galaţi. Le-au dus la laşi la curtea
domnească. Fiind bolnav, s'a săvârşit din vicaţă după câtovă zile. A fost îmmormântat la Mitropolie cu mare alaiu,
Grigorie Alexandru Ghica, a doua oară. Măria Sa fu robit pe timpul răsboiului
de către Ruși în Muntenia şi fu trimis la Petersburg. Apoi fu adus în Moldova.
Iar «după pace i-a venit dela împărăție caftan și alto insignii dela împărat, și fu
rânduit ca domn al Moldovei. Iar în al treilea an al domnici sale a venit din Capitală un agă capugibaş (sub cuvânt că trece pe acolo). L-a găzduit în Beilic.
El s'a prefăcut că e indispus şi nu sa dus la curte. Măria Sa la ceasurile unu
din noapte (fiind Ramazan), sa dus să-l vază. Aga a ieşit afară ca să-l primească
apoi au intrat în odaie domnul, aga şi câţivă oameni de ai lui. Aa le-a făcut
atunci somn acestora și i-au tăiat capul domnului și l-au trimis în Capitală. Și
fără să se facă vreo turburare, cl a trimis oameni la curtea domnească de au
pecetluit-o, şi apoi spre noapte se duse și aga. La curte sau adunat mitropolitul
cu boierii şi aga a cetit firmanul mazilirii și rânduirii de domn a marelui dragoman. 'Totdeodată a numit locţiitor de domn după porunca împărătească și după,
scrisorile stăpânirii.
17 Constantin Vodă Dimitrie Moruzi, din mare dragoman, 19 Octomvrie.
Alexandru Vodă, fiul lui Constantin Vodă Mavrocordat, 25 Maiu.
786 Alexandru

Vodă Mavrocordat, fiul lui loan Vodă Mavrocordat, din nare dragoman.

1787 Alexandru Vodă
17883 Manole

Vodă

Ipsilante, a doua oară.

Giani,

a doua

oară,

1l Maiu.
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PIGA,

Palriarhul Alexandriei și locoţiilor al celui din Canstanlinopole.

SCRISORI
l,
Lui Nichifor, prea învătalul, pace,
“+ Pronia dumnezeească ferindu-to de multe şi de mari primejdii, nu vocşte
să fii nici fără arije, nici fără lucru, ci să cauţi să răspândești învăţătura câştigată la cei co te urmează pentru răsplata chemării de sus, nelăsând, pe cât este
cu putinţă, ca cei nesupuşi să micşoreze evlavia oamenilor; căci biruinţa credinţei greşite e lucrul cel mai nedrept. Biruească, o, Nichifor, prin tine adevărul și să nu so
clatine câtuş de puţin vreuna din credințele părinteşti, pe cari atât părinţii răsăriteni,
cât şi cei apuseni (înțeleg pe cei de demult), ni le-au predat în sinoadelo cele con:
vocate de Duhul Sfânt. Nu ascultă de acei cărturari guralivi, cari se joacă cu cele
sfinte ca pe scenă şi nu au decât o singură grije, de a spune totdeauna ceva din părerile lor şi de a pledă în contra adevărului: Spulberă scornirile lor prin simplitatea
cuvântului dumnezeesc; căci propovăduirea evluvici nu stă în înțelepciunea omenească.
Caută să nu-ţi atragi vreo ocară arătând nepăsarea do altă dată; te îndemn dinadins:
și ascultă-mi sfatul părintesc, pe caro dragostea mea nefăţărită de multe ori ţi l-a dat
în “Tracia. Întreprinderile repezi sunt supuse unor mari pericole, de cari trebue să se
ferească cei cuminţi, cari au în vedere scopul; căci numai pe temeiul rezultatului
(cum nemerit a spus un filozof păgân) se judecă de cele mai multe ori fiecare fapt
din trecut.
"Fii sănătos în Domnul, prea scumpul meu copil.
Constantinopol, 5 Ianuarie 1597.
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2-.

..

“+ Dintre

turia mincinoasă,

Celor de prelulindeni.

cele zece porunci

ale Domnului

una este și aceea, care opreşte măr-

şi după care mincinosul e pus alăturea

de

cei ce jură strâmb, în

cărţile sfinte ale 'Testamentului nou, din cari oricine poate învăţă cât de rea este minciuna, care are de tată pe diavol, după spusa Domnului. De aceea și noi cu drept
cuvânt cuprinși de mânie pentru clevetirea făcută de curând, clevotire care e tovarășa diavolului şi mama minciunii şi uneltitoarea omorurilor nedrepte şi care atrage
pedeapsa celor ce săvârşesc asemenea fapte, zicem că cei ce au scris scrisorile ca
din partea prea strălucitului fost domn. Alexandru şi'a prea nobililor boieri Kir Eustatie şi a altora, pentru cari scrisori n'a urmat puţină primejdie pentru persoanele -

vrednice numite mai sus, ca unii cari au scris şi au plăzmuit acele scrisori falşe, să

fie afurisiți și „nociertaţi de Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, şi să poarte blestemul celor trei
suto optsprezece părinţi purtători de Dumnezeu. Pentru ca dispoziţia acestora - să fie
„mai sigură în vremea de apoi, sa scris prezenta, și să rămâie neschimbată pedeapsa
până când coi greșiţi se vor pocii. Harul Domnului fie cu voi.
!
11 Martie, 1597,
3,

“ Prea cucernicului și prea strălucitului domn Mihaiu Vodă, fiu iubit în Domnul,
har, milă şi paco fie dela Domnul și Dumnezeul șirMântuitorul nostru Isus Hristos.
Smerenia noastră urează şi binecuvintează domnia ta, o, Mihail, fiule prea
dorite, rugându-se necontenit de Domnul ca să păzească pe Măria Ta în pace, teafăr
şi sănătos, sub ocrotirea harului său dumnezeesc. Dorinţa ce avem pentru pace şi
dragoste

ca şi săracii

să nu

treacă

prin

grele ispite

şi ca ţerilo să nu se

strice şi su-

fletele să nu se piarză, e-tot ceeace.
ne sileşte pe noi:
de a mijloci totdeauna pe lângă
cei mai iluștri din stăpânitori din această a noastră mare împărăție şi de a scrie şi

către Domnia Ta ca să căutaţi a păstră iubirea, precum făgădueşte această prea înaltă
curteși prea slăvitul împărat. Şi nădăjduesc și mă rog ca ca să fie păstrată din amândouă părţile nevătămată şi neprimejduită, căci așă și lumea va fi ferită de peire și
prea bunul Dumnezeu
va fi slăvit. Cuvântul, pentru care noi am venit, este că prea
strălucitul general, serdarul, a aşteptat să vază a doua scrisoare a Măriei Tale şi apoi

să ne trimită îndată pe' noi, precum scrisesem și înainte. Dar tu să nu te îndoeşti de
dragostea ce are pentru tine prea puternicul împărat; dar nici tabăra (înţeleg oştirile
despre cari am auzit că se strângeau în părţile de lângă Dunăre), să nu deştepte vreo
teamă

în sufletul tău. Căci

eu am

întrebat

numai

decât

cum

am

auzit

aceasta,

că

în ziua de Sf. Gheorghe, 23 Aprilie, un ceauș împărătesc a fost trimis de către Domnul
Ieremia, ca să adune oştire. Deci m'am dus la prea strălucitul serdar Satregi Mehmed”
Paşa, să văd ca nu cumvă să se strice legătura de dragoste,
păzimși vom păzi dragostea cum am. făgăduit-o, şi numai
lucru necuviincios; cât despre cuvântul, pentru care am dat
tirile, este acesta: Domnul Ieremia ne-a înștiințat, că domnul
scoată din scaun, și sa rugat. de ajutor, şi am luat hotărîrea

numai

ca

să fie gata

şi-mi respunse, că: «Noi
dânșii să nu facă vreun
poruncă să se aducă oşArdealului ameninţă să-l
să se strângă acolo oştiri,

de ajutor, dacă domnul Ardealului va încercă să-i facă rău».

Și acest răspuns l-am socotit şi cuminte și vrednic de credinţă, şi m'am liniştit. lar *
aceasta o scriu Măriei Tale, ca să.nu te turburi; căci e bine şi “cuminte ca fiecare să

917
fie gata do păzirea sa, nu în paguba altuia. Să ştiţi că răsboiul nu e plăcerea lui Dumnezeu, ci mânia şi urgia lui; iar pacea este scumpă lui Dumnezeu, şi cei co o păzesc
pe ea, vor fi păziţi de Dumeezeu, al căruia har şi milă fie cu Domnia Ta, fiule prea
dorite. Amin.
Constantinopole, 23 Maiu 159.
4,
= Lui leremia, prea cucernicul şi prea strălucitul domn al Moldovei, fiu prea
iubit în Domnul, har, îndurare și pace, ş. c.l.
Din scrisorile Domnici Tale am înţeles foarte lămurit cugetul înalt al Mărici
Tale faţă de noi, când pe de o parte îţi arăţi mâhnirea că am fost împiedecat de a veni
la voi, precum şi noi ne-am întristat (ştie Dumnezeu), şi când pe de altă parte no rogi
să nu renunțăm, ci iar să mergem pe drumul acesta. Dar şi din prisosința dragostei
ne făgădueşte Domnia Ta să ne dea nouă ajutor şi mulțime de oameni cari să ne servească de gardă şi să ne însoțească mai spre adâncul ţerii, unde împotriva alor noştri s'a ridicat cu răsboiu trufia şi pizma și nemărginita dragoste pentru papa al Romei celei vechi, aşă numiții Iesuiţi, cari în locul răstignitului Isus propagă pe papa
cel îmbrăcat în haina moliciunii, pe papa cel care cu semeţie se ridică împotriva
oricărei autorităţi. Căci aceasta arată acele scrisori despre identitatea lui Dumnezeu,
cum ar puteă zice dânşii, dar care drept vorbind, nu e decât împotrivire faţă de
Dumnezeu; în cari scrisori, în diplomele lor de binefacere, hotărindu-se zice că...
voeşte (şi acesta e unul din cuvintele cari înstrăinează Roma veche de
„căci
calea dreaptă) să i se îngădue, nu numai să apere dogmele, ci să-şi dea la iveală
dogme, precum se parc, potrivnice sfinţilor apostoli, şi acum chiar Mântuitorului IIristos. Dar aceste le las pentru o altă scrisoare; iar Măria Ta făgăduindu-ne nouă ajutor spre a puteă veni acolo, unde cei din miazănoapte sau din apus ridicându-se
fără cruţare împotriva adevărului drept credincioșilor, adică al Bisericii răsăritene,
arăţi atât de multă bărbăţie faţă de Mântuitorul nostru. Drept care noi te fericim
pentru evlavie și te recunoaștem ca înflăcărat apărător al evlavici și ortodoxiei, al
neprefăcutei învățături, al sfintei Evanghelii. Pentru aceasta noi mulţumim Măriei Tale,
şi ştiu bine că Dumnezeu îţi va da cununile de care eşti vrednic, precum a dat lui
Constantin cel Mare şi celorlalţi bărbaţi iubitori de Dumnezeu, apărătorii credinţei.
lar noi suntem îÎmpiedecaţi în Constantinopole nu numai de rugile şi lacrimile Biscricii întregi, ci chiar şi de poruncile împărăteşti, mai ales că am și mijlocit pentru ca
pace să fie între prea măritul Sultan şi nobilii domni, atât Mihaiu cât şi ceilalţi. Din
această pricină nu putem veni la Măria Ta spre a binccuvântă, precum cereţi, pe voi
toţi, şi spre a merge de acolo la locul unde so înteţeşte lupta, unde sa concentrat
puterea protivnicilor ortodoxiei şi unde sprijinitorii credinţei sunt prea puţini şi slubi.
Dar «cele slabe ale lumii, zice Pavel, le-a ales Dumnezeu ca să ruşineze pe cei tari».
Toţi cu duhul suntem şi noi de faţă la luptele acele, măcar că feluritele suferințe şi
marile nevoi ale Bisericii ne opresc şi ne ţin pe loc în Constantinopole pe toţi, ca
fiind lipsiţi de orice ajutor şi plini de toată nevoia şi de tot necazul, săraci, fără adă-

post

(căci nu avem nici loc de

şedere),

plini de datorii,

de primejdii,

do supărări.

Dumnezeu, care pe ai săi, precum e scris, prin multe suferinţe îi face să intre la sălașurile veşnice, să vă împuternicească şi pe voi să răbdaţi chinurile şi să suferiţi împreună cu poporul lui Dumnezeu mai bine—cum spune apostolul despre Moiso—
decât să aveţi plăcere trecătoare; căci cele ce se văd, zice Scriptura, sunt trecătoare,

iar cele ce nu se văd sunt veşnice. Ne rugăm

dar de Domnul şi zi şi noapte „ca să
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to păzească pe Măria Ta în sănătate, în fericire, în pace, în linișt
eşi în mântuirea sufletului sub ocrotirea Sfântului Duh. Amin.
Constantinopole, 14 Iunie 1597.

5,
Lai

“- Ne serieai nouă,

Mihaiu

Vodă.

cum: Paşa, care se găsește

la hotare, a necăjit pe oameni

în două rânduri pe vremea păcii și că ai auzit cum că Titarii trecură
prin ţara ta, şi
ai cerut ca noi să le aducem acestea la cunoştinţa Marelui Vizir Ibrahim
-Pașa. Așă

am şi făcut și i-a părut rău marelui Vizir; căci nu e dorinţa binecuv
ântatului și marelui stăpânitor, Sultanul Mehmet, ca să sufere popoarele, fiindcă el
nu numai ca împărat cârmueşte lumea lui Dumnezeu, ci ca un tată iubește poporul
; şi tot așă şi
Marele Vizir, care cu atâta dreptate şi milă conduce poporul împărat
ului şi toată împărăţia, că cu toţii noi suntem în pace și mulţumim lui Dumnezeu. Indată
dar a poruncit marele Vizir după dorința ta și a fost destituit acel pașă, şi a luat măsuri
ca
Tătarii să nu mai treacă în hotarele tale; dar acestea le va face întrun oarecar
e chip
cuviincios, şi aşă nădăjduim în Dumnezeu. Deci trebue ca și tu să rămâi cu dragost
e

și supunere către prea măritul împărat și să nu încctezi cu ascultarea ta către împărat

pentru ticăloşia slujitorilor lui, mai ales de când împăratul nu are ştire, nici pornire
spre rele. Cunoaște că Dumnezeu iubeşte pacea (căci răsboiul e mânia lui Dumnez
eu,
de care cei ce se tem de dânsul trebue să se ferească),şi deci te rugăm: și pe
tino

să faci

aşă şi să-i îndemni pe toţi ceilalţi să facă precum

am

şi scris adescori mai

de mult, şi mulțumind ţie că ne-ai ascultat până acum; şi te rugăm ca să asculți
până la sfârşit ca şi noi să avem pace sub paza prea slăvitului împărat şi a Marelui
Vizir, care pe noi ne iubește. Domnul cu tine.
Constantinopole, 5 August 1597,

6.
Mitropolitului

Ungro- Vlahiei Eftimie.

+ Două scrisori ne-a trimes nouă Prea Sfinţia 'Ta. Una în care ne-ai mulțumit

că, primind hirotonia ta,te socotim ca frate și tovarăș în slujbă. Și despre aceasta am
judecat după cum ştiam, având în vedere și nevoia vremii; căci în mijlocul riisboaielor
nu eră lesne a înştiinţă despre hirotonie la Constantinopole, precum eră drept. Despre
aceasta vom scrie mai lămurit, când cu ajutorul lui Dumnezeu vom primi scrisorile
tale despre hirotonie. Cealaltă scrisoare vorbiă despre unele păcate ale acelora de
"acolo, cari se arată neascultători prea sfinţiei tale și cari se poartă împotriva legii. Pe
“aceştia prin scrisori îi afurisim din sânul bisericii lui Hristos şi poruncim ca toţi să
fie ascultători şi supuși poruncilor tale. Ne rugăm și de Prea Sfinţia Ta ca în tot chipul
să te strădueşti spre a fi cu vorba și cu vieaţa lumina și sarea lumii, precum ne-a
poruncit Mântuitorul, făcând și vorbind tot ce poate aduce mântuire și ţie şi poporului
lui, Dumnezeu; căci aceasta e treaba bunului păstor. Dar şi vremea şi zilele grele cer
'o mai neadormită privighere, ca în frică şi cutremur să lucrăm pentru mântuirea

noastră după porunca Scripturii. Acestea făcând, aveă-vei și pe Dumnezeu în ajutor și

dela toţi laudă și pe noi ne vei aveă cu milă
Scriptură, deși cu multă greutate, nu numai
cheltucală, mai cu seamă ași îndreptată, ci şi
mocanonul l-am dat să fie copiat, neavând un

la toată cererea ta. Iţi trimitem şi
fiindcă se găseşte anevoie şi cu
din pricina acestor vremuri rele.
al doilea exemplar. El cuprinde

Sfânta
multă
lar Nocanoa-
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nele tuturor soboarelor, dar fără tâlcuiri. Vom face și această chicltueală pentru dragostea
ta, măcar că suntem în lipsă mare.
Facem cunoscut Prea Sfinţiei 'Tale, că în Constantinopole s'au vândut două mâ:
năstiri: marele Dimitrie şi Sfânta Maria Balin la Xyloporta; iar noi le-am cumpărat
pe ele ca să nu ajungă în mânile necredincioşilor, dar am rămas până acum dator
cu banii, și dacă vrea și Prea Sfinţia Ta să ajuţi pentru una sau pentru amândouă, atârnă
„de tine. Răsplata ţi-o cunoşti. Pe lângă toate acestea îngrijește şi de fraţii cari se găsesc în robie, şi adu aminte despre aceasta şi prea cucernicului domn şi celorlalţi
boieri ; căci nu o cu putinţă ca noi, fără ajutor, să trăim şi să stăpânim bisericile lui
Dumnezeu în mijlocul necredincioşilor. Domnul cu voi!
Constantinopole, 6 August 1597.
1,

Arhiepiscopului Neciarie.
+ Inalt prea sfinţitului arhiepiscop al primei lustiniane din Ohrida şi din toată

Bulgaria, prea iubitului în Domnul. ........
Din scrisorile tale aflând cele privitoare la Prea Sfinţia Ta din partea Dacilor
cari petrec sus, ne-am bucurat de sănătatea voastră, dar ne-a părut rău pentru supă- raro; deci te rugăm să rabzi puţin suferințele acestei lumi; căci vom aveă răsplată
dreaptă. Vom trimite celor de acolo despre voi tot ce vom află că trebuo și vă aduce

vouă folos. Domnul cu voi!
Constantinopole,

11 Ianuarie, 1598.
8.
Lui Mihaiu

Vodă.

“+ Ce am făcut cu Marele Vizir Ibrahim-Pașa cu privire la trebile obştii lumești,
adică la înţelegere şi pace, şi că a scos din slujbă po Paşa care ţi-a făcut necaz şi că
nu va lăsă pe Sciţi (Tătari) să treacă prin hotarele tale, ţi-am scris în scrisorile pe
cari le aduce loan Măriei Tale, măcar că și atunci am scris pe scurt. La aceasta nu
mai trebuo să adaug alta decât că e nevoie ca şi Măria Ta să arate un semn de dragoste faţă de stăpânitori, trimițând ca haraciu tot ce vei puteă; căci în acest chip

scapă lumea aceasta de robirile Sciţilor. Iar acum, fiindcă prin scrisorile tale ne rogi
ca să ajutăm pe fraţii ortodoxi cari, din nefericire, sunt prigoniţi în Polonia do către
Roma veche, răspundem și la aceasta. |
Mai întâiu mulţumesc mântuitorului Dumnezeu, că a insuflat suflotului tău sfânt
şi inimii tale o râvnă sfântă pentru mărirea mântuitorului Iristos; căci mărirea lui
“Hristos e cunoașterea lui Dumnezeu cel adevărat, evlavia, ortodoxia, pe care o jignesc acei ce nu rămân statornici credințelor şi tradiţiilor sfinţilor părinţi, şi fierbinte
mă rog de Dumnezeu cel cu trei feţe să păzească această făclie a cucerniciei tale;
de acolo, dela Dumnezeu vei aveă darul şi nu dela noi, după spusa lui Pavel. Intâiu
dar aceasta. Al doilea rog pe Măria Ta şi Evlavia Ta să porţi mai multă grije ortodoxici şi să te întăreşti în oredința ta, căci știi că fără credință (zice Pavel) e peste
putinţă să placi lui Dumnezeu. Și este credința adevărată pe care o falşifică prefacerile şi inovațiile oamenilor; dacă ei pun înainte înţelepciunea lor, aceasta pe lângă
Dumnezeu nu e, după Pavel, decât nerozie; iar dacă propun filozofia lor, mama pre-

facerilor şi învoirilor, Pavel o va numi această filozofie amăgire deşcartă. Căci nu în
înţelepciunea

oamenilor sau în filozofia

lumii

ne-a

descoperit nouă

Dumnezeu

taina
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ovlaviei,ci prin Duhul Sfânt în scripturile

dumnezeeşti,

tilmăcite

de sfinţii părinţi,

cari ne-au şi predat nouă în șapte soboare cele co avem și învăţăm. Al treilea află
că ceeace ne rogi pe noi să facem, făcut-am adeseori şi în scrisori multe, după cari
trimitem. copie cucerniciei tale, ca să ştii câtă silință, câtă oboseală şi muncă, punem
pentru credinţă. Dumnezeu ştie, că nouă nu ne sunt de ajuns nici zilele, nici nopțile să
facem,

să vorbim,

să scriem

cele

ce sunt

de

folosul

obştesc. Ale

mele

sunt

abaterile

şi judecăţile și neînțelegerile toate ale poporului, ale mele primejdiile bisericii, nevoile,
clădirile sfintelor locaşuri, grijile pentru ortodoxie, pe cari şi le scriem şi le spunem
celor de aproape şi celorde departe, pe unii îi mustrăm, pe alţii îi sfătuim, pe alţii
îi îndreptăm şi pe alţii căutăm să-i punem sub oarecare pază, şi Dumnezeu știe cum
ne frământim cu mintea şi cu sufletul şi cu. inima; a noastră e în sfârşit supravegherea datoriilor Bisericii, ale noastre lipsurile săracilor. Şi toate acestea cu duhul şi
ajutorul lui Dumnezeu le facem sau căutim a le face precum cunoaștem sau putem
mai bine, singuri, lipsiţi de mijloace și slabi; dar nici cei cari ne pot ajută, fie cu
vorba, fie cu banii pierduţi, nu-și dau silința cuvenită: Dar are Dumnezeu ochiu răsbunător, și el va avcă grije de noi. Mă rog la rândul meu de cucernicia ta să găseşti
pe unul care să ştie bine latineşte şi să-ți tălmăcească ţie cele adresate către nebiruitul împărat Rudolf al Austriei, ca să vezi ce scriu şi să trimiţi cele ce scriu, dar
- Şi prin scrisori de ale tale să ceri ca să asculte cererile noastre. In scrisoarea grecească am pus pe cea latinească, şi iea-o de o copiază, apoi punând pe cea latinească
pe lângă cea grecească, trimite-o. Iar celelalte, pe cari le trimitem: şi noi în Polonia,
trimite-le cum vei şti că ţi-e mai bine. Şi nu uită şi pe ale noastre.
|
Fiindcă ai scris ca să scriu şi să trimit scrisorile către cucernicia ta cu un
„om al nostru credincios şi că va fi folos mare şi ajutor, iată îţi trimit pe un om al
nostru, pe cinstitul Kir Teodori; căci nu am la îndemână clerici, mai ales din pricina
turburărilor din vremea de acum. Trimit şi scrisori. Lucrează ca un apărător al eredinței și Domnul îţi va da răsplată în ziua judecății când va răsplăti pe fiecare după
vrednicie. Fie harul lui cu evlavia ta şi cu ai tăi. Amin.
Constantinopole, 29 August 1597,
În chestia
arătăm miloşi, cu
că le tălmăcim în
sorile tale. Cei o

mitropolitului am făcut cum aţi voit;
cât şi nevoile o cer. Scrisorile ce am
limba turcească şi le cercetează Paşa
sută de galbeni i-am făcut o cârji spro

căci am fost de părere 'să ne
scris și scriu Măriei Tale, află
şi Sultanul, şi unele din scriamintirea ta.

9.

Prea sfinţitului mitropolit al Moldovlahiei Gheorghe și prea iubitului

slujitor

cu noi în Domnul fie har milă şi pace din partea mântuitorului Hristos,
Ne scrii nouă despre unele cărți de iertare, şi iată le trimitem. Trimitem de
“asemenea şi mantia pe care o ceri ca să o trimitem cu vreunul din arhierei; dar nu
o trimitem cu arhiereu, căci nu ne dă răgaz vremea care este grea. Tu, primind-o,
cinsteşte darul cu urare şi binecuvântare și păstrează neatinsă comoara credinţei ortodoxe. Căci poţi, cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu sprijinul prea cucernicului tău frate
domnul Moldovei, să păstrezi poporul lui Dumnezeu în sfinţenie şi dreptate și să-l ţii
în dreaptă credinţă. Ajută pe cei lipsiţi şi nu cruță pe cele peritoare pentru. cele
veşnice. Fă-te cârmuitor credincios şi dispreţuește credințele trecătoare, urmând pe

.

părinţii ortodoxi, ca împreună cu ci să te faci moştenitor al veşnicei vieţi. Innoirile,
mai vârtos cele ale Romei vechi, respinge-le; căci ele turbură apele credinței ortodoxe,
ai cărei binefăcători vor “fi încoronați de Dumnezeu, a cărui slavă și putere e veşnică
şi care păzească-vă pe voi în fericire.
=
* Constantinopole, 7 Septemvrie 159.
IE
10.
Lui

Ieremia

Domnul

Aloldoei.

- Cu cinstitul Chir Panu Comisul, prea mărite Doamne, și fiule preaiubital
smereniei noastre, primit-am milostenia iubirii tale în vreme de mare nevoie, când

pentru

multe treburi de ale credinţei

facem multă

chieltucală pe fiecare

zi. Pentru .

mila ta, Dumnezeu să-ţi dea însutită răsplată și împărăţia cerurilor, pentru care ne
_şi rugăm de cucernicia ta să-ți dai silința, lucrând cu temere și frică pentru însăş
mântuirea ta. Scris-am Domniei tale şi iară scriu, să te fereşti de creştinii sângiurilor
şi să nu te temi de nimic, având pe Dumnezeu în ajutor. Așă să faci. Dar fiindcă aud

că ortodoxii sunt prigoniţi în Polonia, sileşte-te pe lângă măritul rege al Poloniei prin
soli şi prin scrisori ca să lase pe ortodoxi să trăească după credinţele şi tradiţiile bisericii răsăritene, pe cari le-au consfințit sfinţii părinţi ai Răsăritului şi Apusului prin
“şapte

soboare

ecumenice,

a căror urmare

e sigură

și întemeiată

ascultarea. sau supunerea la înnoirile Papei din Roma
toare. Mijlocoşte de asemenea și pentru Nichifor; să nu
luptei ce s'a încins în potriva noastră, a ortodoxilor,
dorul Angliei pune-te bine cu tot dinadinsul, căci cl
tornică. Ascultă cuvintele mele; căci cu po Domnia

pe credinţă; pe când

veche e fâră temeiu și pierzădai uitării pe Nichifor în vremea
Pe lângă Excelenţa Sa ambasapoate mult și vremea o, nesta:
ta în Isus Ilristos o iubesc și o

sfătuese la cele de folos; ba chiar şi ajut ori unde se întâmplă la urechile mai marilor
împărăției

și voiu

ajută totdeauna cu ajutorul lui Dumnezeu, al cărui har fie cu Domnia

ta. Amin,

:
Constantinopole, 6 August

.

1598.

|
1,

< Lui

Gheorghe Movilă, Mitropolitul Moldovlahiei.y .

2 Prea sfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei, Chir Gheorghe Movilă, prea iubit
frate şi slujitor cu noi în Domnul, fie har, milă şi pace din partea mântuitorului Ilristos,
Ne mulţumiţi nouă prin cele ce scrieţi despre darul duhovnicesc ce am
trimis prea sfințitului scaunal Moldovlahici pentru multa dragoste și prea marea cu-

cernicie, atât faţă de îndurătorul Dumnezeu cât şi faţă de noi păciitoşii, dovedită de
prea cucernicul și prea iubitorul de ortodoxie domn, fratele tău, întru cinstea Prea
Sfinţiei Tale. Iar noi mulţumirea o primim și ne vom sili ostenindu-ne cât se poate de
mult pentru dragostea voastră după cererea preamăritului domn și fiu al nostru. Chestia
are nevoie de chibzuire, ca st găsim chipul, cum am puteă, după canoanele sinodale,

să ridicăm Mitropolia la rangul
luri e prescrisă în lume

numai

de arhiepiscopie;
pentru

mantia

împodobită

patriarhii tronurilor apostolice;

cu

patru po-

iar ceilalţi ar-

hierei poartă mantii însemnate cu două poluri. Dar tronul vostru ca fiind ridicat acum
la rang

de arhiepiscopie,
are

dela

noi pentru

această

demnitate

aceste

semne,

adecă

mantia patriarhală și cârja patriarhală. Căci, fiindcă prea cucernicul domn sc luptă din tot
sufletul pentru apărarea ortodoxici, e vrednic și de domnia lumească, pe care fie ca
“Domnul s'o păstreze necontenit prin fiii fiilor lui pe veci, și demnitatea politică va fi
Jlurmuzaki,

Documente,

XIV.
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US
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însoţită deci de mărirea bisericească, Cât despre mine nu plângeţi că am părăsit nenorocita Constantinopole, dar plângeţi împreună cu mine de viforul ce sgudue biserica,
şi aveţi milă de mama, suferitoare pentru iubirea celui care:a suferit pentru noi. Căci
aşă și împreună cu el veţi aveă parte de slavă în împărăţia cerurilor. Amin.
Am scris, precum ai cerut, o scrisoare în latineşte prea distinsului arhiepiscop
al Leontopolei, precum şi el ne-a scris nouă. Am nădejde că şi dânsul va ajută puţin
pe ai noştri, măcar că face parte din acea curte, de unde izvorăsc toate scandalurile
în lume, Scrisoarea e vrednică de oameni înţelepţi şi drepţi. Domnul cu voi!
„3 Noemvrie 1598.
12.
Imi Ieremia, domnul

Moldovei.

+ Cu lacrimi am cetit scrisorile. Măriei Tale pentru mâhnirea ce v'a adus plecarea mea din Constantinopole şi că Măria Ta te-ai răsgândit să zidești acolo patriarhia.
Dar nu, prea mărite doamne şi prea iubite fiule, nu trece cu vederea rămăşiţele
Bisericii lui Hristos pentru neorânduelile câtorvă. Să nu ne biruească răul, ci să biruim
răul cu binele după povăţuirea sfântului Pavel. E nevoie, precum zico Domnul în
" Evanghelie, ca o sfadă să vie; dar vai de omul acela prin care vine sfada! Sămânţa
Evangheliei nu toată cade pe pământ bun, ci și pe pământ pietros și pe drum și în
spini, dar cade şi pe pământ bun. De aceea puţini sunt și acei cari se mântue, şi
între ei mă rog ca să fiți și voi şi vă veţi găsi de bună seamă, dacă veţi cheltui bunurile pământeşti spre dobândirea bunurilor veșnice. Deci nu vă mâhniţi pentru mine,
ci pentru biserică,şi ajutaţi-o pe aceasta de dragul lui Hristos. Cât despre arhiepiscopie, întâiu mă bucur că s'a mai hirotonit şi alt episcop, precum doriam; apoi mantia
patriarhală cu patru tipărituri şi patru râuri, căci mantiile celorlalţi arhierei au două
tipărituri, de aceea am trimis-o spre a fi dovadă și semn de mai mare cinste, pe care o
cere Măria Ta pentru Mitropolie. Aceasta o vom aduce la îndeplinire cu ajutorul lui
Dumnezeu pentru evlavia şi râvna ta cea sfântă; dar ce trebuință să se convoace un

sinod, și asupra acestui lucru vom chibzui, cum să chemăm pe ceilalți înalţi prea
sfinţi patriarhi. Lucrul însă cere şi multă osteneală și vreme îndelungată și nu puţină
cheltucală, pentru ca cu toţii să se adune în Egipet, sub cuvânt că au alte treburi din
pricina temerii de afară, dar în adevăr spre a împlini dorința voastră şi a da consfințirea noastră ca Mitropolia voastră să fie arhiepiscopală, pentru dragostea domniei și
evlavia poporului drept credincios. Despre aceasta faceţi-ne cunoscută și părerea voastră;
căci noi putem chiar singuri să facem această bunătate și vom îngriji de aceasta până
vor veni şi scrisorile voastre. 'Trimitem sfântul mir Domniei tale, şi îmmulţească-l prea
Slinţitul Mitropolit; îl trimitem cu protosinghelul şi duhovnicul nostru, preotul chir
Maxim şi cu însoțitorii lui. Doamnelor, atât mamei cât şi soţiei, și domnului chir Constantin trimitem urări şi binecuvântări (martor e bunul Dumnezeu) neîncetat. Fie harul

şi nemărginita-i milă cu voi toţi. Amin.
Alexandria, 7 Noemvrie

1598.
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1.
Prea învățatului între monahi

chir Chirilă

salutare.

De trei zile am trimis scrisoare sfinţiei tale alăturând la deslegarea chestiunilor şi câtevă altele prin cari căutam să abat simpatia ta către noi, ca unul care, ca
profet practic, ştiu cele ce vor fi peste puţin. Si întru cât aceste sau adeverit, opresc
drumul tău. Vreo trei din cei dintâi elevi ai școalei, mai nemulţumitori chiar decât
un trădător şi mai ingraţi decât Evreii, având, după Esiod, către un al patrulea pizma
unei a doua Eris, pe care a născut-o Ilaosul şi Noaptea cea întunecoasă, din ciudă au
“împletit pentru tânăr cuvinte de spirit, prin care ziceau că îl favorizez pe acesta la
lecţii mai mult decât pe ceilalţi. Deci, ca să nu fio pedepsiţi, şi-au făcut complici şi
pe ceilalţi băieţi, pentru cari, ziceau ei, că aveam o atenţie deosebită. Dar cum au
“văzut că nu se pot justifică, au adresat plângeri în scris către boier (1) și către epitropi,
prin cari plângeri au stârnit supărarea acestora asupra mea. Când aceștia au trimis po
unul din epitropi şi a ieşit triumfător adevărul, care nu eră așă cum ziceau ei, au schimbat
învinuirile în insulte, și aceste au fost atât de multe cât frunzele și florile cari cad
la apropierea iernii. Şi mie, fiind doar insultat şi necinstit din partea şcolarilor, mi
Sa părut greu de a mai sta în fruntea școalei și do a hrâni la gân niște șerpi cari
muşcau pe ascuns și pe faţă; deci am depus sarcina şcoalei. Dar fiindcă nu eră nimeni
care să se însărcineze cu conducerea ei, sau adresat către unul numit Callona, un om
cu trupul istovit şi lipsit de învăţătură elinească, care de curând venise spre a se
vindecă de amorţirea sa trupească; l-au rugat pe el și l-au îndemnat a luă direcţia
(1) Se înţelege Manolache Castorianul, [undatorul şeoalei comune particulare din C-pole pe
la 1663, în metohul

de acolo al Sfântului Mormânt.

394
șeoalei. Dar dânsul nevoind să asculte pentru

cuvintele

amintite,

epitropii au bătut

iariș calca spre mine. Iar cu stăpânindu-mi măhnirea, şi disprețul suferit din
partea
acelora cărora le-ain făcut bine, am cerut judecata arhiereilor judecători și aştept
încă

verdictul lor; şi dacă voiu puteă să resping pe acuzatori, poate aș mai rămâncă și
ți-aş putea face un bine; iar dacă epitropii vor însărcină jarăș pe acela, voiu lăsă va

cantă catedra. Mi sa întâmplat, o, frate, un lucru pe care nici în vis nu mi l-am
în- chipuit vreodată, căci elevii mă atacau ca niște hoţi şi se îngrijiau care de care să-și verse
ocara asupra mea, încât nu mai dovediam să le respund—atât de dese cădeau loviturile
una după alta. Până acum dară așă stau pătimind foarte mult, iar în viitor nu ştiu
unde mă voiu opri, scăpând de aici, și nu cunosc drumul care mă va primi sau oare
și Cuparides (1) mă va opri la el? Şi dacă îţi place să mă urmezi în rătăcirile mele,
vei aveă la îndemână tot ce am; iar dacă ţi-o greu a te supune schimbărilor, rămâi
„pe loc, ca nu cumvă din nenorocire să mă fac pricinuitorul nefericirii tale. Dă-ţi seama

bine de suis, și dacă îţi convine, nici cu nu mă dau în lături, chiar dacă va fi să mă

îmbare

și să mă

due până la Gadera.
2
Aceluiaş.

Iţi urez îndeplinirea celor dorite.
Prin scrisorile trimise de noi înainto de sfâsșitul lui Octomvrie către persoana
ta, mie scumpă, îţi împărtășiam relele făcute de trăsniţii şi neghiobii mei școlari
pe

cari atunci

îi tratam

ca pe niște

calomniatori

și vieleni. N'a trecut mult după aceea și

boierul, care-i şi ctitorul, a mijlocit pe lângă noi rugându-se ca să-i primese pe dânșii și mi-a
poruncit să-i socotesc iarăş în rândul elevilor. Dar negăsind ascultare, sa hotărit să
mă mute din școală. lară ei (căci de mult doriau acest lucru), atrași de poveţele arhivarului Mavroiani, cel stăpânit de femeie, au propus pe Callona și l-au făcut dascăl
al lor. Acest Callona a venit aici din insula Milo anul trecut, împins fiind de nevoia
sănătăţii; căci el din cauza paraliziei nervilor (sprijinit în cârji de amândouă părţile),
păşește ca un dobitoc și se făleşte pentru știința lui ca dracul de răutatea sa (acesta
e caro ţeseă

cele

mai

multe

intrigi împotriva

mea),

știință pe

care

cu

de

bună voie

am „părăsit-o. lar Callona, zis şi Cacona pentru obrăznicia lui, și-a închipuit că nici
măcar.oameni nu suntem noi Elinii neaoși, necum să avem vreo ştiinţă de carte. Și
ridicat în slavă par'că de un vârtej, a ajuns să fie directorul școalei, măcar că patriarhul
și arhieroii

ţerii

ştiau

că el e neștiitor

de

carte

inu știam

numai

cu,

căci

cl.se

as-

ruşine

lui

cundeă și făcei pe învățatul numai cu pomelnicul cărților sale) și opriau pe boier de a
desființă şcoala înainte de a o pune în stare bună. Dar fiindcă acesta n'a voit să asculte, l-au tras de picioare. După ce ticăloşia acestui Callona a fost intronată cu tot
alaiul, la început căută să-şi mascheze ienoranța cu limba franceză, dar cum sa întâmplat că n'a nemerit elevi mai bine deprinși decât cl la gramatică, se găsiă în nedumerire neștiind în ce chip să procedeze cu școala. Și atunci ai fi putut vedea pe
Ghermanos al tău ridicat în slavă și ludat de gura tuturor, cecace a avut ca urmare
că

cei

mai

studioși

au alergat

și. venind

la mine,

au

pricinuit

tot atâta

Callona pe câtă. glorie mi-au, făcut mie. Ba chiar am pus mâna pe unele scrieri de ale
lui, cari îi arătau pe faţă neştiinţa. Intâiu și întâiu cl nici nn știă câte articole sunt, și
pe acestea puneă totdeauna spiritul lin, iar la verbele contrase el puncă accentul asra

(1) Cuparides, după o însemnare dela marginea codicelui, se înțelege «Mihail Roset, fiul lu
Constantin Cupariul»,

-
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cuţit; în loc de fz&

el serie

fow. Baritoanelor

le pune

circumilexul

pe penultima:

Tărzw, Yeâeo. Intrebuinţează vocalele scurte în locul celor lungi: vastă, atputov. Când
acestea s'au dat la iveală şi sau arătat ca o fiară, cei mai mulţi, sau mai bine zis cu
toţii începură a pălmui pe boier cu cuvinte ncîmpăcate. Căci Balasis al meu, protonotarul, eră mai mult decât oricine arcușul adevărului, şi'el l-a desmeticit pe boier
strigând şi zicând, că nu știe Callonas, dar nici Mavroghianis, care-l laudă pe cl, nu ştie.
De aici ce a urmat? EI stă fâră treabă cu dușmanii mei, cari erau 6 cu toţii, şi cu
la rândul meu huzuresc în Motoh, având cu mine mai mulţi și mai puternici decât
el. Acesta se ascunde ca să nu se arate, iar cu ca om semeţ şi mândru, colind pre;
tutindeni. Dela toate am răsplată, și, fiind de mai multe ori chemat înapoi, nu am
crezut cu cale să fac aceasta; căci pe Callona îl cinstese mai puţin decât miluind;
din care pricină ei zic: «Rămâie și el cu tine». Dar cu nesuferind aceasta, rămân
acum afară din şcoală. Dar po puţină vreme; căci ci ameninţă să-l măture și pe el,
că învinuitorii îl urăse de moarte, căci el a fost pricina rătăcirii lor. Amin.
3,.
Invăţatului

doctor

Ioan

salulare.

M'am bucurat foarte mult pentru panglica, care după obiceiul medical ţi-a fost
acordată la teatrul internaţional al învăţaţilor din ilustra Padua, şi mă simt vesel ca
şi când cu însu-mi aș fi imbrăcat-o. Dar, firește, ar fi vromea pentru mine să iscodese
pe un medic, caro e burduf de știința lui, căpătată după mulţi-ani de muncă. Căci
fiecare doreşte ca prin mijocul cuvântului plăcut al învăţăturii să-și spele ca o spurcăciune

amară

neştiința, întocmai

ca la strugurii! necopţi, cari sunt acri la început, dar

încetul cu încetul, sub înrâurirea razelor de soare, se coc și astfel se îmbie podgoreilor ca roadă bună de privit și de gustat din "partea celor ce au îngrijit de dânșii.
Fiindcă dar multă ţi-a fost sudoarea ce ţi-a curs pentru studiile tale medicale, ai grijă
ca ca să nu răspândească și miros neplăcut, ci să te pregăteşti ca dintr'insa să nu
jasă decât

mircasmă.

Căci

vaza

unui

doctor

înţelept

cere

ca el cu

mintea

și puterea

graiului să socotească cu meșteșug pricinele bolilor și să nu aibă de loc nevoie de
toiagul cerşetorului. Dacă astfel vei fi lucrat şi te vei [i pregătit în această privinţă,
tu, fâră nici un pic de sudoare, vei învinge orice boală. Pe lângă acestea, cât priveşte

practica

amestecului

şi pregătirea

buruienilor

și leacurilor, aceasta o vei găsi și

aici. Căci eu am un prieten doctor pe lângă domn, căruia i-am făcut cunoscut despre
tine și i-am arătat și cpigrama, și ma însărcinat să-ţi scriu și ţie, ca nu cumvă să
faci practică în Venoţia (căci asta este foarte costisitoare, și tu eşti lipsit de, mijloace),
și aşă îmi fâgădueşte că în şase luni vei puteă câștigă o neîntrecută practică; pentrucă
cl n

are plăcere

să mai

rămâie

aici și caută

un

moştenitor

pentru” a-i „luă sarcina.

Ilai dar, dacă socoteşti cu cale, vino la noi cât mai repede, de ţi-ai însușit pe deplin
teoria medicală, Să știi că cu acum sunt pus sub pază și închis în numele meu, și
nici piciorul nu pot scoate afară din oraș pentru următorul cuvânt: A venit patriarhul
din Ierusalim și m'a întrebuințat ca duhovnic, crezându'mă Dumnezeu, ca să-i iert
toate păcatele ; dar eu auzindu-le, nam vrut să-l ascult. EI însă cereă să-l desley și
să-l fac liber de toate. Eu mă sprijiniam, ce e drept, pe temeiul legilor, cu toate acestea
el nu o slăbiă, ci voiă să capete pedeapsă. lar pedeapsa după legi eră să so depărteze
de biserică şi să se aleagă altul în locul lui ca patriarh, dar dânsul se împotriviă. Eu
dar ştiind că aceasta e moarte pentru mine și moarte sufletească pentru el, am plecat.
AMunci-să vezi ce-i trăsneşte. Anţerţ domnul mi-a dat o mânăstire pustie de toate;
pentru reînnoirea şi înălțarea ci mi-am dat tot banul, fâră ca în schimb să am vreun
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folos. Estan avcă destul venit şi puteam să-mi scot cheltuelile
păcătosul, s'a gândit să mi-o ica cu sila, pentru

și să câștig cevă.

EI,

ca, luându-mi-o, să mă silească să fac

ceeace pretindeă el impotriva legilor. Deci, cu vorbe ademenitoare

câștigă

pe

domn

şi-mi iea mânăstirea, pune mâna pe toate alo mele și mă dă afară gol, iar
eu le-am
lisat pe toate, ca să nu tradez legile duhovnicești. Dar cum a văzut că nici aşă
nu
mă înduplecă, s'a pus atunci vicleneşte si mă atragă cu darurile şi-mi scrie
o scri„soare, din care o copie ţi-o trimet acolo ca s'o faci cunoscută la nici şi mari,
cetind
şi pe cea de faţă, ca să știe oamenii în ce vas viclean a căzut tronul din Ierusalim
și că nu dau la iveală măcar o parte din nelegiuirile lui, ci că cl e nevrednic
de tron
şi de înălțimea lui. Dar dacă mă învoiam la cererea, lui, aș fi primit tot co
e al meu,
ba chiar și un adaus nelegiuit. Nu te-am uitat, fiule, dar nu am găsit oameni
pentru

trimiterea scrisorilor. Nicolae a ioşit de aici fără sgomot și n'am știut, Fii sănătos,

|

8 Octomvrie 1686,

4,

Prea înţeleptului și prea, învățatului dascăl, chir .Eugenie Ghermanos, noroc!
Cel ce-şi propune ca să studieze lucrurile cu tot dinadinsul nu trebue decât
să audă svonul cuvintelor simple, pentru ca să primească minciunile drept nişte
bat-

jocuri de pe car (ca să întrebuințez expresia, clasică). Căci inimile oamenilor se lipesc
de tot ce li-i. drag, şi de multe ori ghicese tot ce le place din însuş freamătul
frunzelor. Insă ne înșelăm cu nădejdile, căci şi așă nu ne depărtăm prea mult dela aştep-

tarea unui lucru bun, lar când vedem neamul barbar ridicându-se

cu furie sălbatică

asupra noastră, atunci visăm încetarea năvălirii lui, şi iar.
ne îmbrăcăm cu veşmântul
unor zadarnice biruințe, ne însuşim cu mintea cevă lesne de câștigat și uşor, şi
coborîm până la noroiu principiul căliuzitor din amândouă punctele de vedere,
atât de
greu e do a.respinge amăgirea cea plină de rătăcire şi vicleană. Haide acum iar
să de-

clamăm

laudele

noastre

răzimate

pe nădejde.

Aşă dar Alexie,

împăratul țerilor de

miazănoapte, cu-sfințenie trecând prin vadul vieţii până la luna Martie, -s'a săvârşit
din vieaţă şi sa dus la locașurile sfinţilor. Se zice că eră spre folosul lui
să ridice
oștirile asupra barbarilor cu ajutorul puterilor. sarmatice. Sarmaţii sau supus
porun:
cilor lui Alexie în urma unui îndemn din: partea Papei din Roma şi au
recunoscut
toate legile Bisericii răsăritene, afară de ceeace. privește numele: papal.
Măcar că
între ei a poruncit ca acesta să rămâie -un semn şi mijlocul de recunoaşt
ere. Acest
lucru a înfricoșat pe barbari de au întrebuințat ca mijlocitor de pace pe
domnul -de

aici, care a atras în fața locului
un alt sol do. partea lor. Dar pe când

se găsiau în

tratative, a venit știrea despre moartea lui Alexie. Deci ci au revenit la sentiment
ele
lor barbară și au refuzat să-și îndeplinească făgăduinţele date către Sarmaţi,
cari erau
dispuși pentru încheierea păcii. Condiţiile acestora erau că, dacă ar fi primit
pacea, ei
ar fi rămas .nesupăraţi și de Sciţi, și că pe lângă aceasta nu li s'ar fi cerut
nimic din
cheltuelile răsboiului; în schimb barbarii ar fi oprit pentru dânşii orașul cucerit
-împreună cu mulţimea satelor dimprejur. lară ci so învoiau ca să le lase orașul
cucerit
mai înainte, dar nu voiau să le dea nici o palmă de loc afară de oraș. Şi
în vreme
co ei erau ocupați cu acestea, s'a anunțat în Iunie şi apropierea puterilor
Sarmate,

ceeace a oprit în loc pe barbari do n'au mai cutezat

până astăzi să treacă

nici Du-

nărea. Auzim numai că de amândouă părțile se cercetează adeseori şi
se tratează
despre pace. Ne dăm deci cu.socoteala că noul Indiction poate va lămuri:
lucrurile
atât de încurcate, cari nu se mişcă decât numai prin voința lui Dumnezeu
.

Fii sănătos! Sărut în Domnul pe cei ce te încunjoară.
București,

5 August

1676,

|

,

Ghermanos,
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II

HRISANT

NOTARA.
*

5,
Către Iani.

Pentru îndeplinirea unei datorii pricteneşti ne eră de ajuns adevărul; căci adevărata prietenie nu se judecă de către prieteni prin cuvinte, ci prin sinceritate. Nici
"ou însu-mi nu ştiu pentru care cuvânt faţă de noi arăţi totdeauna cele dimpotrivă şi
nu ne împărtăşești numai mulţumiri necruţate, ci ne şi facem o laudă prin cele, ca
nişte adevăraţi Megarieni, cari nu sunt nici în rândul al treilea, nici în rândul al patrulea. Deşi foarte recunoscători îţi suntem, că ai atâta bunăvoință faţă de noi, și cu
adevărat te bucuri de salutările prietenești, sau de celelalte plăceri ale vieţii, şi nu
pe Bachus, căci nu e nici o avere mai bună decât prietenul. Dar fiindcă scopul prieteniei e folosul prietenilor, întâiu şi întâiu să ne ferim de a pune la încercare po prieteni,
iar dacă nu, ne rugăm de tine cel ce ne ești foarte drag nouă, ca, de cumvă starea
noastră are trebuință de îndreptare, s'o îndreptezi voios şi cu gând bun, precum şi
noi nu dăm uitării niciodată neplăcut ta prietenie, ci precum e drept, cu vorbe bune
îţi facem prieteni pe cei ce poţi să-i câştigi. Dar mai curând fâ-ne bine nouă prin frumuseţea scrisorilor tale şi îţi vom mărturisi o veşnică recunoştinţă. Acum ne aflăm
la prea înălţatul domn al Ungrovlahiei, care petrecând la cascadele Dunării, numite
acum Demir-capu, transportă proviziile de răsboiu ce so dă împotriva Germanilor; căci
Dunărea nu e plutitoare în această parte şi corăbiile merg cu greu la deal. Atâta despre
acestea. Fii fericit, adu- “ți aminte totdeauna de prietenie, Salutare.
1686, August.

6.
Prea învățatului director de şcoală şi prea vrednicului

domn

Valentin Luter

sănătate,

Toţi muritorii doresc foarte mult strălucirile soarelui şi voesc fără saţ să se
sature de ele. Dar nici unul, cred că nu doreşte, precum cu râvnesc chipul tău asemenca soarelui, rădăcina sufletului meu şi izvor prea bogat de haruri drăgăstoase.
Căci dacă cu nimic din tot ce este nu se plăteşte un prieten credincios, atunci ce
trebue să fie credinciosul şi înțeleptul Valentin? Deci e mai uşor să părăsesc însuş
soarele dorit de lume şi lumina zilei, decât să te cunosc numai din auzite; căci de
când te-am cunoscut acolo pe tine, scumpul meu, n'am mai auzit nimic despre tinc,
din care pricină nu mai puţin m'am supărat. Dar când cinevă la cascadele Dunării
mi-a spus ceva despre tine, nici nu pot să-ţi spun cât do mare mi-a fost bucuria
auzind numele tău atât de drag. Tot dela acela am aflat că te-ai înălțat la rangul de
director, şi aceasta m'a umplut de o plăcere şi mulţumire afară din cale; căci înţelepciunea, cum se zice, îşi caută pe aleşii săi şi duce spre culme pe slujitorii ei harnici. Dar întrucât prietenia e relativă, şi se referă la prieteni, e drept că atunci când
aceştia sunt de faţă, să ne adresăim către ei verbal, iar când lipsesc, să no adresăm
prin scrisori. Drept aceea răspunde şi tu prin scrisoare, arătând sănătatea şi buna ta
stare și fereşte-te de a cădeă în vina uitării. Fii sănătos,
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7,

_Mristos.

Prea, cinstitului și sespectabilului arhidiacon, chir Hrisant, salutare.
.
Am prinit scrisorile trimise do tine. Iţi sunt foarte recunoscător pentru cele.
lui
Bucuros ţi-aş trimite și cu ţie o scrisoare cuvenită, dar nu pot. Eu, mulţumită
Dumnezeu, sunt bine. Mă închin lui Dumnezeu cel de trei ori prea mare, rugându-l
să-ți mărească, sănătatea pentru interesul obştese şi particular. Mai mult să-ți scriu nu pot acum. Fii sănătos, prea slăvite bărbat. .
S'a scris în Braşov, în 8 Decenivrie, anul 1686.
AL tău
Valentin Greisghe

Director,
8.

Prea gloriosului și prea înţeleptului chir c, Cantacuzino, mare
ne-am

Acum

împlinit

dorinţa

stolnic.

ajuns (ca sa zic așă) la limanul mântuitor,

şi am

în ţara germană, dar abiă în 2 Decemvrie. Și care este lungimea, drumului şi ce sa
întâmplat pe lângă drum de când călătorim de şaizeci de zile, sunt lucruri cari de
pună seamă nu-ţi sunt necunoscute, deoarece şi prea înțeleptul tău suflet a străbătut:
rădăacest oraş. Dar acestea sunt în legătură şi proprii studiului după Isocrate, care
şi de
cina învăţăturii o numește amară, iar roadele dulci. O durere plină de suspine
în
întrucât
scumpă,
de
atât
mii de tânguiri e pierderea răposatului domn ; căci ea o
ale
asemenea vremi mai grele a pricinuit nemărginită jale chiar în. cele patru părţi
jale
cu
plâns
l-am
şi
fierbinţi
lumii. Impreună cu alţii întradevăr am vărsat lacrimi
nemângăiată. Dar despre aceasta ştie sulletul tău prea înțelept spusa poetului, că «cu
“mulţumire trebue să primim toate câte vin dela Dumnezeu». Mângâiaţi-vă dar, că nu
omul

a luat,

ci Dumnezeu

cel ce a făcut,

cel

ce

ştie interesul

fiecăruia

şi are mai

multă grije de noi, făpturile sale; căci somn e lucrul acesta şi moartea, strămutare şi
nu pierdere; călătorie dela cele mai rele spre cele mai bune şi îndeobşte înălţare spre
cele mai bune, şi chiar veşnice. A suferit şi lov la pierderea fiilor săi, dar atâta cât
se cuveniă, și şi-a imprăştiat norul durerii zicând: «Domuul a. dat, Domnul a “uat».
Dar şi toţi cari au trăit după voia lui Dumnezeu puţin au simţit relele; se Ducură
doar şi fericitul Pavel în pătimirile sale. Acestea dar gândind, o prea înțelepte şi prea
bunule creştin, și. crezând că, precum. Ilristos a murit, a înviat și a vieţuit, aşă va
duce cu sine şi pe cei adormiţi, acolo unde sunt cetele color drepţi, unde e oştirea
sfinţilor îngeri, unde general şi cap e împăratul măririi; căci. el a bătut calea pe care
trebue cu toţii s'o batem. Deci, tu dumnezeescule şi prea înțeleptule bărbat, făte tatăl
mângăcrii și îndrumării spre bine, mângăindu- te în tine însu-ţi. Dumnezeul îndurărilor și tatăl oricărei mângăeri va da mângăere tuturor neamurilor voastre şi după
trup şi după duh, și să-l ţie și să-l păzească de orice întâmpinare pe prea măritul şi de
Dumnezeu încoronatul nostru domn Kir, loan Constantin Vodă, întărindu-l pe scaunul
său prea înalt în cursul multor ani; și persoana ta sfântă şi prea înţeleaptă, împreună cu
prea scumpele

tale odrasle,

s'o ţie Dumnezeu

sănătoasă

şi fericită

în toată vieaţa. Amin
o.
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NL.

AVACUNWM.
9.
Prea iubite şi mult dorite mie frate, sfinte dascăle, chir Maxim, cu smerenie
mă închin domniei tale și împreună cu îmbrăţişarea lui Ilristos, trimit luminăţiei tale
prea mari, salutare dulce şi plină de dor, şi mă rog de Domnul Dumnezeu să fii sănătos cu trupul și cu sufletul. Şi noi, mulțumită mărinimici lui Dumnezeu, suntem
sănătoși trupeşte. Nu scriu pe larg domniei tale, ci numai atâta: un școlar al meu,
allător în Muntenia, a-auzit despre un matematice numit Avacum, care se află pe atunci
“în Moldova, şi poftind şcolarul meu să studieze matematicile și altele, s'a dus acolo
și a stat trei ani şi a învățat cât a putut și cât a fost în stare să-i predeă pomenitul
Avacum. Deci fiindcă el doreşte să înveţe încă şi învățături . mai înalte de filozofie,
poftoşte să vie Ja domnia ta, și dacă încuviinţezi, scrio-ne ca să ştim. Aceasta, şi fie
mulţi și fericiţi anii domniei tale.
|

AL tău în Hristos frate
Avacun,
IV.

EUGEN

IANULI.
10.

Prea înălțatului și seninului Domn

şi stăpânitor al întregii Ungrovlahii, Radu

Vodă, sănătate şi mântuire: şi biruinţă împotriva dușmanilor, îi urăm din partea lui
Dumnezeu tatăl și din partea Domnului Isus Hristos și a Duhului cel dătător de vieaţă
şi de o fiinţă cu dânșii. Amin (1663).
De loviturile relei şi nedreptei ursite, prea strălucite Voevod Radule, de înverşunarea ci nedreaptă și nebiruită, n'a putut vreodată un om născut în lume să fugă;
n'a putut să fugă de răutatea ci sau să-i împiedece aceasta gândul şi pornirile ucigă- toare âle relei sale voințe de când sa zidit această lume pământească. La toți blestemata întinde omoritoarele-i mreje, spre toţi purcede și-i atacă fără milă și cruțare.
Dar asupra noastră acum şi-a vărsat tot amarul şi sălbatica-i pizmă și răutatea-i cumplită. Cred că auzit-ai și dela mulţi ai aflat despre moartea prea iubitului meu copil
şi despărţirea timpurie şi prematura moarto a singurului meu fiu Chiriţă. Am pierdut,
prea strălucite doamne, nădejdea vieţii noastre, cârja şi mângăerea bătrâneţei, ajutorul
slăbiciunii mele, cel de al doilea după Dumnezeu, lumina şi strălucirea ochilor mei
sărmani. Am rămas, vezi bine, cu totul pustii şi nemângăiaţi; dar ela lăsat ani mulţi
şi fericiţi Măriei Tale și pentru toată familia strălucită și prietenii iubiţiai Măriei Tale.
A trecut în calea acea obștească și de care nu scapă nimeni, pe drumul cel din urmă
şi înfricoșat al stării omeneşti. Ne-a lăsat pustii și nemângăiaţi la răspântii, cum zice
vorba comună și populară. Ne-a lăsat în turburări și necazuri nevindecate și ar puteă

zice cinevă: o corabie chinuită de mii de vânturi și în primejdie să se innece. Cu
care întâiu să lupte, prea înălțate doamne? Cu patimile bătrâneţei și cu urmiirile ci
cele rele, sau cu obșteştile nenorociri şi nespuse suferinţe ale Neamului? Fie ca atotputernicul și cerescul har al lui IHristos, care numai cu un singur semn biruește cele
rele și numai cu un cuvânt izbândeşte cele cu neputinţă la oameni, el însuș acum să
lHurmuzaki,

Documente,

XIV,

,
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iea arma

şi pavăza, precum

spune

in psalmi dumnezeescul

potrivă și spre răsbunare asupra celor ce ne prigonesc.
mână pe cei ce-l chiamă cu adevărat într'ajutor! Amin,

David, și să se scoale îm-

Mântuească atotputernica-i

Ul.

Prea cinstitului şi prea nobilului chir Gheorghe Cantacuzino cel din Bizanţ,
sănătate, mântuire şi fericită întoarcere acasă.
Do

multe ori, prea nobile domnule

Gheorghe,

secerătorii

lasă în urmă spicele

coapte şi pline spicuitorilor, nu din negrije sau dispreţ, ci din oarecări
împrejurări ce

se întâmplă secerătorilor; ele scapă uneori nu numai secerătorilor,
ci şi spicuitorilor.
Tot acelaş lucru ni sa întâmplat şi nouă alaltăieri aici ; căci venind
Rizu, sluga noastră
credincioasă, ne-a surprins cu salutările-i neașteptate și neprevestite,
spunându-ne că
sa coborit împreună cu ceilalţi boieri la țară. Şi așă ne-a cuprins
o nespusă bucurie,
dar ne-a turburat numitul Rizu cu vorbaii lungă și ne-a uimit, precum
repedea lucire
a fulgerului uimește ochii omului. De aceea am scăpat din vedere
nobilul nume al
iubirii tale fără să-l pomenim în scrisoarea, boierului Constantin. lată
dar te salutăm şi
pe d-ta din tot sufletul și ne închinăm prin scrisoarea de faţă şi prin
cel ce o aduce
cu sărutare sfântă și mă bucur și împărtășesc bucuria cu. mulţi pentru
venirea domniei tale şi pentru sănătatea, ca şi pentru buna, şi sănătoasa-ţi vieaţă.
Mă rog dară de
atotputernicul har al lui Hristos să-ți dărucască o întoarcere
bună şi mai fericită

decât duşul,

”
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12.

Prea înţeleptule, prea învăţatule şi prea cucernice între creștini, chir Fotie, fii
deapururea norocit întru cele dorite împreună cu toată familia și prietenii
tăi.

Scrisoarea mie scumpă şi dorită a prea dulcii tale iubiri ce ne-ai trimis
nouă
cu multe zile înainte, am primit-o noi alaltăieri din fericire, Această
scrisoare ne-a
risipit din suflet toate nedumeririle şi cugetele noastre șovăitoare
ce aveam multă
"vreme despre domnia ta; căci înainto de asta pe fiecare zi le împărtăşiam
ici și cold
în mii .de înţelesuri şi felurite gânduri, zicând de multe ori în mine: «Oare
unde şi
cum se află acum prea bunul. meu Fotie, sufletul cel atât de iubit şi drag
lui Dumnezeu

ȘI și p plin de

dragoste
S

nevinovată?

Oare

spre

ce

arte e

pornit sufletul

său?

Lo-.

cuește încă acum în Adrianopol sau în marele oraş Bizanţ, ori străbate șesurile
Munteniei

libere, însoţind pe noul domn»?

Căci se zicea şi aceasta și din partea multora numai

cu vorbe goale şi nescrise se asigură şi se credeă că au alergat spre
acolo mulţi,
precum aleargă oile.......; dar mai ales împreună cu toţii au alergat în
urma dom-

nului, prietenul meu, loan Cariofil și chir Neofit, protectorul bisericii din Adrianopo
l
(aceştia înaintea: celorlalţi ca nişte berbeci făloși purtători de clopote) (1). Dar
eu am

scris înainte domniei tale în Constantinopolul de acum cel rău cârmuit și foarte
barbar,
această, pe scurt vorbind, Haribdă, acest reflux britanic sau un alt nou Babilon,
şi
neprimind. în chip neobişnuit răspunsul, am atârnat de atunci condeiul la
fum, precum
zice vorba; iar cumcă grijile, cum zici, şi turburările ce urmează din preocupăr
ile
vieții şi patimile ce sunt legate cu ele: netezese multe suișuri și ascuţese ochiul
cercetător al sufletului, eu cred, fără şovăire ; şi că noi înşi-ne ca unii cari am
avut ace-

leași suferințe, o, fiul meu Fotie, uşor suntem cuceriţi
şi zilnic rătăcim

prin valurile amare;

dar când

suntem

și biruiţi de asemenea patimi
cu totul cotropiţi, îndată prin

|
(1) Stă scris de, o mână ulterioară scriitorului acestui codice: sin anul 1693 s'a
dus în Muntenia, unde a și murit, Ioan Cariofil, pe când domniă acolo Constantin Vodă Basarab»,
->
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puterea sfintei cruci ieşim biruitori deasupra lor. Acelaş lucru rogu-te să faci şi d-la
şi să socoteşti mai cu seamă credința drept ancoră și nădejdea ca corabie şi ca adăpost
puternic al iubirii, şi astfel cu puterea cutezătoare u lui Ilristos, care a pătimit şi sa
răstignit pentru noi, vei pluti fără primejdie pe caloa cea aspră și amară a vieţii şi
te vei mântui pe neașteptate din valurile ei, precum ciuta scapă din cursa vânătorilor.
Deci nu te supără şi nu te lăsă luat de vântul rău al nenorocirilor de acum; căci,
după Euripid, nici o vieaţă nu c lipsită de nenorociri și scutită de patimi. Toată omenirea aici sufere şi 'se clatină ca și trestia bătulă de vânturi repezi și ca şi ciurul
când se cerne făina. Oamenii întâmpină zilnic mii do nenorociri şi feluri de moarte
amară ; de aceea şi îmbrățișează ei acum mai curând moartea decât prea dulcea vicaţă.
In vremea de acum demonii din iad, prin slujitorii lor, au stârnit împotriva noastră
toată sălbatica lor dușmănie. Dar tu, iubitul meu copil Fotie, nu te întristă de nenvrociri şi fii sigur că atotputernica mână a stăpânitorului a toate va alină Înverșunarea necontenitelor vijelii pricinuite do aceste duhuri furioase cari au cuprins lumea
întreagă. Singur cârmueşte-ţi vieaţa cu măsură la toate şi traiul mulţumit cu puţin
şi bine socotit; acelaș lucru.fă şi pentru casa ta. Insuflă cât se poate de des teama
de Dumnezeu mântuitorilor neamului tău și înainte de toate respectul către cele sfinte,
şi toate celelalte ce le-ai auzit dela mulţi, și bune şi relo so trec în linişte. Cele dumnezeeşti şi cereşti sunt deapururea aceleaşi şi rog ca de ele să ne învrednicim şi noi
și d-ta și toţi acei cari te iubesc cu totul nefățarnic. Po lângă acestea, mă rog să vie
asupra ta vrednicia mea (ca să zic după psalmi), mai ales dacă se deosebeşte cumvă

do mâna

ta.
V.

MITROPOLIT

ANONIM

AL

UNGROVLAHIEI.

12.
Inalt prea sfinţite şi prea dumnezeescule patriarh ecumenic, chir Paisie, domn
și stăpânitor al nostru, mă închin cu toată evlavia înalt prea sfinţiei tale cea de Dumnezeu împodobită şi cu smerenie sărut dreapta-i cea vrednică de cinste.
Deşi, înalt prea sfinţite al meu domn și stăpân, cunosc eu, sluga ei cea mai mică,
treapta de înălțime a prea sfintei noastre Mitropolii a Ungrovlahiei, şi nevrednicia smereniei mele şi că fără a mea putere s'a pus la cale aceasta; fiindcă însă domnul meu cel
prea cucernic şi iubitor de Hristos, cel vrednic de slava virtuţii și desăvârşirii părintești
şi mult prevăzățorul și prea milostivul binefăcător și purtător de grijă al smerenici mele,
după Dumnezeu, călăuzit de sus şi îndemnat de prea creştineasca lui evlavie și înnăscuta-i bunăvoință, pe lângă celelalte nenumărate binefaceri, de cari am avut parte
cu îndestulare din mâna darnică a cucerniciei sale, voind acum și mai mult să facă
bine smereniei mele, m'a ales şi m'a luat dela preasfinţita episcopie din Buzău, cu înţelegerea, cu voia şi binecuvântarea oficială a înalt prea sfinţiei tale după hotărirea
canonică făcută pe temeiul prescripţiei bisericeşti în prea sfânta Mare Biserică de
acolo a lui IHristos, cu ajutorul lui Dumnezeu am fost înaintat şi mutat, cu toată nevrednicia mea, la această prea sfinţită Mitropolie a Ungrovlahiei, cu multă supunere
mă plec voinţei de stăpân a înalt prea sfinţiei voastre, precum și poruncilor prea strălucite ale Măriei Sale prea cucernice, şi din adâncul sufletului cântări de mulţumire
aduc prea bunului Dumnezeu, care pentru neînsemnata mea persoană a avut o atât
de mare grije, n'am întârziat ca prin smerita scrisoare de faţă luând cu gândul poalele

sfinte ale înalt prea sfinţiei voastre cea de Dumnezeu

cinstită

și cu toată cinstea şi
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smerenia, sărutând prea sfinţita ei dreaptă,să aduc
și înalt prea slinţiei voastre închinare şi mulţumire cu toată plecăciunea:
mea de slugă. Dar fiindcă puterea limbii
mele sărace e prea mică şi ncînsemnată, iar cuvântul
ingrat care vino din inima mea
este prea lipsit de meșteșug, mă rog numai fierbinte
și neînduplecat de sfântul Dum:
nezeu, ca pe de o parte înalt prea sfinţiei voastre să diruea
scă zile lungi, stare pașnică
și prea fericită: și rimânere statornică şi întărire pe prea
sfințitul ci scaun ecumenic,
iar domnului meu cel prea mărit şi iubitor de Hristos
să-i dea darurile și răsplata cuvenită, putere ncînfrântă, petrecere neturburată în domnie
, întemeiere trainică și o
sănătate desăvârşită, ca să supuie sub picioarele-i strălucite
pe oricare duşman Și potrivnic, Fie ca însuș domnul, acest nesleit izvor al tuturor
darurilor și harurilor dum:
nezeeşti, prin rugăciunile tale prea sfințite și câștigătoare
de Dumnezeu, precum și
prin ocrotirea şi îngrijirea domnească a prea înălțatului și
de Dumnezeu păzitului meu
domn și binefăcător, să dea și smerenici mele destulă putere
şi tărie spre a păstori
după voia lui Dumnezeu turma cea spirituală a lui Hristos
încredințată mie şi a 0

îndreptă cu duhurt și a o înfăţişă neîntinată şi neprihănită în a
doua

înfricoșată înfă-

țișare a domnului nostru Isus Ilristos, să fiu plăcut prea
înălțatului meu domn şi tu_turor boierilor prea slăviţi și celorlalţi supuşi ai Măriei
Sale. Și întru cât prea înălțatul
meu domn, prea slinţite al meu 'cap.și stăpân, este cu
cea mai neprefăcută dragoste
liească şi nomărginită, cinste cu totul devotat înalt prea sfinţiei
voastre și atârnă deapururi de poruncile ei părintești, voiu fi şi eu totdeauna
cu prea puţina putere ce am
foarte supusă și ascultătoare a ci slugă. Fie-mi urările
ei preasfinte și câștigătoaro de

Dumnezeu

întru ajutor în vieaţa mea întreagă.

VI.
SCRISORI

DIN

PARTEA

LUI MACARIE

DIN PATMOS.

14

Prea slrălucilului; prea cucernicului şi prea seninului domn
şi stăpânitor al
Ungrovlahiei înlregi, chir Ioan Mihail, închinare supusă și cuvenil
ă.
Cu multă şi neîntrecută bucurie am auzit de suirea ta pe scaunul
cel cuvenit
și datorit ţie, căci avem nădejdi bune și dovezi sigure dela cea dintâi
a. ta domnie,
că iarăș sfânta Pronie a trimis mângâiere celor morţi, apărător celor
năpăstuiţi, vedere
celor orbi şi flămânzilor pâine, podoabă clericilor și întrun cuvânt tuturor
pe acela
care este pildă apostolească întru toate. Un astfel de domn . senin și
prea iubitor de.
sărăcime te-au' arătat pe Măria 'Ta, nu cuvinte deşerte de ale lingușit
orilor, ci vremea
și conştiincioasa, cercetare a faptelor. De aceeași așezarea din nou
pe tronul tău cuvenit ne-a adus bucurie fără seamăn şi ne-a făcut să aducem mulțumi
re Proniei dumnezeești şi chiar prin aceste smerite scrisori să ne închintum Măriei
Tale, po care-o
și rugăm cu supunere toţi călugării cari ne aflăm în mânăstirea iubitulu
i apostol Ioan
Teologul, ca iarăș să arătați bunătatea-vă firească, și precum a ţi covârșit
pe toți domnii
dinainte cu darurile adevărate sufleteşti, așă să-i întreceţişi prin milă, nu numai
adu:
când la îndeplinire vechiul hrisov, cu care înaintaşii Măriei Tale învredni
ciră această
mânăstire apostolească, ci şi sporindu-l cu adausul bunătăţii tale ; căci pe
cât vremile
sunt grele și ostrovul acesta e nemângâiat şi vrednic de un exil apostole
se şi povara

datoriilor nesuferită, po atât şi noi monahii de aici nu suntem în stare să facem.
co-

lindări şi călătorii obişnuite, De accea în numele iubirii însăș a celui ma? iubit
apostol

din partea Dumnezeului întrupat lristos, arată-te ctitor nou și apărător al acestei
ne-

norocite mănăstiri

ca nu cumvă

să so piardă

darurile

vechi

ale celor cucernici.

Și
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hiar dacă noi nu suntem în stare ca oameni smeriţi și păcătoşi st aducem răsplata
cuvenită Măriei Tale, dar apostolul și evanghelistul, ocrotitorul acestei mânăstiri, are
trecere multă în faţa Domnului, şi cl fără îndocală va răsplăti pe Măria Sa. Deci, nu

vom încetă să-l împăcăm pe dânsul, pomenind numele tău cel strălucit. Acestea cu
supusă închinare am îndrăznit să scriem către neasemuita blândeţo a Mărici Tale. lar
Domnul 'cel milos prin mijlocirea apostolului său să-şi arate bogata sa îndurare către
Măria Ta, împreună cu prea străluciţii şi înţelepţi fii și prea buna și cucernica creştină, soţia Mărici Tale, spre uşurarea şi mângâierea nenorocitului nostru neam întreg
|
”
şi a noastră, a smeritelor tale slugi.
15.
Prea strălucilului, prea cucernicului şi prea seninului domn şi stăpânitor al
AMoldovlahiei întregi, chir Ioan Vodă supusă şi cuvenită închinare (1).
Din sinceritatea, pe care o arătaţi pe fiecare zi către duhovnicul mânăstirii noastre,
înţelegem 'dragostea şi blândeţea sufletului vostru pentru sărăcimo. Deci mulţumire
„am adus Pronici dumnezeești, care v'a ridicat la această treaptă de mărire, ca să arate”
tuturor comoara de smerenie și de iubire a săracilor ascunsă în sufletul vostru fericit.
Aceasta având în vedere, am îndrăznit să scriem această supusă închinare: strălucirii voastre nu ca străini, ci ca slugi ale voastre și ca și către un adovărat și înflăcărat prieten al apostolului care mai mult decât ceilalţi apostoli e iubit din partea
Domnului nostru Isus Ilristos. Căci pe apostol având ca pildă Măria Ta, ai cinstit po
sluga ta cu sinceritatea şi iubirea, şi [ie ca şi mânăstirea acestui apostol s'o primeşti
în braţele tale iubitoare, căci ea se găsește acum în primejdie de deplină pustiire din
pricina obşteştii neorândueli și nenorociri a vremii. Fă-te dar apărătorul unci astfel
de mânăstiri apostoleşti şi păzeşte-o nu numai după vechiul hrisov al domnilor de

înainte, ci și după dragostea ta însufleţiti

pentru “săraci și fierbintea

iubire ce arăţi

către slugile Mărici Tale; și cu siguranţă că obştescul domn împăcat fiind de către
apostol și iubit al lui Ilristos, vă va răsplăti de o sută de ori mai mult, atât în ziua
de azi cât şi în viitor; pe care domn nu vom încetă şi noi niciodată să-l împăcăm,
pomenind prea strălucitul nume al Măriei Tale. Acestea mulţumită datoritei închinări;
fie ca mai marele peste toţi să vă ţie neatins de boală pe prea strălucitul tron, neturburat până la cea mai adâncă bătrâneţe, spre uşurarea multora, precum și a acestei
prea vechi mânăstiri loan “Teologul, cel care a fost odată surghiunit în această insulă
prea nenorocilă și seacă.
16.

_în

Prea nobilului, prea prețuilului şi prea bunului creştiu chir Scarlual lrimitena
IIristos Dumnezeu salulare împreună cu „Ilristos a înviat“, sărulare mânluiloare,

Și altădată am îndrăznit prin smeritele mele scrisori să plătesc datorita salutare către persoana ta cinstită, şi acum mă îndeamnă multe să scriu prezenta, întâiu
nobleţa sultetului tău, al doilea marea nenorocire a preotului ce aduce această seri-

soare, şi al treilea mult miloasa breaslă a blănarilor, despre care îndelunga vreme și
încercare prin fapte a dovedit, că e limanul obștese al celor bătuţi de furtună, mângăerea celor necăjiţi, răgazul și ușurarea tuturor creştinilor, iibertatea comună a celor
robiţi, adăpostul săracilor. Așă cunoscură toţi drepteredincioşii breasla blănarilor. Pentru
(3) La marginea codicelui scriitorul a notat aceste: «Să se ştie că la scrisorile domnilor
Ungrovlahiei
de obşte
numită Vlahia şiȘ ai Moldovlahiei, , de obşte
numită Bogdania,
inaintea numelui
S
3
Ş
5
lor trebue scris Joan».
:
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aceste cuvinte îndrăznesc și eu să trimit la un asemenea liman pe acest preot Vasile,
care cu adevărat fuse robit cu toată familia sa de către cruzii Barbarezi, precum ne-a
făcut cunoscut prin scrisoare vestitul adevăratul părinte chir Agapie. Deci împărtășește
salutarea . datorită breslei întregi a blănarilor din partea noastră, și să ştie că școala
din. Patmos, măcar că e' fundaţia prea nobilului domn Manolachi, dar noi declarăm că
a blănarilor. Deci tot ce-i spre cinste și tot ce-i spre mântuirea sufletului — va fi
eriia noastră neîncetată ca, s'o facem spre binele breslei. De aceea şi trimiten pe
acest nenorocit preot spre iubitoarea ta inimă și rog ca nevrednicia noastră să nu
închidă obștescul liman al breslei; ci arătaţi-vă și față de acest preot ceeaco spune
toată lumea că sunteţi, părinţi ai obștii, obșteasca mângaere a tuturor celor întristaţi;

şi să fiţi siguri, că singura comoară, singura bogăţie, singura mărire,

singura cinste,

singurul asortiment de marfă, singurul meșteșug al meşteşugurilor şi ştiinţă a ştiintelor e ca cinevă să imiteze milostenia Jui Dumnozeu; că el e singur din fire milos
şi îndurător, iar noi suntem robi şi economi și cârmuitori ai celor date de Dumnezeu.
Aţi. auzit adeseori dela mulţi, că «cel ce pune binele în mâna scăpătatului îl va găsi
în palma judecătorului», și că «milostenia „acopere mulțimea păcatelor», şi că «cel ce
milueşte

pe

sărac

împrumută

pe

Dumnezeu».

Şi alte

multe

cuvinte

de

acestea

ne

trimise milostivul Dumnezeu, ca să ne îndemne la acest meșşteşug al meșteșugurilor,
înţeleg la milostenie, cheia de aur a raiului, semnul cel mai neînșelător al nobleței,
pe care îl are cu adevărat prea credincioasa şi nobila breaslă a blănarilor, De accea
şi noi ne lăudăm că suntem din această breaslă şi cu curaj trimitem pe acest prea
nefericit şi mult îndurerat preot Vasile, şi să fiți siguri că precum vă va povesti
nefericirea sa, aşă e adevărul; pentrucă nu avem mărturie numai dela chir Agapie

de care am vorbit, ci şi un oarecare Hagi Theodori corkbier a scăpat și a adus aici

pe unul din cei treisprezece cari fusese robiţi, adică pe preot. Deci deschideţi inima
voastră la milă după obiceiul vostru și răsplătitorul, îndatoritorul va fi cel de sus ş.c.l.

VL
CEREREA

SUMELIOȚILOR

CATRE

MIHAIL

RACOVIȚA.

11,
Prea înălțate şi prea cucernice al nostru domn, pe Măria 'Ta cu smerenie
binecuvântând îi aducem supusă închinare până la pământ.
“Fierbinte -rugându-ne de preasfinţita dumnezeire cea în trei fețe ca să te ție
şi să te păzească în deplină sănătate şi neschimbată fericire prin mijlocirea prea
sfintei noastre născătoare de Dumnezeu cea numită Sumelă precum şi a sfinţilor
noștri părinţi purtători de Dumnezeu, Varnava, Sofronie şi sfântul IIristofor, ctitorul
acestei sfinte mănăstiri, şi să te sprijinească pe prea înălțatul și prea fericitul scâun
domnesc al domniei tale iubitoare de Hristos ţiindu-te teafăr și nevătămat în curs de
ani nenumărați împreună cu prea evlavioasa și prea slăvita doamna şi cu prea strălucitele și slăvitele beizadele şi domniţe, și totodată cu prea nobilii boieri şi credincioşi slujitori ai domniei tale cea de Dumnezeu sprijinită. Cunoscând simţimântul de
dragoste şi cinste a Măriei Tale şi călduroasa ocrotire şi ajutorarea la vreme de care
dai dovadă spre. cele sfinte și fiindcă noi ieromonahii şi monahii, prea ncînsemnaţii
rugători și smerite slugi ale Măriei Tale, cari slujim în sus numita sfântă şi cuvioasă
mpărătească mănăstire a pururea fecioarei şi prea slăvitei noastre stăpâne născătoarei de Dumnezeu Sumelă, suntem din toate părţile necăjiţi şi amăriţi, pentrucă
sfânta noastră mănăstire a căzut în datorii: multe şi grele din pricina feluritelor
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împrejurări şi e în primejdie s'ajungă în nenorocire mare şi vrednică de plâns, pentru
zurbagiii cari ne înconjoară şi necuntenitele angarale, ceeace face ca mănăstirea să
nu poată întreţine pe cei ce locuesc întrinsa şi să fie gata de pustiire. Deci neavând
de nicăiri nădejde de vreun ajutor sau 'de vreun venit sau de altă contribuţie îndestulătoare,şi neputând altfel să facem ca să rămânem şi să păzim toate darurile sfinte,
închinate de atâtea veacuri încoace dela răposaţii ctitori Alexie cel mare Comnenul
şi Andronic şi ceilalţi, şi păstrate cu ajutorul şi contribuţia prea cucernicilor creştini
şi cu sfintele hrisoave ale măriţilor şi credincioşilor domni, 'avem curajul sau mai
bine încrederea în nemărginita evlavie a Măriei Tale și fierbinte cădem și în genunchi
ne rugăm ca să aruncaţi o privire voioasă și prielnică spre acei ce întrun singur
glas a sfintei noastre adunări îi trimitem acolo și anume pe prea cuvioşii. noştri fraţi
în călugărie Ilarion și Ignatie, prin cari îngenunchiem în faţa milei domnești a Măriei
Tale şi călduros ne rugăm de prea cucernica sa înălțime, ca domnia ta cea prea strălucită să dea mila cea din ocnele domneşti care sa dat la epitropii noştri din
vremuri,

pentru ca așă să poată

sfânta

noastră

mânăstire

să se ușureze

de prea

gre-

lele-i datorii; şi fii sigur Măria Ta că pentru aceasta aveă-vei pe stăpâna noastră povăţuitoare deapururea fecioara Maria ajutătoare puternică şi nebiruită întru câștigarea
bunurilor cereşti şi pământeşti. Fie ca 'prin mijlocirea ei 'către fiul său să rămâe
Inălţimea 'Ta pe prea strălucitul scaun domnesc neclintit şi neatins întrun şir nesfârşit
de ani. Amin.
Ai Măriei Tale prea cucernice neîusemnaţi servilori.
Adresa;

Prea înălțalului, prea cucernicului şi de IIristos iubilorului domn
nilor al Ungrovlahiei întregi chir Mihail cu închinare.

şi stăpâ-

18,
(1821, în luna Aprilic?)
SCRISOARE A GALIPOLIȚILOR CĂTRE GRIGORIE
PATRIARII AL CONSTANTINOPOLULUI.
Pe prea dumnezecasca şi prea
sinodul sfânt ce te încunjoară, salutăm

tând mâna ta prea sfântă.

venerabila
cu supusă

|

AL

5-lea,

înalt prea sfinţia ta împreună cu
închinare şi cu toată cinstea săru-

|

Prea bunul Dumnezeu să te ţie în deplină sănătate și fericire neschimbată
cu zile îndelungate și cu dobândirea din belşug a tuturor doritelor bunuri mântui:
toare, spre așezarea şi ajutorarea și încălzirea noastră, slugile sărace şi smerite, precum şi a Neamului întreg, a tuturor credincioaselor raiale și slugi smerite ale prea
puternicei împărăţii (a cărei putere fie veşnică şi biruituare în veacuri). După supusele noastre închinări aducem la cunoștința înalt prea sfinţici tale, că cu mânile întinse
am primit scrisorile patriarhale şi sinodale vrednice de închinare pentru noi, în cari
ne daţi poveţe pentru o deplină plăcută lui Dumnezeu și mântuitoare credință şi
devotare ce cu toată supunerea trebue să păstrăm pentru Inalta Poartă (a cărei putere fio veşnică şi biruitoare în veacuri) şi sarătăm neatinsă nevinovăția noastră atât
după datoria noastră de raiale cât și după poruncile Sfintelor Scripturi cari tratează
ca pe un nelegiuit pe cel ce nu se supune împărăției și stăpânirii orânduite nouă.

Ne mai înştiințau pomenitele scrisori și despre îndrăzneala nelegiuită şi despre ncrecunoştinţa și răutatea plină de toată prostia a fostului (din nenorocire)
.

domn

al Mol-
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dovei,

rău voitorul Mihail,

împreună

cu Alexandru Ipsilante, şi cum

că aceștia
au

răspândit şi scrisori și au trimis și misionari de ai lor în diferite părţi, ca să semene
vorbe în popor spre a turbură liniştea obștească, ca să amăgească şi să atragă în pră-

pastia lor de peire (dacă pot) și pe conaţionali de-ai noștri rhai simpli sau cari nu so
cunosc pe sine și nici interesul lor. Eram dar povăţuiţi prin porunca cea înaltă şi
vrednică de închinare, că dacă s'ar fi prins scrisori de ale lor sau dacă sar fi ivit
asemenea oameni pe aici,:să fim cu mare băgare de seamă, să punem mâna pe ci și
si-i predăm arhicreului -nostru sau autorităţilor imperiale şi să arătăm şi obșteştii
noastre mame, sfânta Biserică a lui Ilristos, tot ce priveşte pe ci, dovedind astfel prin
faptă statornica noastră credinţă, neprefăcuta supunere către ea şi recunoştinţă faţă de
nenumăratele dovezi de milă, de binefaceri şi daruri, de cari avem parte
pe fiecare zi
„din partea prea milostivei. și puternicei împărăţii. Deci, îndată cum am primit scrisorile
acestea, adunându-ne din biserică în biserică, le-am cetit în auzul tuturor; și am.făcut
de asemenea în satele dimprejur. La cetitul lor, cu toţii, ca nişte slugi şi raiale foarte
credincioase și recunoscătoare, luând cunoștință, deplini despre cele serise, am plecat
capul și atingând în faţa noastră pământul şi închinându-ne, am ridicat glasuri rugătoare spre atotţiitorul Dumnezeu, rugându-l din tot sufletul ca, să veșnicească puterea

împărăției, făcând-o biruitoare în veacuri,. şi să îngrijească și să ţie în pază -pe fericitul și prea puternicul împărat al lumii, prea bunul şi prea milostivul stăpânitor și
domn al nostru, Sultan Mahmud-Han, spre veşnica rămânere a puterii .şi întemeierii
sale, mai presus de orice nelegiuit, biruitorși triumfător asupra tuturor celor ce se
împotrivese domniei sale, spre a întări şi întinde.armele-i învingătoare dela o margine
la alta a lumii; şi camin» zicând îndală cu toţii, am înălțat către domnul ceresc glasuri
cari sau ridicat până la cer, rugându-ne de bunătatea sa, ca să ne învrednicească pe
noi după arzătoarea noastră dorință ca să rămânem statornici ca raiale și neclintiţi în veci
şi să ne bucurăm și noi și urmașii noştri de nesfârşitele mile, bunătăţi şi binefaceri pe
cari le-a revărsat şi le revarsă asupra noastră
cu bunăvoință ca dintr'un nesecat izvor de
miluire hrănitoarea şi binefăcătoarea noastră, puternica şi nebiruita împărăție. Prin urmare, atât arhiereul și sluga credincioasă a puternicei împărăţii cu tot clerul, cât și
fruntașii și mai marii şi toate raialele întrunindu-ne iarăș din Galipoli, ca şi din celelalte
sate ale acestei eparhii, ne-am făcut chezaşi şi am chezășuit unul pentru altul; şi aşă
“aducând iarăş rugăciuni către Domnul ca să fie veșnică şi să biruească în veacuri, fă:
găduim prin această comună a noastră scrisoare să păstrăm credință şi supunere statornică şi neclintită cum cere caracterul raialelor, ascultare și supunere statornică către
înalta Poartă, fiind. credincioase raiale şi chezași unul pentru altul şi mulţumind peste
măsură puternicei împărăţii pentru mila și nesfârșitele daruri şi binefaceri ce ne-a arătat
până acum și de cari avem parte pe fiecare zi prin dragostea-i cea, plină de îndurare faţă
de noi. Şi socotind ca nelegiuiţi pe cei ce lucrează înpotriva puternicei și nebiruitei
Porţi, rostim blestemele cele mai grele şi anatema împotriva lor şi ne silim din răsputeri ca.să prindem scrisori sau nişte astfel de nelegiuiţi şi rău voitori şi să-i predăm
autorităţilor noastre. Dar aici în cazaua noastră din mila lui Dumnezeu nu sc găsește
nici unul de felul acestor răi și ticăloși cari să nu 'se cunoască pe sine și datoria lor
de raiale. Cu toţii. sunt smoriţi şi: mulțţumitori și credincioși, raiale plecate, cari prin
fapte își împlinesc datoriile supușilor, cinstind pe Otomani şi cu înţelegere şi cuviință
întovărășindu-se cu ci, precum pentru o mai de aproape cunoaştere a noastră, a supuşilor, dacă ţine la asta, poate întrebă despre noi Inalta Poartă pe prea slăvitul și
ștrălucitul cârmuitor al nostru şi pe celelalte autorităţi. Noi şi acum, toţi cei ce ca
negustori umblăm pe afară și de aceea întrebuințim unele arme pentru a ne păzi po
drum, auzind despre această treabă, fără să ni se ceară, de bună voie, ne-am dus la prea
*
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slăvitul şi strălucitul cârmuitor al nostru, Hasan-Bei Efendi, şi punându-i-le la
îndemână,

am rugat pe Excelenţa Sa ca să rămâic la dânsul; şi dacă cumvă ar
fi să urmăm cu
drumurile, să le luăm pe scurtă vreme. Și căzând la sânul plin de milă
al Inaltei Porţi
ne rugăm cu lacrimi prea fierbinți ca să ne cunoască pe noi de slugi
supuse și credincioase raiale ale sale, și să păstreze nemicşorată către noi prea imilostiv
a sa bună
voinţă, şi să reverse asupra noastră din belșug mila şi obișnuitele bineface
ri şi daruri
ale dărniciei sale dumnezeesti, pentru care fie puterea sa nebiruită, veşnică
şi izbânditoare în veacuri; iar prea sfintele şi părinteştile urări și binecuvântări
ale înalt prea
sfinţiei tale să ne fie nouă de pază şi ajutor pe toată vieaţă.
Ale înalt prea sfinţiei tale slugi smerite și chezaşi unul pentru altul.

Mourmuzaki, Documente, XIV.
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xv.

|

DIFERITE
Traducere

de

ACTE
G. Murnu.

l.

+ Doamna, credincioasă în Hristos Dumnezeu și roaba Născăto
arei de Dumnezeu și deapururea, fecioarei Maria, stăpâna noastră, Roxand
ra, soţia legiuită a evlaviosului și a drept credinciosului domn loan Alexandru Vodă
al Moldovei întregi, care
în schima: dumnezeească şi îngerească a fost supranumit Pahomi
e, robul lui Dumnezeu.
Spre mărirea lui Dumnezeu și a mântuitorului nostru Hristos.
In vremea aceca,
la anul 1568—1569, atunci când Sultanul Selim, numit ca
Eliangi Mustafa Celebi, venind cu poruncă împărătească, a vândut toate mânistirile
și toată averea lor mişcătoare şi nemişcătoare; atunci dar venind ieromonabhii şi monahii
dela sfânta mânăstire
Caracal, sau plâns amar de nedreptatea suferită şi de desăvâr
şita lor ruină ; și neavând
nicăeri unde! să-şi plece capul decât la noi, domnia mea a
avut cca mai mare milă
auzind acestea. Deci am dat numiţilor monahi bani destui
ca să răscumpere proprietăţile mânăstirii, şi am dat 35, adică treizeci şi cinci de mii de
aspri, pentru mântuirea
sufletului. Iar pomeniţii monahi au făgăduit că vor face pentru
mino câte șase parastase pe an până la sfârşitul lumii, de ziua marelui meu Nicolae
denie deapururea în
veac, oricât de mulți ori puţini vor fi ei de faţă, până la unul sau
doi. Deci s'au legat

de bună voie

cacel

care

dintre

chinată sfinţilor şi atotlăudaţilor
risit din partea

atotţiitorului

monahii

aflători

în acea

sfântă

mânăstire Caracal,

în-

apostoli, nu va face una ca aceasta, acela va fi afu-

Dumnezeu,

şi să poarte

blesteimele

celor

trei sute şi opt

părinţi ai noştri 'dela soboarele din Nicea.
Şi am făgăduit şi ne însărcinăm între noi pe rând.
AMonahii sfintei mânăstiri Caracal din sfântul Muule.
9

(A episcopului Sina scrisoare despre mânăslirea

Râmnic).

Atotţiitorul Dumnezeu, deși nu are nevoie de altă locuinţă afară de sine
şi
de a sa fiinţă și fire, căci el deapururea se odihneşte însuş în sine pe. veci,
dar din
dragoste firească zidind această lume văzută, se zice că are scaunul și locuinţa
sa în
cer, fără ca totuș să lipsească de pe pământ şi dela cele de jos (precum zice şi
el

340
însus prin prooroc: «Cerul îmi

este

i

scaun, iar. pământul

așternut de picioare»),

ca

cuprinzător şi cârmuitor al tuturor celor cereşti şi pământești. Insuş ziditorul a toate,

Dumnezeu, a voit să aibă şi altă locuinţă pe pământ, nu pentru altceva decât numai
pentru noi oamenii şi pentru mântuirea noastră, a celor ce locuim pe pământ. De
aceea el însuş dela sine a poruncit acelui mare prooroc şi legiuitor să-i zidească cortul
cel dintâiu după pilda ce i-a arătat însuş Dumnezeu pe muntele Sinai; «şi vei face»,
zice, «cortul mărturiei, după chipul arătat ţie pe munte» (prectim se vede mai pe larg
în capitolul 25 din Exod). De pre pilda acelui cort a vrut şi marele între prooroci şi
împărați David, să înalțe şi el lui Dumnezeu ca locaş pământesc, acel vechiu Şion; dorinţa sa i-a fost atât de mare, încât cu jurământ sa legat, ca să nu mai intre în lo-

cuinţa sa şi nici să doarmă în patul său, până nu va găsi loc potrivit pentru facerea
sfântului templu. S'a jurat, zice şi sfânta Scriptură, Domnului ; sa rugat de Dumnezeul lui Iacov zicând, «de voiu intră în locuinţa casei mele, de voiu sui patul aşter- .

nutului meu, de voiu da somn. ochilor mei și ploapelor mele, aţipire şi odihnă tâmplelor mele, până când voiu.află -loc. pentru Domnul mep, sălășuire pentru Dumnezeul
lui lacov» (precum se vede în psalmul” 133). Dăr nu S'a învrednicit să ridice el clădirea, căci eră foarte răsboinic și a vărsat sânge mult şi eră bărbatul sângiurilor, ci
a zidit-o mai pe urmă fiul său:cel foarte pașnic”și înțelept Solomon, precum se vede

şi în cap. 22 al Paralipomenelor. Iar în acel.mare templu se adunau Jidovii din tuate
părţile lumii şi prăznuiau împreună cu toţi îndeobşte sărbătorile legiuite la un loc şi
într'o singură biserică, afară de Ierusalim, precum se arată în psalmul al 136-lea, unde
David zice profetic din gura. Jidovilor, cum «să cântăm cântarea Domnului pe pământ

străin» ? Dar, de când singurul fiu a lui Dumnezeu şi Dumnezeu prefăcut în om a vânat
cu „mrejile învățăturii, sale evanghelice: prin. sfinţii.săi ucenici
rile şi lumea întreagă, precum. ne asigură și cuvântul profetic
zice, s'a dus glasul lorşi la marginile lumii cuvintele lor»), de
şi drepteredincioșii au început să zidească „pretutindeni în tot
în lumea

întreagă

temple

şi biserici

spre

slava,

și apostoli toâte neamu(«peste întreg pământul,
atunci încolo evlavioșii
orașul, în toată ţara şi

cinstea și locuinţa

împăratului ceresc

Dumnezeu, fiindcă și biserica nu e alt ceva decât numai templu și. palat pământesc
și locaş al împăratului ceresc Dumnezeu după chipul lumii întregi atât celei cerești
cât și celei pământeşti. Drept care și ierarhia lumească a Bisericii s'a făcut despre pilda
ierarhiei cereşti; şi nu numai în numele a toate stăpânitorului Dumnezeu, ci și spre mărirea și cinstea Născătoarei de Dumnezeu cea prea slăvită de toţi și a celorlalţi sfinți
şi a sărbătorilor Domneşti zidesc ortodoxii biserici şi mânăstiri. Căci măcar că proorocul zice
«în tot locul stăpânirii lui, binecuvântează ' sufletul meu pe Domnul», dar
“aceasta o spune ca ceva secundar, ca să nu găsim pricină să nesocotim rândueala noastră
în locuri unde nu găsim biserici; ci acolo unde găsim biserici, datori suntem cu toții
îndeobşte ca intrând în ele să binecuvântăm şi să mulțumim Domnului, precum acelaș
prooroc aiurea în psalmul 67 ne poruncește şi zice: «In biserici binecuvântaţi pe Domnul
Dumnezeu din izvoarele lui Israil». Deci între” vechii 'drepteredincioșşi,
: împărați şi
domnitori cari au zidit biserici, foarte ales şi vestit în ridicarea de zidiri sfinte a fost

în vremea lui fericitul în adormire, marele împărat Iustinian, care, pe lângă celelalte
nenumărate. şi peste măsură

de mari locașuri

dumnezeești: înălțate

de el, a zidit și

în noul vestitul şi prea minunatul Sion, după pilda templului vechiu al lui Solomon,
aşă numita sfânta Sofia (înţelepciune) a cuvântului lui Dumnezeu; apoi şi prea venerata şi împărăteasca mânăstire a sfântului și de Dumnezeu umblatului munte Sinai.

Dar acum, după pilda acelui împărat deapururea vrednic de pomenire, luminaţi ca de
o însuflare dumnezeească atât prea cucernicul, prea bunul creştin şi prea imăritul
domn al Ungro-Vlahiei întregi chir loan Constantin "Vodă Basarab, cât şi prea
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nobilul şi prea gloriosul între boieri spătarul chir: Mihail Cantacuzino au ridicat
şi zidit în locul numit Râmnic o mânăstire măreațăşi minunată spre cinstea, şi
amintirea stăpânci noastre prea slăvito Născătoarei de Dumnezeu şi deapururea fecioarei Maria cu numele sfintei sale Adormiri; caro mânăstire, din toată curăţia inimei
şi sufletului lor, au şi închinat-o numitei, prea veneratei şi împărăteştii mânăstiri a
sfântului şi de Dumnezeu umblatului munte Sina spre veșnica şi necontânita lor pomenire. Pentru aceasta cu înţelegere comună cerut-au ei şi dela noi, episcopii întâmplători ai sfântului munte Sina şi sfinţii părinţi de acolo, să păstrezo aceleaş datini bisericeşti în mânăstirea de dânșii închinată Născătoarei de Dumnezeu, datini cari şi
în sfântul şi de Dumnezeu umblatul munte Sina deapururea se ţin și se păzesc. Intâiu
rândueala bisericească, cum am zis, s'o păstreze întocmai ca şi muntele Sina; al doilea,
părinţii aflători acolo cu egumenul lor să ducă vieaţa monahală, în comun, să stea la
masă

și să petreacă

împreună;

al treilea, la ceremoniile

de seară

din fiecare Vineri şi

la cele ce se fac Sâmbătă să aducă coliva în sfânta biserică spre pomenirea răposaților şi fericiţilor ctitori ai acestui sfânt templu, pomenind numele lor seara și dimineaţa şi la sfânta slujbă; al patrulea, în fiecare zi de peste an să nu lipsească slujbă;
al cincilea în sfârşit, nici unul din părinţii
de acolo'să nu cuteze să iasă din mânăstire
ca să se ducă să petreacă ori unde vrea; fără ştirea proiestosului. Aceste toate dar şi
noi şi cei de după noi întărim și asigurăm, ca să rămâi neciuntite și neîncălcate până
când soarele va vedeă sfârşitul pământului. Iar cel ce va [i dovedit că nesocoteşte ceva
din cele spuse, hotărito şi întărite, să aibă ca osânditoare pe însăş mama Cuvântului
dlui Dumnezeu în ziua înfricoșată a judecății de apoi şi straşnică să-i fie pedeapsa, până:
când pocăindu-se de păcatul săvârşit să aibă parte de iertare.
S'au scris acestea în anul mântuirii 1696, luna...
3:
1717 Iunie 10.

Tăbnăcire întocmai a înaltului ferman împărălesc ce sa dat cu: privire
Venețieni.

*

la

a

Fiindcă Sclavonii, Kefaloniţii, Croaţii şi alţi supuși venețieni îndrăznesc a face
felurite necuviinţe în Statul nostru, şi de curând au dat prilej la neorânducala din

Smirna, poruncim, că toţi'acei cari dintre dânşii au ajuns să locucască în Rusia şi ar
veni în cuprinsul ocârmuirii

mele pentru

treburi do ale negoțului lor, să fie recunoscuţi

ca Ruşi, dacă sunt însemnați în cancelaria consulilor Rusiei și trecuţi în registru cu
subscrierile lor, iar ceilalţi să nu fie ocrotiţi ca Ruși; şi fiindcă în corăbiile ruseşti
sunt diferiţi supuși Vencţieni, aceştia să nu fie socotiți ca Ruşi, nici să fie luaţi în
protecţie de consulii Rusiei, ci să fie socotiți cafiind în simbria corăbiilor ruseşti şi
să fie pedepsiţi în caz de neorândueală, precum mai la vale se arată, măsură luată în

înțelegere cu ambasadorul Rusiei în urma takrirului Inaltei Porţi. lar ceilalţi Venețieni cari sau găsit căsătoriţi şi locuitori în imperiul nostru, să-şi caute de meşteşugurile şi câștigurile date localnicilor. Cei ce nu ar priimi însușirea de raiale, să [ie
goniţi;

şi de vor îndrăzni

să

vie

şi

a doua oară,

temnițe şi închisori; şi purtătorii de fructe
ce
înarmaţi, nici să iasă din corăbii fără cuvânt,
dacă sar arătă neascultători la aceste porunci,
scamă că sunt Yeneţieni, ci, precum e :obiceiu

puie mâna pe dânşii, săi întemniţeze

vin
nici
sau
în

ca nişte tâlhari să fie

aruncaţi

cu corăbiile venețiene, să
să petreacă şi să doarmă
ar săvârși vreun rău, să
toate statele, autorităţile

în

nu umble
afară; și
nu se ţie
locale să

şi să-i pedepsească. lar toţi Venețienii cari nu
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sunt. căsătoriţi Şi nu

vor primi

să fie „raiale, să nu

fie primiţi,

ci din potrivă

goniţi.

Acestea, cuprinde i în chip hotăritor numitul ordin înalt imperial, „după al cărui
cuprins
veţi! urmă cu toţii ca raiale supuse ale puternicei împărăţii.

4.
Copie. întocniai după. pitacul prea strălucitei şi prea mdrilei Beizadele
chir
Mihail Hangeri, Dragoman al înaltei neînvinse flote împeriale, din 1806
Octomwrie 14.
Știind .că se află unii oameni din fire iubitori de tulburări şi înnoiri şi bucuroși
de

neorândueli

stricăcioase

şi totdeauna

păgubitoare,

oameni

cari nu

vor

încetă

dea

răspândi otrava firii lor turbulente şi inimii lor răsvrătite şi dea înșelă
cu' diferite argumente . pe cei mai simpli, ca să-i atragă și pe ei la propria -lor neorândueală,
sau
mai

bine

zis, nebunie,

prin

cuvinte

darnice închipuiri si neîntemeiate
părtășim

ştirea, că atât prea

neadevărate

sau

prin

ameninţări

ori prin alte za-

nădejdi
— de aceea noi cu grijă părintească vă îm-

puternicul și serenisimul

nostru împărat, cât şi prea înaltul

şi slăvitul nostru domn. Capudan. Pașa, au. şi păstrează o deosebită bunăvoință și
milă
la toţi îndeobște locuitorii insulelor. Deci voi. veţi aveă mai mult decât toţi insularii
o
” deosebită. ocrotire și bogată: milă. şi mare apărare totdeauna: din: partea puternicei îm:
părăţii, nu numai cei ce sunteţi. raiale, credincioase

fără îndoeală

puternica împărăție

şi ascultătoare, pe toţi vă va priimi

cu braţe deschise și cu cea mai. mare

îndurare,

bunăvoință şi

fără ca pentru aceasta să aibă cinevă cel mai mic. prepus, că îi se va întâmplă vreodată cea mai mică pagubă sau supărare; întrucât nu numai că nu vor
avea

nici. cea: mai mică supărare, ba mâi
a puternicei

împărăţii

se vor

bucură

mult încă: după fireasca mărinimie şi milostivire
de

o deosebităî îngrijire

şi ocrotire,

după

cum

despre aceasta mai târziu vi se va aduce la cunoștință și prin înalte adrese domneşti
din partea prea înaltului și măritului Capudan-Pașa Efendi al nostru. Drept aceasta şi
noi îmbărbătându-vă prin prezența noastră vă îndemnăm să nu vă lăsaţi cu nici un
chip sau să ascultați de cuvintele unor asemenea -turburători şi nebuni, ci să fiţi şi
să staţi vârtoș cu toţii în deobște fără nici, o teamă ca supuși credincioși şi plecate
raiale ale puternicei împărăţii, ca să vă bucuraţi de sigur şi de bogata milă şi de
veșnica ei bunăvoință și ocrotire că supuși credincioși. Pentru ca această ştire să fie
cunoscută
de lângă

tuturor,

după ce prezenta noastră va fi cetită în toate insulel& şi în părţile
mare, în auzul tuturor, poruncim să fie copiată întocmai și. copia să ră-

mâie în cancelaria fiecărei insule şi localităţi, aşă încât să nu.aibă ce zice acei. cari
nu vor ascultă de îndemnul nostru, când va veni vremea în-care aceștia se vor căi
negreşit, fără ca însă să le fie spre folos această a lor pocăinţă..

14 Octomvrie 1806.
5,
_Elih-Paşă, „din graţia lui Dumnezeu,

Vizir Capudau- Paşa.

” Fruntaşi şi reprezentanți ai insulelor Spetze, Psira și ldra și celelalte cari au
corăbii, şi cu 'tot poporul împreună, credincioase" raiale ale puternicei împărăţii, cunoscut vă fie vouă! tuturor, că, devarece la: răsboiul de acum cu Rușii, aceşti duşmani
ai împărăției,

se - face

mare

pregătire

atât pe

uscat

cu "oştiri destule,

cât şi.pe

mare

cu 0 flotă nebiruită, care are să pornească spre Marea Neagră și Albă, e de nevoie
să scriem şi către D-voastră cari aveţi corăbii destule pentru răsboiu şi cari tot-

deauna v'aţi arătat în diferite vremi și împrejurări nu numai credincioşi ca raiale, ci
şi foarte

voioşi în toate slujbele

împărăteşti și cu

deosebire față de arsenalul

împă-

pătesc, slujindu-] cu devotament şi cu bucurie și mulțumind întru toate puternica împăi
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răție; și să vă poruncim şi să vă îndemnăm ca la această grabnică trebuință a pu:
ternicei împărăţii să vă siliţi din răsputeri ca să arătaţi mai cu dinadins credința şi
râvna

voastră

şi că sunteţi

și statornici

toate credincioşi

întru

către

Inalta

Poartă

şi,

din potrivă, vrăjmași şi prigonitori ai Ruşilor, . dușmanii împărăției; şi corăbiile ca
aveţi în insulele voastre să lo aprovizionaţi cu bun taife şi cu tot ceeace trebue pentru

răsboiu, ca să le întrebuinţaţi aici la donanmaua împărătească; și aducându-le aici să
aveţi sinet din partea căpeteniei portului de unde ar porni fiecare corabie, ca simbria
şi plata corăbiei să se socotească din chiar ziua plecării cu toată mulţumirea voastră
şi să vi se dea toate cele de trebuință precum praf de pușcă, ghiulele şi ori câte altele
var

trebui.

Pentru

aceasta

dar

dând

acest ordin

al nostru

vă îndemnăm

pe voi

toţi,

ca după voinţa prea puternicului şi serenisimului nostru împărat şi după cererea, noastră
să vă daţi toată silința să arătaţi mai cu dinadinsul credința şi devotamentul vostru
în împrejurarea de faţă şi cu firescul vostru curaj să: vă întreceţi cu toţii înarmând
corăbii câte puteţi și luându-vă la întrecere întro voi care de care să vă arătaţi mai
zeloşi la sosirea aici cu un ceas mai nainte, precum mai sus vam poruncit. Pe lângă
aceasta veţi şti, că aveţi voie din partea Inaltei Porţi cu toţii voi locuitorii insulelor,
ca toate corăbiile rusești, negustoreşti sau publice, cari s'ar ivi în acele părţi, să lo
bateţi şi să le goniţi; şi pe de o parte cele neguţătoreşti cu toată marfa ce vor aveă să.
fie prada

de aceea

voastră, afară

a negustorilor

de fructe

şi ale

altor

oameni

şi de

hărtiile ce aţi găsi în ele; pe aceştia cu toate hărtiile poruncim să-i predaţi autorităţilor ce vor fi mai aproape; iar pe de alta corăbiile publice, corvetele, regatele sau
altele, prinzându-le să le aduceţi aici în capitală, fiind siguri'că după ce vă voţi învrednici de toată cinstea,de buna priimire şi de dărnicia noastră, veţi dobândi și plata
după preţul acelor corăbii, și vi se vor numără banii în aceeaş zi și minută din visteria arsenalului împărătesc. Şi cei cari dintre d-voastră nu aveţi cele de trebuință:
pentru răsboiu, precum pulbere, ghiulele şi altelo cari vă trebue să atacați şi să urmăriţi, corăbiile vrăjmașilor, numai decât ne veţi scrie nouă ca să punem la îndemână
cele ce vă lipsesc. Cunoscând acestea faceţi cu toţii ca credincioaseşi adevărate raiale
ale puternicei împărăţii, precum vă poruncim şi nu. altfel; după hotărirea din 31 De-

cemvrie (1221==1806). Sa dat din divanul arsenalului împărătesc.
6.
Seghdali: Paşa, prin graţia lui Dumnezeu Vizir şi amiral.
Agenţi publici și fruntași ai insulelor noastre din Marea Albă și din alte părți,
Mait, Imbros, Samotrake, Aivali, Mosconisia, Mitilena, Hio, Smirna, Tinos, Andros, Syra
şi sangeacul Rodosului. Cunoscut vă fie vouă, că acum sa dat ordin împărătesc, prin
care vi se aduce la cunoştinţă, că aliaţii Rusiei, Englejii, fiindcă fără nici un cuvânt au
stricat prietenia dintre ei şi Inalta Poartă şi au adus la Steno ton Castron o escadră,
pe

care

au _trecut-o

prin

Bogaz, nefiind

presătiţi

pentru

apărarea

trebuitoare memurii

de trei ori mai mare. decât aceea a . duşmanilor, şi întărind cu tunuri toate părţile d
lângă mare ale Constantinopolei, Anatoliei și Rumeliei şi asigurând bine Bogazul, e
gata să atace

această

putere duşmană

a Englejilor;

cari

văzând: aceste

pregătiri: și în-

tăriri au luat fuga peste noapte, şi nesocotind răul şi-paguba ce li sar întâmplă, au
ieşit din Castel luptându-se. Cu toate că Ruşii ni sunt dintru început duşmani împărăției şi credinţei, Englejii însă, fiind aliaţii Rusiei, se poartă duşmăneşte faţă de Inalta
Poartă. De aceea toţi Turcii, mici şi mari, făcându-se un trup, îşi pun putincioasa lor silinţă pentru apărarea credinţei şi a Inaltei Porţi,şi orânduindu-se alţi supraveghetori.

ai fortăreţelor poartă multă grijă ca să le întărească şi să le asigure cu toate

muni-
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țiile” trebuincioase pentru apărare. Dar fiindcă e voinţa impărăt
ească,. ca “atât! “aceşti
supraveghetori şi ceilalți Turci, cât și: credincioasele raiale de
subt aripa “Inaltei Porţi
să se ocupe de aceasta și să dușmănească pe. Engleji, vrăjmaş
ii împărăției, precum și
pe' Ruși, & 'nestrămnutată poruhcă împărătească să se împiedice
negoţul Englejilor peste”

tot” cuprinsul împărăției și! nimenea

pe viitor

să

nu' mai

cuteze

să

negoţeze marfă

englezească, adecă postavuri, cumașe, tabachere, ceasornice; “oglinzi
:Şi orice alte produse '
englezești, ci din potrivă să caute fiecare ca să ajute'la nimicir
ea! 'negoţului englezesc.
Și dacă

cineva

pe ascuns sau pe

faţă Sar

împotrivi acestei

porunci împărăteşti, să fie

pedepsit strașnic spre a sluji ca pildă pentru ceilalți, şi în
toate părţile împărăției, îîn
oraşe, sate,:insule, pe țărmuri și în. alte locuri unde s'ar
găsi Engleji sau' marfă dea lor, să fie inventariate de judecătorie şi să fie depuse întrun
loc sigur spre păstrare,
după ce se va face exactă catagrafie pe un registru curat,
care: are să fie trimis aici.
Și fiecare din' insulari şi din ceilalţi locuitori ai ținutur
ilor de' lângă mare” să. aibă
grijă să-şi asigure: şi să:și apere locul, şi toţi deopotrivă.
ca'o singură persoană, să nu
lase nici o „corabie - de. răsboiu ruscască sau' englezească
şi a ori cărei alte” puteri”
străine, să se” apropie de locul” lor, iar dacă! vor căută să
se apropie cu sila, oi să stea'
împotrivă, să le bată şi să 16 ardă: Şi să le îînnece, luând 'scama:
bine să nu neglijoze apă
rarea! lor, ci din' răsputeri să se împotrivească, duşmanilor! împărăț
iei după marea lor.
dătorie. În acest scop s'au 'dat porunci împărătești la toți agenţii
publici, la aiani, la
mutesărifi, şi la beglerbeii 'ogeacurilor Tarabuluși, 'Tzezairi, Tunis
şi ai celorlalte părţi
ale împărăției, casă pregatească' corăbiile” lor şi să atace şi să prindă
corăbiile dușma:
nilor, oprind cu desăvârşire: negoțul 'Englejilor. Scriind dar şi noi
potrivit cu aecastă
poruncă împărătească, vă poruncim prin! prezenta noastră adresă ofi cială
„ca
.
să vă,
purtaţi” cu: toţii ca raiale credincioase ale” puternicei împărăţii întocmai ' după
ordinul
împărătesc, având toată: grija după dătoria” raialelor să vă purtaţi
dușmâănește' faţă do
„Ruși şi de Engleji, 'vrăjmaşii împărăției, apărând și păzind din răspute
ri locurile voastre ă
cu! înţelegerea” şi unirea: voastră 'a' tuturor și: dându- “vă silința ca
să se împiedice cu
desăvârşire” riegoţul: şi “niărfa englezească, fără ca cineva să îndrăzn
ească să vânză sau
să cumpere lucrul cel:mai neînsemnat în potriva poruncii împărăteşti,
fieie pe ascuns,
fie pe față, căci va fi pedepsit fără! milă; dar orice marfă englezea
scă: sau” oameni se vor găsi în insulele voastre să fie catagrafiaţi şi să fie păziţi la loc
sigur, trimiţându-se
aici un

catastif curat.

Aceasta,

cunoscând” faceţi cum
o
„Poruncim şi nu alumintrelea; după

hotărirea din 1 Martie. (1922:=1807)..
"Sa dat. din! divanul Arsenaluluii împrătăad.
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(Liseiniare: a caiicelariei dini AMitieia).
“In 27: Maiu; Joi, 1821, s'a întâmplat” aici răscoală şi s'au'omorii
următorii :
“ Toan' Hagi-Apostoli: Piteli. — Stati” Buhleli. — Ducache Hagi-Maliaca
Bertuma. a

Gheorghe: Panait Paceavura.:—- lalura!

Hagi- Gheorghe. -— Vaianni

Psaradeli. —

Gheorghe:

Geanu Cumba:'— Spiro Matatuni. — Atânasie Hagi- Dimitrache. — Angheli Bahcevani
: —
Coconis. — Mihail Patricas. — Iordache Evripiotis. — Theodori Anastasiu Hagi-A
postoleli. — Manoii Boiagi: — Constanti Hagi- Ianacu. — Feciorul lui Scufeli.—- Duca
Ainitis. —
Stratis Ainitis. — Apostolis” Carialios. — Niceli' Politis. — Stratis Ainitis.
— Atanasie Po:

litis. — Sofia Hagi- Gheorghe. — Anastase Adam. — Dimitrie Porneta.
— Anastasie Cuiumgis. — Constanti Geanu. — Dimitrache Grimani. — Nicola Cokiris.
— Chiriac Eltzatzis.—'

Antoni: Mutefeli. — Theodori Hagi-Apostoli Aslanudas, — Nicola” Despotis.—
Popa HagiIeronim, preotul dela sf. Simeon. — Stratis Mustachis. — Anastasie Chiriazis,
— Ioau
>
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Mosluchi.
— Sava Zanos.— Vaiani Papazoglu. — Vasilina Cuculena. — Dimitri Mistignioti
— Strati
. Madamadiotis. — Stavrache Psaras. — Ashiasitis la Parakila, — Bărbierul
Lutraiotis.— Doi Aghiasoţi la Keramia.
3.
Testainentul

lui Ioau Hagi-Gauciu.

Veniamin Mitropolitul Moldovei.
|
_
Fiindcă la fiecare om moartea vine fâră doar şi poate și apoi ziua sfârşitului e
necunoscută,

de aceea

omul

trebue să fic totdeauna

gata „după creştineasca şi cealaltă

a sa datorie; care din datoriile sale face parte şi aceasta, de a aveă orânduită prin
testament averea sa, ori câtă ar fi, multă sau puţină, pentru ca nu numai să nu se
întâmple vreo neînțelegere între moștenitorii săi, ci totodată să se bucure după moartea
sa de deplin folos suflotesc, socotindu-se ca jertfă de bună voie toată suma ce o destină

pentru mântuirea sullctului său, dar nu şi voinţa moștenitorilor săi, „când S'ar găsi că

e fără testament şi i-ar da aceştia pentru sufletul său. De aceea şi eu subscrisul Ioan
Hagi-Ganciu din Filipopol gândindu-mă la aceste ale mele! datorii şi fiind chinuit de
cumplită suferinţă care m'ameninţă cu sfârșitul vieţii mele, am crezut căe de nevoie
să fac acest testament. Deci având mintea întreagă și curată şi nefiind silit de ni:
menca,.voios şi de bună voie las modesta mea avere, precum am socotit că e drept
și cuvenit şi folositor nenorocitului meu suflet.
|
Mai întâiu dar mărturisesc că sunt fiu duhovnicesc al Bisericii ortodoxe orientale, crezând

în toate

cele cuprinse

în sfântul ei simbol.

Prin urmare faţă fiind boierii,

marele logofăt Costache Conache, aga Manolache Radu și arhimandritul dela Trei lerarhi,
cu propria mea desluşire so catagrafiază averea mea precum urmează, adică în numărar, în sinete; În acareturi, giuvaericale, argintării şi în alte lucruri.

No...
Gl
31!/.
9
+18
14
550

..

In numărar.

adică şase sute unsprezece ă
adică treizeci şi unu şi jumătate
adică nouă tipar nou 15.
adică patru sute optsprezece
adică patrusprezece colonate
adică

cinci

sute

cincizeci sorocoveţi 214,

„In

-

e

34!/, fac gr. . . . . . .91.079,20
ermilicuri tipar vechiu 16 gr.
50:4,—
cc...
2 135,—
carboave 12... ... ; .'5.016,—
din Spania 16. . . .. .
924—
.

. .

...

e

1.375,

sinele,

1. Din 836 Maiu boierului cavaler loan Rusu din Chișinău prin
chezăşia boicrului logofăt Costache Conache pentru trei sute
cincizeci .. ..
e
40575, —
2. Din 836 lanuarie + cocoanei Ruxandra Avram cu amanet
|
pentru groși.
e
0.500,—

3. Din 836 Maiu lui Frederic Sidirsi pentru
o sută. . . .

3450,—

4. Din S33

9.149,—

5.
6.
7.
S.
9.
10.

Din
Din
Din
Din
Din
Din

837?
835
828
837
836
834

lui

loan

Hristu

Galanu

din 260

....

.

.

Martie 18lui Ştefan Armeanu cu amanet pentru 200. 6.900,—
lui Pavel Rachieri pentru 415... ......
143I7,—
Spătarului Costache Pomer pentru 650. . , . 92.425,—
Căminarului Panaitache Manu pentru 300 .. 10.350,—
arhimandritului Nicodim Trierarhitul pentru 200. 3.450,—
lui Marcu Meronfeld, Evreu, pentru 200. . .
6.900,—

Hurmuzaki, Documente,

XIV,

«i
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11, Din 836 lui Gheorghe

Lungu

pentru groși.

12. Din 835 la trei Evrei pentru 150
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Din
Din
Din
Din
Din
Din
Din

835
826
831
835
837
836
837

Din
Din
Lui
Din
Din

837
836
chir
836
836

.

. cc...

pe care îl are la boierul logofăt Costache
tru 0 Mie. e e
27,

5.175—
. . 3.200,—.
.
1.725,—
586,20
„
2.070—
172,20
200,—
„
1.035,—

3.450,—

lui Gheorghe lerachi pentru 20. ...... 1.035,—
Cavalerului loan Rusu pentru 80. . . . . .
2.760,—
Costache Vasiliu pentru 15. ......
..
517,20
Spătarului Dimitrache Danu pentru 150. ...
aceluiaș pentru 150.......
. 1110360,—

26. Din 834 lui Ghiumuş Armeanu Krimlioglu

N

.-- 5.000,—

..........

Căminarului Ştefanache Panu pentru gr.. .
boierului secretar Nicolae Sala pentru 50. .
lui Filip Naimu pentru groși. .......
lui Vasile lliudi pentru 60. . . .
.. .
lui Panaitache Panu pentru 5. .......
lui Panaitache Rapti pantru groși. ....
lui Alter Raf, Evreu, pentru 30. . . . . .

20. Din 835 lui Mihail Eremia 100.
21.
22.
23.
24.
25.

. . . .

Din 830 Paharnicesei

"58. Aceleiaş 835 pentru.

Maria

cu prisosul, n
Canta

pen-34.500,—

Dinciuleasa

. ....

| 00

6.900,—

29. Din 832 loan Hristu pentru groși . . ....
30. Din 835 lui Lazăr Mizichi pentru groşi..
. . .

„31. Din 836 lui Vasile Iliadi pentru groși...

.

230,—
700,—

..

-

__100,—

.

237,104,—

Iu acareluri,

7 prăvălii şi o cârciumă zidită pentru . ... sc...
In argintării, giuvaericale şi alte lucruri. . . - .

70.000,—
15.000,—

332.701,—

Din care “sumă: totală să fie scăzute sumele ce sau trecut
asupra mea, din partea răposatului meu frate: Gheorghe
Ganciu, cari 'aparţin nepotului meu Gavril Ganciu; pe care îl şi las sub epitropia boierului mare logofăt Costache
Conache şi chir Gheorghe Comizopol; şi sunt groşi 44.800,
Apoi 'să' se scadă

moştenire

şi tot'ce-i

las din averea

. . e...
. ...

mea

eee
”

|

Aceste

dea în chipul
Groşi.

două sute

cinzeci

şi şapte

mii şi nouă sute

proprie

ca

ee
2.000,—.
64.800,— 251.904,—
patruggroși am dispus să se

următor:
|

|

4

5.000, adică cinci mii gr. la sfânta Mitropolie a prea cinstitei patrii Moldova, pentru

7.000,
2.000
500
2.000
1.000

ca prea sfinţitul şi prea veneratul. sfânt mitropolit să mă pomenească cel
puţin de trei ori pe an la jertfele 'sale fără sânge făcute cu mânile sale,
adică şapte. mii de gr. sfintei mânăstiri Văratecul.
sfintei mânăstiri Jurzeni.
slintei 'mânăstiri Neamţul,
sfintei mânăstiri Agapia.
ln sfânta biserică Propodomna Parascheva, metohul călusăriţelor, de lângă

consulatul rusesc.
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1.000

la sfânta

1.000
2.000
3.000
2.000
"1.000

la
la
la
la
la

„2.000
5.000
"500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

la
la
la
la
la
la
la
la
la
la

biserică

a sf. Vasile

din

laşi.

biserica numită Biserica Albă.
biserica sfântului Lazăr spre împodobire.
biserica Prepodomnoi Parascheva a Orbilor (7.
biserica sfântului Teodor ca să-i facă incinta.
biserica proorocului Ilie pentru două haine preoțești din stofă țesută
aur de câte un galben cotul.
biserica sfântului Gheorghe pentru imfrumuscţarea ei.
biserica sfântului Andreiu pentru acoperişul ci.
biserica, Curelari.
biserica sfântului Vasile din Galata.
biserica cinstitei și de vicaţă dătătoarei Cruci.
biserica sfântului Niculao din Iarmaroc.
biserica sfântului Constantin pentru acoperirea clopotniţei sale.
biserica sfântului Ilie din Chişinău.
biserica grecească din Moscova.
biserica sfântului Pantelimon.

cu

500 la biserica numită Vulpe.

300 la biserica sfântului Vasile din Tătăraşi.

500 la biserica sfântului Atanasie.

1.000 la toate bisericele din lași „pentru sărindare. |.
5.000 la spitalul sfântului Spiridon, cari bani să stea la epitropii de acolo spre ajutora
rea
celor însănătoșaţi şi să so dea câte cinzeci de groși fiecăruia din cei cari pleacă.
20.000, adică douăzeci de mii de groși, din cari cinsprezece mii să se dea sfintei
Mitropolii din Iaşi, iar cu celelalte cinci mii să se zidească patru camere în cuprinsul
“Bisericii sfinţilor Arhangheli din Tătăraşi, numită a Voevozilor; şi din aceste
„patru încăperi două să se facă şcoală, ca să înveţe carte copiii săraci ai

„acelei mahalale, iar în celelalte doui odăi să locuească bătrâni. străini şi să-

„raci. Dobânda celor cinsprezece mii pomenite să fio spre plătirea a doi dascăli; la care şcoală e rugat Inalt Prea Sfinţia Sa sfântul mitropolit al Mol:
dovei întregi să primească sarcina doa fi efor.
500, adică cinci sute groşi încă spre a face un puț în cuprinsul școalei numite,
pentru

a se aprovizionă

cu apă.

-

20.000, adică douăzeci de mii de groși să se cheltuească la îmmormântarea meu,
10.000, adică zece mii de groși pentru pomenirea mea până la şapte ani, când va [i
E
transportarea mea. |
|
4.000, adică patru mii de groşi pentru măritarea de fete sărace după încuviințarea
domnilor epitropi.
2.000 două mii de groși slujbaşului Anastasie Filipopolitul..
2.000 dascălului Apostolache Haricle Filipopolitul, care se află în Chişinăul din Basarabia.
2.000 văduvei lui Constantin Grebenţi pentru măritarea celor patru fete alo ei.
1.000 văduvei Ruxandra, fata Tergibaşoaci.
1. 500, adică o mie cinci sute de groși văduvei soţii a lui Gheorghe Harabagibaş pentru
măritarea fetei ei.
>
2.000 două mii de groși familiei răposatului doctor Fotino pentru măritarea fetei lui.
1.000 văduvei soții a lui lani Chiriac, socrul şetrarului „Serghie Călimănescu, pentru
măritarea fetei lui sărace.
- 2.000 pentru Elenca lui Dimitri Cazanli spre măritarea fetelor ci.
129.000
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Să se trimilă

în patria

mea

Filipopol:

1.000 adică o mie de groşi prea sfinţitului chir. Samuil din Fiipenol ca să mă pomenească odată pe an la jertfele cele fără de sânge.
ea
i
„8.000, adică opt mii de groși pentru preinnoirea bisericilor stricate de ac0l6, după îincuviinţarea

mitropolitului

de

acolo.

|

|

10.000, adică zece mii de groși la spitalurile de acolo, dacă se mai găsesc şi acum;
cari bani să se înmâneze epitropilor de acolo, iar de nu mai sunt spitalurile, să-i întrebuințeze epitropii bisericelor pentru măritarea de fete sărace
și liberarea, celor închişi pentru datorii.
a
se vor da la dobândă
contrariu
caz
5.000 la şcoala elineasâ de-acolo, dacă este; în
-şi cu dobânda se vor plăti dascăli publici pentru învăţarea. copiilor. : .
4.000 să fie trimiși. şi împărţiţi la săracii de acolo...
.:
tu
17.000, adică șaptesprezece mii de groși pentru sora mea dreaptă ialenca din Filipopol
ca moştenire; iar dacă nu mai trăeşte şi n'a lăsat copii, banii să se dea epi-

tropilor pentru școli.

Ma

a

2.000, adică două mii de groşi mamei mele viitrege din Filipopol, dacă irăeşte; iar
dacă nu, să-i facă pomelnicul cu.un arhiereu.
2.000 pentru mânăstirea Bachizoi de lângă Stenimah.

15.000, adică cinsprezece mii de groși să fie trimise la. celei irei spitaur din Gonstan„tinopole, adică câte cinci. mii de fiecare...
ce stau robi acolo. |
celor
liberarea
pentru
“Constantinopole,
la
2.000 asemenea
î
„1.500; adică o mie cinci sute. groși la sfântul Mormânt. |
13, .000, adică treisprezece mii să se trimită celor 13 schituri. dela sfântul. Munte prin
mâna sfântului Mitropolit din Irinopol, care va luă dovadă de primire.
i
8. 000, adică; trei mii las lui Costache.
şi acum:mă îngrijeşte.
îndelunezaţi
i
ani
slujit'a
m'a
care
Maria,
vechi
1 000 slujnicei. „mele
200, adică douăsute groși celeilalte slujnice a mele Maria, vara sus. numitei Marii.
300, adică treisute groşi la.a treia slujnică a mea Maria din Botoşani.
II
_900, două sute groși lui Nicu, fiul Anicăi, nepot al slujnicei Maria.:
:
____100, adică o sută groși vizitiului Gavril, dar în afară de simbria lui.

a

316.300

Pentru indeplinirea dispoziţiilor testamentare luate de mine asupra ncinsemnatsi
|
mele averi, cunoscând cinstea. dreptatea şi mai ales fireasca bunătate a boierului mare
logofăt şi cavaler Costache Conache şi a prea cinstitului între negustori chir Gheorghe

Comizopol, compatriotul meu, îi rog cu smerenie să primească sarcina epitropiei $şi în
virtutea acestui testament al meu, făcut din buna mea voie şi fiind cu. teafăr. la. minte,
nefiind silit de nimeni, ci din propria mea dorinţă. întărită, şi de Inalt prea sfinţitul, şi
prea cinstitul de mine sfântul mitropolit. al Moldovei întregi, să binevoească să puie la
cale toate după cum am dispus mai sus, păzindu-se . toate nestrămutate; pe. lângă
acestea domnii epitropi să aibă dreptul, dacă ar. prisosi ceva din cele» inventariate, să '
adaoge prisosul cu dreapta lor judecată la părţile însemnate mai sus, sau şi la. altele
unde-i va fi încuviinţat bunătatea lor; precum și dacă nu se va „ajunge, să so împartă
proporţional şi să se scadă tot din aceleaşi sume, şi să supravegheze, ca sub nici un
cuvânt

să nu

testat propria

îndrăznească
mea

avere

cineva
şi mai

vreodată

să răstoarne

ales că nu am

dispoziţiile, întrucât eu am
ci numai lăturalnice,

rude coboritoare,

cari după legile sfinte sunt datoare să se mulţumească cu tot ce de bună voie le- -aş
lăsă ca moştenire, ştiind pe lângă asta, că chiar de ar îndrăzni să facă ceva înpotriva

=
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legii, nu vor scăpă de judecata dreaptă a prea inţeleptului judecător ceresc. E rugat
şi fiecare tribunal, la care se va arătă testamentul meu de faţă, ca să fie apărat după
înţelesul legilor civile şi bisericeşti.
|
„La toate mânăstirile cărora am dispus a da cele de mai sus, să se scrie numele următoare ca să se pomenească la sfintele ceremonii: Pentru odihnirea lui Ioan,
închinătorului Gavril şi Eumorfiei. Asemenea şi epitropilor dela spitalurile din Constantinopole, când se va trimite dania mea, să so arate aceste nume ca să fie trecute în
catalogul celorlalţi donatori şi să fie pomenite laolaltă la slujba de pomenire din fiecare an, care slujbă, cum am aflat, se face pentru toţi donatorii acestor spitale. In
sfârşit, cât priveşte pe acei faţă de cari am greşit cu vorba, nu cu fapta, sau ca om
i-am jignit cu ştiinţă și fără ştiinţă, și cu cari nu voiu ajunge sau nu-mi voiu aduce
aminte să mă împac, îi rog pe toţi aceştia să mă ierte din sullet. Asemenea și cu iert
pe toţi cari au greşit către mine sau m'au jignit într'un chip oarecare.

Că testamentul de faţă e adevărat al meu şi că l-am cetit cu luare aminte şi
am găsit toate scrise după cum am dispus şi după placul meu, şi că iscălitura numelui meu s'a scris cu voia mea, fiindcă cu din cauza bolii sunt oprit de a iscăli cu
mâna mea, şi că sa pus pecetea mea cu voia mea, mărturisesc înaintea persoanelor
vrednice de credinţă, pe cari îi rog să subscrie ca martori. Şi acest testament al meu
cu martori mă rog fierbinte de prea sfinţitul şi prea cinstitul sfântul Mitropolit al
Moldovei chir Veniamin ca să-l întărească spre desăvârşită arătare şi asigurare.
In.... lunie 1837, laşi.
loan Hagi-Ganciu întăresc cele de sus; iată şi pecetea mea
(_
loan Vasiliu Paharnic. mărturisesc, că numitul loan neputând să subscrie, n'a
rugat şi l-am subscris
şi mărturisesc,

eu; şi mi-a

spus

pe

lângă astea

că

acesta

e

testamentul

său,

Arhimandrit Nicodim dela Trei Ierarhi şi duhovnic ul său, cu voie dela sine sa
făcut acest testament, și mărturisesc.
(Insemnare moldovenească scrisă cu slove slavone greu de cetit din partea martorului Iordan Tane).
Teodor Boctanu Paharnic mărturisesc, că întrebând pe chir Ioan Hagi-Ganciu,
mi-a mărturisit că toate cele însemnate mai sus sunt dispuse de dânsul precum a voit.
(Insemnare greu de cetit scrisă în slove slavone din partea altui martor).

XVI,

SCRISORI

PATRIARHALE

Traducere

de

G. Murnu.

1.
Rafail cu mila lui Dumnezeu

şi patriarh ecumenic.

arhiepiscop al Constantinopolei, al Romei nouă,

|

Subt preşedinţa sinodală a smereniei noastre, întrunindu-se cu noi preasfinţiţii
mitropoliți şi preacinstiţii şi de Dumnezeu iubiții arhiepiscopi din jurul nostru, cari
s'au găsit aici, Iraţi iubiţi și tovarăși de slujbă în Duhul sfânt, și de Dumnezeu prea
iubiții episcopi şi clericii prea cinstiţi şi prea învăţaţi ai Bisericii Mari a lui Hristos,
fiii noştri iubiţi în sfântul: Duh, marele logofăt chir lerax ca reprezentant al preaslinţitului din Chesaria, Capadocia, Nicea, Anhialos şi Eurip, marele econom presbiterul
chir Thodosie ca reprezentant al episcopului de Drystra, marele sachelar presbiterul
chir ioan ca reprezentant al episcopului Amasiei, marele sachelar schevofilax chir
Gavra, ca reprezentant al episcopului Nicomediei, Laodiceii şi al Prusei, marele orator
chir Gheorghe ca reprezentant al preasfinţiei sale din Larisa, din Târnava şi din Filipopole. Fiindcă de curând prea cinstiţii clerici ai preasfintei Mitropolii din Varna,
preotul Chiriac sachelarul, preotul Daniil schevofilax, preotul Alexie hartofilax, înfătişându-se smereniei noastre în sinod mult grăiră de rău pe mitropolitul lor din Varna,
pe chir Theoleptos, ceeace figăduiră că vor arătă și Aovedi acolo în fața locului cu
martori sau să fie pedepsiţi cu aceaş pedeapsă, iar din porunca smereniei noastre sau
dus judecători şi cercetători ai plângerilor arhiereii următori: chir Ioasaf al Drystrei,
chir Calinic al Sozopolisului și chir Partenie ul Patrei Nouă; cari intrând în tempul mitropoliei de faţă fiind însuș Theoleptos, punându-se în faţă sfânta Evanghelie şi fiind
rostită afurisenia din partea lor în vreme ce ei erau îmbrăcaţi cu patrafire şi omoforuri,
s'a arătat și sa dovedit în faţa tuturor, că numitul Theoleptos al Varnei, întâiu a hirotonit în potriva enoriei pe popa Gheorghe din satul Castriţi, fără părerea arhiereului
de acolo; şi al doilea că acelaş, biruit fiind de dragostea banilor, a făcut patru căsătorii, luând dela Dimitrie cel din Coitziki cinci mii de aspri, dela Sava Trapezunteanul
din Poncalia o sută de groși, iar prin căsătorie cu fata minoră a lui Coconitzi cinzeci
de galbeni; şi pe lângă acestea, ca hoţ nelegiuit, a sustras din mitropolie un stihar şi
un felon şi le-a dăruit fiilor săi, şi alte foarte multe de felul acesta; pentru care toate
noi eră să-l scoatem din scaun și din cinste ca răspunzător faţă de canoanele sfinte,
iar el cu sila și prin mijlocirea unor feţe boierești a scăpat atunci de pedeapsă şi, deşi
eră astfel, îndrăzniă să păstorească acolo, firă nici o teamă de ameninţarea canoane"lor sfinte; şi iarăş adresându-se către noi cei ce-l reclamaseră înainte l-au denunțat
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-repetând aceleași lucruri, căci ele așă s'au întâmplat, din care pricină smerenia noastră
în unanimitate şi cu sfat sinodal luăm măsuri de îndreptare a răului rezultat din neglijenţă, din cauza mitropolitului, şi hotărim ca Theoloptos acesta al Varnei să fie și
să rămâie caterisit și lipsit de orice serviciu şi rang arhieresc, şi scos din scaun şi din
cinste, şi ca altul în locul lui să fie hirotonisit ca mitropolit. Pentru înştiinţarea acestui
lucru s'a făcut această însemnare și s'a trecut în condica cea sfântă.
"In anul 1605, luna Ianuarie, îndictionul al 3-lea.
2,
(Proces-verbal cu ocazia alegerii de mitropolit al Proilavului și Ismailului).
A.
Fiindcă preasfânta mitropolie a “Prdilavului şi Ismailului din vremuri uitate a.

fost pustiită şi a rămas fără -adevărat şi catolicesc arhierev, s'a hotărît acum prin sfat
comun

sobornicese a se face

în această

eparhie un asemenea

arhiereu, pentru

care

lucru noi arhiereii aflători aici ne:am adunat în, preasfânta biserică a marelui mucenic
Gheorghe biruitorul, în noua Patriarhie, din-îndemnul înalt preasfinţitului și prea înţeleptului nostru cap şi stăpân patriarhul ecumenic
voturile

canonice

pentru

această

mitropolie

spre

chir Chiril din Veria, și ne-am dat
alegerea

unei

persoane,

care

să păs-

„torească,. într'insa, şi în rândul întâiu am pus pe-prea cuviosul ieromonah chir Meletie,
al doilea pe ieromonahul Grigorie şi al treilea po ieromonahul Teofane. Deci ca dovadă
'şi încredințare s'au scris
și numele lor în această condică; sfântă a “Marei Biserici a
«lui Hristos în anul 1639, Maiu indictionul.al 7-lea.
i
a
f Anlim al Efesului..
f. Antim al: Chizicului.
TF Porfirii ie al Niceii..
„ii
PF Antimal Dârnotei.
f- Partenie al Patrei Vechi. a
Pe Che. al Vaupaotului.
Ț. Teofane al 'Taninei. . :
Ț. Par tenie. al Enosului.,
Ioasaf al Pati ei „Nouă.

3.
(Pecetea

mânăstirii Cotroceni).

Iacov cu mila lui Dumnezeu <arhiepiscop al Constanlinopolei, al Romei A ouă,
şi pati iarh ecumenic>.
”
Cele de sus fiind cu adevărat primite "de tatal luminilor ca
« un dar desăvârșit,
toate faptele. luminoase şi pline de har strălucesc” după, felul purtării lor; prin care
fapte însuş

tatăl ceresc, “după

cum „prin

porunca

sa proprie

ne-o

spune

fără ocol, ştie

să fie: slăvit și să slăvească nu mai puţin pe cei ce-l slăvese pe dânsul: «Căci eu sunt
viu, zice Domnul, că pe slăvitorii mei îi voiu slăvi». Căci făcându- -se cu adevărat fiii
luminii, săvârşesc fapte cari răsfrâng lumina cea de sus, deoarece nu pun sfeşnicul
subt oboroc, ci ridicând pe el făclia departe luminătoare a desăvărşirii lor sufleteşti
prin virtute umplu zările cu razele lor, făcând învederate şi cunoscute de toţi faptele,
luminii; căci toată lumină arătată este după cum e scris. Multe şi felurite fiind dar
bunurile ce dau faptele virtuoase, prin cari se mulţumeşte și se preamăreşte Dumnezeu, ridicarea. de biserici dumnezeeşti Şi sălaşuri, sfinte din partea drept credincioşilor cari iubesc sălășluirile domnului .puterilor, spre marea slăvire a măreției lui,
ceva

care întrece. multe

meni. Din
minii

străluceşte

cernicul

bunătăţi,

care pricină şi acum
domn

departe

chir loan

prin
Serban

lucru

de

care

se mărturiseşte

și nu se îndoeşte ni-

cel care cu aceleaşi daruri dumnezeeşti
mila

lui Dumnezeu,

Cantacuzino,

adică prea

strălucitul

ca și fiul luşi

prea

cu-

voevod al Ungro-Vlahiei întregi şi iubitul.

fiu î în duh al smereniei noastre, prin darurile sale sufleteşti şi trupeşti

descriind

ca
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într'o icoană înălțimea chemării cereşti, pe lângă

alte multe

dovezi de soperioritate

sufletească și de binefaceri a binevoit să ridice şi un venerabil locaş al lui Dumnezeu,

şi vrând a învederă tăria. credinţei şi iubirii sale către Dumnezeu,

n'a întărziat să

întreprindă lucrarea şi: n'a pus nici o zabavă; ci punând pe planul al doilea toate cele

omenești, gândul cel dintâiu al lui a fost acest locaş al lui Dumnezeu, chiar dela în:
ceputul carierii sale, adică a domniei sale date de sus, a domniei părinteşti, ca fiind
„ncîntrecut în râvna evlaviei strămoşeşti și cu statornicie în cinstirea lui Dumnezeu şi
plin de cucernicie; căci el arată amândouă, şi credința în vieaţă şi vicaţa în credinţă,
în chip de pârgă din bunurilei năuntrice către dătătorul tuturor bunurilor, după cum
spune psalmul: «aduceţi Domnului, o fii ai lui Dumnezeu, mărire şi cinste» şi «adu-

ceţi Domnului mărire în numele lui». Şi aşă, cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu sprijinul
maicei Domnului, ridicat-a din temelii o vestită biserică şi o sfântă mânăstire
pe locul numit Cotroceni spre lauda slăvitei Adormiri a ci, a stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarei şi pururea fecioarei Maria, care în chip nespus a zidit peste fire cuvântul; care biserică şi mânăstire cu podoabe strălucite şi cu meșteşuguri pline de
gust şi măestrie le-a înfrumuscţăt, închinându-i
din belşug cele de trebuinţă pentru
înzestrarea aşezământului și cârmuirea monahilor virtuoşi aşezaţi într'însul; mâna-i a
fost foarte

darnică,

iar dărniciu-i

vrednică de

mărinimia

sa binevoitoare,

şi a făcut la

fel 'ca şi înaintaşii săi, prea cucernicii domni ai aceleiaș eri, cari prin vremuri s'au
îngrijit dinainte şi au înzestrat cu mijloace bogate mânăstirile înălțate de dânşii. Cu
cea mai conştiincioasă îndeplinire a legilor punând la cale toate în comun prin sfatul,
înțelegerea și deliberarea atâta preasfinţitului mitropolit al Ungrovlahiei chir Teodosie
care păstorește ţara, cât şi a prea iubiţilor de Dumnezeu episcopi de sub dânsul'şi a
întregului Divan şi a măriţilor boieri âi acestei domnii, după canoanele şi legile și
obiceiul predomnitor.în ţară (căci aceasta e de cel mai mare folos, adică de a urmă
condiţiile existente). El printr'un sfânt: hrisov al său le-a asigurat, enumerându-le cu
deamănuntul, toate câte cu îmbelşugare a închinat acestui aşezământ spre pomenirea
sa şi a domnilor cei dinainte şi de după dânsul ai acestei domnii și ai tuturor creştinilor drepteredincioşi. Dintre cari măsuri cea dintâi este ca din întreagă vama ora:
şului Floci şi din toate veniturile ce are acest oraş Floci în vamă și în parohiile sale,

să primească această sfântă mânăstire o treime întreagă și nolipsită; deci din trei peşti
un peşteşi din judecăţi a treia parte din

câștig şi dela celelalte venituri după

obi-

ceiul ce au vămile dea luă şi dea câştigă, întreagă a treia parte să rămână mânăstirii.
lar această mânăstire e cu totul liberă și scutită odată pentru totdeauna de sarcinile
şi
tot
şi
lor

de dările domnești, de împrumuturi, de daruri, de donaţii şi do celelalte cheltueli de
felul; iar vameșii să nu aibă parte de loc la cele cari sunt proprietatea mânăstiri,
si nu aibă voio din partea ei să ceară din dările ce se:obişnuese a se da din partea
domniei, şi nici să iea dânşii cumvă din a treia parte a vămii şi. din celelalte tre-

imi ale venitului pomenitei vămi, fiindcă pe deplin s'a închinat şi sa dat mânăstirii atât

prin dărnicia legiuită arătată din partea prea înălţatului domn, câtși prin faptul că dările provenite din a treia parte a vămii şi cari aparţin domniei sau luat dela visterie
din partea Măriei Sale! Și al doilea Măria Sa aînchinat aceleiaș mânăstiri şi vinăritul
domnesc dela Dealul Țigănești şi Dealul Viticheşti, aflătoare în partea despre Piteşti;
deci mânăstirea poate luă dela aceste două dealuri vinăritul domnesc din zece măsuri
de vin o măsură; pe lângă aceasta se mai iea şi ploconul şi așă numitul perper dela
toţi cei cari au dat vinăritul până acum precum aveau obiceiul, iar cei cari: strâng
vinăritul domnesc din cealaltă parte a Piteștilor să nu aibă voie nicidecum să ica
ceva din mânăstire, nici pentru vinăritul sus numitelor dealuri, nici pentru poclon şi

perper. Afară do această i-a mai dăruit patru sute de bolovani
Hurmuzaki,

Documente,

XIV.

de sare dela ocnelo
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“Telega, pe cari are voie mânăstirea să le ica din aceiaș ocnă 'po vremea postului sfinților Apostoli, întregi și neatinși, și să-i aducă și să-i vândă în Bucureşti sau în altă
parte, transportându-i pe la orice vamă şi scheli ar voi, liber şi fără vreo dare şi
pretenţie, nici dar şi nici cheltueală de roată şi de altele, și fără ca vameşii,
fie cei
mari, fie cei mici, fie în afară, fie înăuntru, să îndrăznească cumva să aducă supărări
prin pretenţii. Al treilea Măria Sa i-a mai dăruit balta aflătoare pe lângă satul numit
Piatra, balta toată câtă e domnească, pentru ca mânăstirea să ica în viitor dela dânsa.
întreagă dijma, precum 9 luau stolnicii domnești dela graca(?); ba chiar ca reprezentantul egumenului acestei mânăstiri să pescuească singur” pomenita baltă, iar stolnicii

nici un drept de dijmuire

a ei sau

de pescuire sau de oricare altă intreprindere; căci ceeace aparţine domniei
stolnicilor acesteia orânduiţi pentru baltă .Măria Sa a luat-o dela visterie,
aceşti stolnici să nu mai poată.în viitor să aibă parte din acest lac. Apoi
dăruit aceleiaş mânăstiri toată dijma vinului dela pomenitul sat Piatra şi

dela graca sau alţii, oricari at fi ei, să nu aibă

din partea
pentru' ca
Măria Saa
tot venitul

domnesc

ce-l luau

vinăriciarii

zece măsuri una şi perperul

din

Bucureşti,

ca să-l iea acum

mânăstirea,

adică

din

după obiceiu, iar vinăriciarii domneşti să nu se apropie

acolo. Dar şi însuș satul Piatra aflător în judeţul "Vlașca, împreună

cu

toți rumânii

din el ca moșie a sa prea măritul domn l-a închinat acdleiaș mânăstiri şi i-a dat, spre
cinste, libertatea de a fi scutit de bir și necălcat și nerobit de nici un om, fie domnesc,
fie boieresc, nu numai în ce privește hâraciul ca se dă pe fiecare lună, ci şi alte
dări şi taxe, să fie neurmărit: pentru sama vistieriei, a găleţii, a pășunii, a cerii, a
mierii, a stupăritului, a porcăritului, a oieritului şi a oricărei zeciuieli domnești, a împrumutului, a galbenilor şi a vameşilor din graca, 'să nu iea vamă deloc pentru peștii
lacului, care este atâta în mărime, și cari pești se aflăși se cuprind în părţile Dunării
între

hotarele numitului

sat Piatra

şi a pomenilei

bălți, cure eră

domnească,

dar care

s'a dăruit mânăstirii, să nu se i6a vama dijmei, a tutunului, a banilor dela margine, a
cailor de poştă, a boilor de jug, a merticurilor şi oricărei slujbe domnești, a scândurilor, a lemnelor, a oilor, a'stupilor, a sulfului, a zaharelei, a sataralei, a suhaturilor,
a luntrăritului, a carelor de răsboiu, a cailor împărăteşti și domnești, a haraciului latunăriei și a oricărei alte dări şi slujbe a cârmuitorilor ţerii și domniei Ungrovlahici, întrun cuvânt cu totul şi în tot felul liber şi 'scutit, cum sa zis. Dar chiar dacă
unii străini venind de dincole de Dunăre sau din altă parte, Sârbi, Greci, Bulgari,
Albanezi sau Moldoveni sau Unguri s'ar pripăși în numitul sat Piatra, şi pe dânșii

i-a făcut să fie liberi şi scutiţi de orice

slujbă şi de sarcinile

impuse

pomenite mai

sus după felul lor. In schimb însă să nu primească de loc în numitul sat, pe vreun
vlah boieresc sau domnesc sau pe alţii plecaţi și supuși oricării autorităţi' domnești.
In toate daniile pomenite pe cari Măria Sa le-a făcut acestei mânăstiri, zeciueala ce:
realelor, a oilor, a vinului, a găletii; a păşunii şi a celorlalte se dau de acum în mâ-

năstire în chipul în care se' vor înțelege cu egumenul mânăstirii antreprenorii zeciuelii, adică dijmele domneşti şi alte felurite slujbe; iar pârcălabii şi oricari alţi oameni domnești şi boiereşti să nu aibă voie nicidecum să intre în sus numitul sat, nici
vornic, nici stolnic, nici bănişorul' judeţului, nici “protopopul, nici vreun alt.om domnesc sau boieresc, și: nimenea să nu facă judecată la dânșii, nici gloabă să le iea,; ci
numai egumenul sau reprezentantul său să facă toate judecăţile pe deaîntregul şi
să pedepsească pe fiecare după felul vinei sale, sau să stea în pace şi să certe după
cuviință; și numai pe hoţi sau pe ucigași şi pe alţi răspunzători printr'o pedeapsă
capitală sau metalică să fie trimişi la domnie ca să fie judecaţi de dânsa și pedepsiţi

sau miluiţi după cum vreau legileși dreptatea. Pe'lângă acestea și ochii senini aţintind spre Mama

bisericilor, ca fiu adevărat al' acesteia și luminat de harul prea sfân-
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tului duh şi învăţat flind a primi cele
partea

noastră

să fic întărită

prin

spirituale prin

atotputernica

tărie

cele

spirituale, a cerut şi din

şi graţie a prea

sfântului şi ini-

țiatorului duh toată făptuirea de bine săvârșită din partea Măriei Sale în jurul acostei mânăstiri a sale ctitoreşti cu toate prevederile evlavici sale, împreună cu autonomia și cu deplina libertate şi cu toate câte i-a dăruit mânăstirii şi cu bunăvoință a
închinat şi cu hrisovul domniei sale puternic a întărit spre împuternicirea şi Întemeierea, ei. Pentru aceasta după cuviință primind această cerere cu bucurie și plăcere,
ca fiind plină de evlavie şi cuvioșie, scriem acum și hotărim prin sinodîimpreună
cu prea. sfinţii şi prea cinstiţii noştrii arhierei, fraţii noştri iubiţi în sfântul duh și
tovarăşi de slujbă, ca această sfântă şi venerabilă mănăstire a Adormirii prea sfintei

Născătoare de Dumnezeu, mânăstirea Cotroceni
“cu

toate proprietăţile

alipit. din

partea

și daniile

ctitorului

salo

însuș,

pururea

mișcătoare

a prea

până la sfârșitul

şi nemișcătoare,

cucernicului

cari

şi strălucitului

veacurilor
acum i s'au

domn

chir loan

Șerban Cantacuzino, voevod al' Ungrovlahiei întregi, după hrisovul său domnesc și
cari mai târziu vor creşte cu ajutorul lui Dumnezeu, să fie și să rămie totdeauna
liberă şi autonomă şi scutită, de "dări şi nourmărită şi nerobită şi necălcată de nici un
om domnesc şi boieresc, nesupărată, şi neatinsă de rele și deasupra oricărui fel şi ori
cărei împilări şi stoarceri de bani precum şi a oricănii dări și după porunca şi orânduirea în feluri a hrisovului său domnesc să se folosească și să aibă parte fără lipsă
și fără abatere de averile ce i sau împărtăşit, să fie cârmuită şi pusă la cale după
privilegiile

cu

cari a fost

cinstită

și dăruită

prin

ajutorul

care ajutor, fie ca să nu-și piardă puterea și tăria
sigură, statornică şi neprimejduită, neclătinată şi cu
vreodată în orice chip nedrept și orice cuget rău
la această sfântă mânăstire și astfel pierzând frica
şi cu

nedreptatea

și cu mâna

hrăpitoare

a turbării

domnesc

al ctitorului său;

în tot timpul şi urmarea să-i fie
totul nesguduită. Iar toţi acei cari
cu patimă îşi vor aruncă privirea
de Dumnezeu vor îndrăzni cu sila
lacome

să clatine

și s'o sgudue și

cele închinate întrinsa și libertatea ci să desființeze și privilegiile ci să nesocotească

şi să smulgă ceva din bunurile ce i sau dat, sau să-i iea şi să-i curme oricare din
veniturile ei și să-i pricinuească orice daună și pagubă, aceia ca vinovaţi de nelegiuire şi ca oameni cari aproape luptă cu Dumnezeu prin aceasta a lor nesocotinţă călcând fără mustrare de cuget sfintele legi şi canoane, oricărei stări ar aparţineă ei şi
de orice însemnătate și rang ar [i ei, să fie afurisiţi de tatăl, de fiul şi de sfântul duh,
de prea sfânta și de vieaţă dătătoarea Treime şi să fie blestemaţi şi nciertaţi şi ncizbăviţi pe veci după moarte; pietrele şi fierul se vor deslegă, iar ci nicidecum, și prin
veșnica lor anatemă să fie osândiţi în focul gheenei, iar ceata lor să fie cu trădătorul
Iuda şi cu cei ce au răstignit pe Domnul şi să afle pe Dumnezeu răsbunător asupra
lor în ziua judecății;şi el să-i gonească pe ei în mânia lui şi în urgia lui să-i cutromure pe ei, și ca vasele olarului să-i strivească şi să-şi întindă mânia sa din neam în
neam peste dânșii şi praf şi pulbere să se aleagă de dânşii şi să se şteargă numelo
lor din cartea celor vii. Deci spre dovadă şi asigurare de veci a întăririi acestei mănăstiri şi a dărniciei domneşti faţă de dânsa sa publicat şi din partea Marei Biserici

a lui Hristos scrisoarea de faţă a noastră patriarhală întărită cu pecete.
1681

în luna Fevruaric,

indictionul al -lea.

4.
(Scrisoare de iertare a adormitulul domn Constantin Şerban Vodă).
Calinic prin mila lui Dumnezeu arhiepiscop al Constanlinopolei, Roma nouă,
și patriarh ecumenic.
”
Smerenia noastră împreună cu cei ce acum se roagă cu dânsa, atât prea fe-

956:
ricitul şi preasfântul patriarh al Ierusalimului chir Dosofteiu, iubit și prea dorit în sfântul: duh frate al nostru şi tovarăș de slujbă cât și preasfinţii şi prea cinstiţii colegi ai
noştri arhierei cari au fost de faţă, prin sfântul har şi darul şi puterea preasfântului
şi de vieaţă dătătorului duh, care. sa dat din partea Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos dumnezeeştilor și sfinţilor lui ucenici şi apostoli întru a
legă și deslegă păcatele oamenilor, zicându-le «luaţi duh sfânt; dacă veţi iertă păcatele
unora, iertate sunt lor; şi cărora le veţi 'ţineă, să fie ţinute; și câte veţi legă și doslegăpe pământ, vor fi legate: și deslegate în ceruri». Impărtășindu-se și nouă pe rând
dela dânşii acest har dumnozeesc, am iertat şi deslegat şi pe adormitul rob al lui Dum:
nezeu, pe Ioan Constantin Vodă, domnul Moldovlabhiei, întru cele ce şi el ca om şi ca locuitor al acestei lumi mult păcătoase în felurite chipuri și în diferite vremuri a păcătuit şi faţă de Dumnezeu a greșit prin cuvânt sau prin faptă sau cu mintea şi'n toate
ale lui simţiri cu voie sau fără voie în tot cursul vieţii sale, fie că a căzut sub bles-

temul tatălui şi al mamei sale sau sub însuș anatema sa, sau că a făcut jurământ şi
l-a călcat sau că a suferit afurisirea sau pedeapsa bisericească dată de vreun preot
ori arhiereu pentru orice cuvânt şi el n'a îngrijit de îiidreptarea
sa, sau s'a dat pe sine
unor patimi trupeşti de precurvie și desfrânare şi de fapte ruşinoase de felul acesta
şi a fost biruit de plăcere și a săvârşit destrăbălări oprite împotriva poruncilor lui
Dumnezeu și a nesocotit poruncile legilor sfinte și sa abătut dela poruncile lui Dum:
nezeu, sa îndemnat de lăcomie a răpi cele străine pe ascuns ori pe faţă şi a, lăsat
pe unii lipsiţi de ale lor, Sau că dela Dumnezeu primind apărarea poporului din ţara
stăpânită de el nu a cârmuit pe supuși după vrerea lui Dumnezeu și ieşind cumva

din calea -dreaptă sa purtat altfel decât cum

eră dreptatea

stăpânind rău și pornit

spre tiranic şi astfel a căutat să. răpească cu sila și a despoiat
pe cei neputincioşi, sau
a făcut judecăţi nedrepte şi a luat hotărâri rele şi apăsătoare fără cuviinţă și dreptate, sau că fără judecată a osândit po cinevă şi l-a trecut cu vederea și l-a păgubit

fie în avere fie în cinste fie și în însăş vieaţa lui; sau a săvârșit vreodată vreun omor
nelegiuit şi ticălos și a lipsit de vieaţă pe unii potrivnici şi nevinovaţi sau a pedepsit
pe unii fără de păcat, sau că sa arătat gata de a pedepsi şi a-și răsbună pe cei ce pă:
cătuiră, dara pregotat la iertarea și primirea celor ce sau rugat de el şi a fost re-

pede la executarea lor, dar n'a avut milă să dea stinătăte celor suferitori și orice altă
nedreptate şi necuviinţă fără cruţare şi chibzuinţăa făcut către' popor în vremea domniei lui, fie c'a săvârșit răul din. rea voinţă, fie din ură sau dușmănie sau lăcomie și
din nelegiuilă sete de îmbogăţire și din câștiguri ruşinoase, sau din neştiinţă și nepricepere, sau neîngrijire şi nebăgare de seamă, sau înșelare sau uitare, sau din răutatea
şi îndemnul unora, sau din trebuință impusă, sau și din rătăcirea cu care ademeneşte
pe oameni toată vieaţa trupului, sau din' micime sufletească biruit fiind de dragul câştigului şi-a însușit dreptul unor rude şi moștenitori ai soţiei lui răposate înainte, pre:

„cum se svonește, şi n'a ajuns să-l întoarcă; din vina şi din legătura tuturor acestora
l-am iertat şi l-am deslegat

în darul

duhului și l-am făcut liber prin harul dumnezeesc

şi l-am scutit de orice pedeapsă şi orice osândă bisericească; iar dacă el din uitare
ori din altă slăbiciune omenească a lăsat unele
milostivul Dumnezeu din dragostea. sa.

nemărturisite, şi acele

să i le ierte

Da, stăpâne mult milostive doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, biruească nemăsurata

mila

ta și dragostea

ta neasemănată,

și nu

lăsă

făptura

ta să

se cu-

funde în pieire, “ci ascultă cu îndelungă răbdare pe noi smeriţii şi netrebnicii tăi robi,
cari te rugăm cu inima sdrobită și umilită pentru acest rob al tău Constantin, şi iartă
lui toate câte a păcătuit în această vieaţă, parte cunoscute, parte ascunse faţă de oa-

meni,

dar goale și învederate

înaintea ncînșelatei

tale cunoştinţe;

şi nu

pomeni de
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fărădelegile lui şi de păcatele _tinereţei și de greşelile vieţii sale întregi, ci şterge
toate nolegiuirilo lui ca domn îngăduitor şi stăpân iubitor de oameni; şi nu-l respinge
pe el, tu cel iute la ajutor şi gata dea iertă păcatele, ci caută și acum ca milos ce eşti
în mulţimea milei şi bunătăţii tale şi îndură-te, doamne, cu mulţimea îndurărilor tale
de el, cel împiedecat şi cel înfrânt și care jalnic acum zaze înaintea poporului prin
judecăţile oable alo dreptăţii tale pentru relele săvârşite de dânsul (pentrucă drept
eşti, o doamne, şi drepte-s judecăţile tale); împotriva cărora ca un rob fugar şi nesocotitor al poruncilor tale do stăpân şi nenorocit prizonier închis pentru greşelile sale
e pedepsit, urmarea unui blestem cumplit (căci blestomaţi sunt cei co s'abat dela po:
runcile tale), şi cu glasuri negrăite chiamă mila cea nemărginită a îmlelungii tale răbdări

prin

mijlocirea

şi smerita

rugare

a noastră,

netrebnicii

tăi robi. Deci,

prea

bu-

nule stăpâne și iubitorule Doamne, cercetează-ne şi acum tu cel milos și ascultă-ne,
atotțiitorule, pe noi robii tăi cari își pleacă fruntea și se roagă fierbinte pentru acest
adormit rob al tău Constantin și ai milă de el, tu cel bogat în milă, și desleagă-l pe
el de legătura lrupului şi sufletului şi de pedeapsa afurisenici amare şi do osânda bisericească, şi iartă lui toate câte a păcătuit în toate zilele vieţii sale. Căci iată sau
descoperit păcatele lui şi sa făcut cunoscută în mijlocul poporului răsplătirea droptăţii tale, pentrucă drept eşti, o Doamne, şi drepte sunt judecăţile tale şi plină do
dreptate e dreapta ta, după spusa prorocului: «iată omul și fapta lui înaintea feţii
tale». Arată dar, o iubitorule, şi mila îndurării tale, tu care porţi şi judecata și mila
şi pentru

amândouă

aceste

ești

trâmbiţat

de

proroci

şi preamărit

și proslăvit,

caro

loveşti şi iarăş vindeci; şi nu-l pierde pe el pentru nelegiuirile sale şi nici în 'mânie
de veac să ţii seamă de relele sale; nici să-l osândești po el în fundul pământului, tu
care voeşti să mântui pe toţi oamenii; «căci nu esto vrerea înaintea tatălui ca să piară
unul dintre cei mici», ne spune sfântul tău cuvânt. Ci iartă lui păcatele prin mila
dragostii tale de oameni, tu care singur ai putorea de a iertă păcatele şi rupe şi dosleagă şi şterge lanţul său sufletesc și trupesc, pe care l-a adus asupra lui mulţimea
fărdelegilor sale. Ridică dela dânsul ocara şi disprețul (căci cu drept se despreţuese
toți acei cari nu se supun legilor tale) și curăţă-l pe el de orice pată în mila ta dumnozeească; şi-l chiamă pe el în ceata celor mântuiţi. Ajută-l după cuvântul tău și va
trăi. De asemenea izbăveşte-l, atotputernice Doamne, şi do păcatul vădit ce a îndrăznit să-l facă, de oprita căsătorie cu patru femei, împotriva canoanelor sfintei tale Biserici şi nu veni în judecată pentru aceasta cu robul tău. Pentru toate te rugăm,
prea milostive şi îndelung răbdătorule stăpâne, să nu ici în seamă cu îndelungă răbdare şi o altă greşeală a lui cunoscută de toţi, în carea căzut prin abatere cumplită,
căci după ce a dat figăducala odată ca să nu mai reînnoească o dare ncobişnuită de
bani, ci a poruncit să fie strânsă dela supușii săi la vreme de nevoie şi a întărit f&găducala cu rostirea alurisenici, a uitat aceasta şi ceeace nu se cuveniă a pus din
nou această dare, fie ca fost silit de nevoie, fie că a alunecat la aceasta cu voință,
precum numai tu cunoşti, tu care cercetezi inimile şi măruntaele și adâncurile cugetărilor şi care toate le ştii înainte de a se naște şi nu greşești întru nimic. Și nu-l
plăti pe el după faptele sale, căci tu ești cel mai înalt milos, îndelung răbdător și
mult milostiv fiind şi șovăitor faţă de răutăţile oamenilor, milueşte-l pe el după mare
mila ta şi desleagă lanţurile ce-l încătușează și-l strâng pe el, și scapă-l de veşnica
osândă; căci tu singur eşti deslegătorul celor înlănțuiţi, tu singur ești îndreptătorul

celor doboriţi,tu singur cel care cu iertarea întorci pe cel înfrânt, căci multe sunt îndurările tale, Doamne, şi în tine toată nădejdea punând îngenunchiăm către mila ta
şi ne rugăm din adâncul inimii pentru acest rob al tău Constantin, ca să nu-l respingi

pe el până la sfârşit din faţa ta nici să indepărtezi mila ta dela dânsul;
.

ci iarăș cu
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umilinţă to rugăm, pleacă-ţi urechea cu dragoste şi ascultă-ne pe noi smeriţii robi și
dă lui deplina iertare a păcatelor lui şi întreagă deslegarea afurisirii lui;şi binevoeşte

să desfaci

trupul lui în părţile din' cari fu alcătuit,

şi să pui sufletul lui cu -drepții

cari din veac ţi-au făcut ţie pe plac şi învredniceşte-l pe el de mărirea din vieața a
doua:și aşează-l în -sălașurile” celor drepţi; şi [ie iertat și deslegat în viitor prin mijlocirea neprihănitei noastre stăpâne de Dumnezeu Născătoare și pururea fecivarei Maria,
a sfinţilor, slăviţilor şi lăudaţilor apostoli și tuturor sfinţilor tăi. Amin.
- In anul mântuirii 1698, în luna August, indictionul al 7-lea.
_

o

|

5,

”
Calinic prin mila lui Dumnezeu
patriarh ecumenic.

arhiepiscop

Constantinopolei,

Roma

Aouă,

Se cuvine numai decât ca lucrurile să rimâio totdeauna statornice şi neabătute din orândueala dată şi să nu se treacă fără chibzucală peste marginile puse, căci
acestea nu sunt alo noastre, ci ale lui Dumnozeu, precum ne înștiiinţează undevă po:
runca, apostolească. Deci trebuo.ca pretutindeni mai mult decât orice să păzească fiocare orânducala proprie şi să rămâie înlăuntrul regulelor prescrise, dar mai presus de
toate în cele bisericeşti e nevoie ca toți cu toată râvna şi grija să păzească orânducâla
neschimbată, şi. după întoemirile hotărite zic a se păstră nemutate hotarele acestei
orândueli. Căci dacă tot ce-i noînsuflețit în însăș zidirea văzută, cerul şi cu toate alo
lui, piimântul şi toate câte cu el împlinesc sistemul universal, lucrează fără schimbare după nevoia ce li s'a întipărit dintru început şi munţi se înalță şi câmpii se co-

boară în acelaş loc în care au fost întemeiate și sprijinite odată («căci hotar a pus, zice,
şi nu

so va trece»),

cu

cât mai mult

trebue

ca noi să nu

îndrăznim

vreodată

să tre-

cem peste hotărârile sfinte cari au fost impuse şi prescrise : dela Dumnezeu și apoi,
după părerea lui Dumnezeu, din partea sfinților Apostoli şi a urmașilor lor? Deci .
foarte bine știind această exactitate canonică şi grija ce trebue să avem pentru ca,
“prea sfântul şi prea cinstitul mitropolit al Filipopolei, exarhul Dragovestici din Tracia,
fratele și tovarășul nostru în sfântul Duh chir Neofit, a vrut cu dinadinsul să păstreze
neatinsă orânducala canonică a Bisericii, care stabileşte adică cumcă nu e de loc: îngăduit vreunuia dintre cei co au dregătorie și treaptă clericală să se depărteze vreodată dela ale sale şi să plece în țară străină fără. întrebarea și învoirea mai marelui lor,

ci să-şi procuro dela acesta scrisori de deslegare şi cu ele să se ducă ori unde le-ar
fi voia, însă, cum am zis, cu știrea superiorului lor, căruia sunt supuşi după canoanele

apostoleşti și după sfintele şi dumnezeeșştile legi părintești. Fiind acum nevoit sfinţia
sa să

plece şi să

treacă hotarele

eparhiei sale, ca să se ducă în patria sa cea

mult

dorită spre.a se bucură de locul său natal, ne-a făcut cunoscut această a sa dorinţă
şi ne-a cerut voie de călătorie figăduindu-ne că nu va zăbovi îndelung, ci că în curând
după o anumită vreme se va întoarce la mitropolia sa, ca unul care, după datoria sa,
pune mai presus grija pentru turma sa spirituală decât dragostea, patriei și a celorlalte bunuri de tot felul; și desbătându-se această chestiune în sinod, s'a hotărit în
deobşto
„să nu se lase ncîmplinită cererea fratelui nostru comun, ca fiind ireproşabilă

și inofensivă, ci să so învrednicească de bunavoinţa Bisericii în interesul și folosul său.
Drept accea scriem şi hotărim în sinod, ca numitul preaslinţit mitropolit-al Filipopolei Neofit să aibă voie bisericească să plece neîmpiedecat în pace și să se ducă să

so bucure de patria sa, precum a cerut, nefiind oprit întru nimic, ci liber să-și facă
“drumul după învoirea bisericească ce i s'a dat, dar întrun termen hotărit de vreme.
Iar dacă va trebui să se abată în unele părţi pentru trebuinţele sale cu con-
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cursul şi ajutorul unor prieteni ai săi, cari se roagă să-i dea dovezi de cinste, fiindcă
şi pentru aceasta sa rugat de noi, să aibă voie să facă și acest pas pentru aceasta, și
cât mai curând să se întoarcă iară în eparhia sa fără zăbovire, fără împotrivire şi
oprire. Deci ca dovadă sa înmânat sfinţici sale această: scrisoare patriarhală a sinodului după obiceiul bisericesc şi prescrierea canoanelor.
In anul mântuirii 1700, indictionul al 9-lea.

-

6.

Calinic prin mila lui Dumnezeu
şi palriarh ecumenic.

arhiepiscop al Constantinopole,

Doma Nouă,

Intru cât Duhul sfânt în veci pune la cale tot ce foloseşte la ocrotire spirituală a Bisericii şi contribue pe cât se poate de mult la conducerea și buna stare a
credincioşilor, urmează că tot ceeace în diferite vremuri cu Duhul după cerinţă se
îndreaptă şi ţinteşte lu întemeierea Bisericii lui Ilristos și a ortodoxiei, măcar că uneori îi lipseşte

întru

câtvă

exactitatea

îndeplinirii,

totuş

cată

să fio împăcat

întrun chip

oarecare, când e trebuincios şi folositor protectorilor şi patronilor Bisericii, căci ci
sunt slujitorii lui IIristos şi îndeplinătorii tainelor lui Dumnezeu. Fiindcă în adevir,
după marele Chiril al Alexandrici, chipul îndeplinirii tainelor nici unuia din oamenii
înţelepţi n'a displăcut vreodată (drept care și apărătorii sfintei turme a lui Hristos,
neavând decât o singură ţintă: mântuirea credincioşilor, sau slujit fără a păcătui do
cuvintele binecuvântate ale economici cereşti potrivit cu vremea, cu persoanele şi cu
împrejurările date, ascultând de dumnezeescul cuvânt al apostolului care zice: «tuturor am fost toate, pentru ca toate să le dobândesc»), şi mai ales dacă cuvântul economiei cerute dela Biserică se află între persoane cu demnități înalte şi prea sus puse
prin oficialitatea lor şi sunt fruntașii neamului nostru (căci mărimea şi superioritatea

demnităţii acestora de obiceiu împacă mai mult şi înduplecă pe capii înţelepţi ai Bisericii să se poarte mai cu bunăvoință şi ca ocrotitori să hotărască a da ceruta învoire
unde nu e vorba despre credinţă și dogme, în cari Dumnezeu e cel primojduit; căci
numai

în

acestea

trebue

să se păstreze

cu totul

neschimbată

exactitatea

canonică);

și fiindcă aşă dar şi acum ni s'a raportat despre o căsătorie care are să fio cu voia
lui Dumnezeu între persoane oficiale şi sus puse şi care stă astfel: prea strălucitul
Beizadeă Alexanăru, fiul prea iubit al prea cucernicului şi prea măritului domn şi
stăpânitor al Moldovlahiei întregi chir Ioan Scarlat Grigorie Ghica Vodă, fiul cel în
duh

iubit și mult

dorit al smerenici

noastre,

voeşte

a se uni

prin

căsătorie

cu

prea

nobila Marioara, prea scumpa fiică a prea gloriosului şi nobilului bouier Capuchehaia
chir lacov Rizu, fiul cel în duh iubit și prea dorit al smerenici noastre, iar prea nobilei Marioare vară bună e prea strălucita doamnă Roxandra, soţia Măriei Sale şi fiica
iubită a noastră în duh, aşă încât urmează din aceasta ca tatăl şi fiiul să se căstitorească cu două vere primare; care căsătorie, socotindu-sc, se găseşte u face parte din
treapta a şaptea de înrudire,. și de aceea e respinsă și oprită din partea sfinţilor legiuitori—totuș fiindcă are a se face între astfel de persoane neiîntrecute pe scara demnităţilor, din partea cărora cu ficască dragoste și cu cea mai mare căldură sufletească
ni se adresează nouă şi Marei Biserici a lui [Hristos cerere şi rugăminte spre a se să-

vârşi cununia fără piedică și pe temeiul

legilor pentru.pricinile

expuse,

cari impun

siluirea și.cer neapărat săvârşirea cununici; încredințaţi fiind de toate aceste cuvinte,
am hotărit că trebue și se cuvine să nu lăsăm fără curs și îndeplinire această prea
însemnată cerere, ci cu obișnuită milă a dragostei şi a harului Bisericii am crezut

că e do nevoie să încuviințăm cu părintească iubire această cerere de economie şi în-
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voire bisericească” după înţâlezerea co am avut cu fruntașii şi bătrânii dintre tovarășii
noştri, prea sfinţii arhierei cari se află aici și iau parte la sfaturi împreună cu noi; pe
de o părte având cu noi părerea şi sfatul unanim al acestora, iar pe de alta având în
vedere și pe înaintaşii noştri îngrijitori, ocrotitori şi arhipăstori ai sfintei Biserici a lui
Hristos, cari n'au lipsit uneori după vremuri ca protectori și binevoitori să facă o asc:
menca concesiune, ca unii cari erau bine învăţâţi de împrejurări să se lase. biruiţi
de
rugiciuni potrivit cu vremea, cu persoanele şi cu însemnătatea lucrurilor, precum
pildele de faţă o arată în chip vădit; iată şi noi, după pilda acestora şi mai cu seamă

pentru tăria pricinilor ce am făcut cunoscute mai sus, pe temeiul

economiei şi con-

descendenţei, ne-am învoit să se facă această: strălucită căsătorie. Deci cu puterea şi
autoritatea şi harul prea sfântului şi iniţiatorului Duh hotărîm, că numitul prea stră-

lucit Beizadeă chir Alexandru să aibă voie a luă ca soţie legiuită a sa pe numita Marioară şi 'să so cununecu ea legalşi bisericeşte, fără ca vreun cleric sau mirean să
aibăa se împotrivi sau'a zice ceva împotrivă; şi fie această căsătorie şi cei cari se
vor uni prin cununie binecuvântaţi şi iertaţi din partea tatălui, fiului şi sfântului duh,
unul singur prin fire Dumnezeu şi să aibă şi binecuvântările tuturor sfinţilor şi do
Dumnezeu purtătorilor părinţi ai Bisericii prin mijlocirea prea binecuvântatei. slăvitei

noastre doamne Născătoare de Dumnezeu, precum şi ale slăviţilor și mult lăudaţilor
sfinţi apostoli şi ale tuturor sfinţilor celorlalţi. Amin, Amin.
1757, în luna Martie, indietionul al 5-lea,

7.
- Rafail prin mila lui Dumnezeu

arhiepiscop al Constantinoplei, Roma Nouă,

şi patriarh, ecumenic.

.

“Cu drept se aseamănă vieața de faţă cu marea, căci ca e supusă 1unor necâşteptate. schimbări: şi acum zâmbeşte lin cu seninul și desfată cu liniștea sa pe călători, acum la răsvrătirea valurilor şi la loviturile îinprejurărilor: dușmane se înncacă
şi se. potopește; iar cei ce plutesc la olaltă într'insa și străbat calea acostei vieţi şubrede; până când prielnic li-i: drumul şi lucrurile își urmează cursul lor, încrezându-se
în conducerea cârmaciului cel ajutat de un vânt prietenos şi bun de tovărășie, adăpostiţi şi fără primejdie înaintează și bucuros petrecând, corăbierii şi călătorii duc mai
puţină grijă şi se bucură: de linişte, neturburaţi de sgomot şi de sbucium; dar când.
îi apucă. vijelia, și suflarea protivnică a vânturilor, cari 'lacome se înviforă şi se deslănţue de : pretutindeni şi ameninţă a cufundă corabia po deantregul, atunci de bună
seamă nu mai stau fără păs şi nu mai huzuresc în liniște; din potrivă cuprinși de griji
şi de necazuri se fac harnici şi aprigi, şi liecare apucându-se de lucrul silit, din tot
sufletul. so luptă şi se întrec împreună îngrijind de mântuirea lor comună; căci ori
unde e nevoie de ajutorul mai multor bărbaţi, trebue mai mulţi să sară în ajutor și

cu toţii împreună să contribue

cu energia

puterii lor de ajutorare şi în acest

chip

împreună să se îndepărteze și să scape de primejdia ce-i ameninţă. Și fiindcă, dar asupra Marei Biserici a lui Hristos, mama noastră a tuturor dreptcredincioşilor, această
corabie a lumii întregi și chivotul alegoric al poporului nou ales şi al suflării creştine
(prin care biserică nu numai ne mântuim neatinși de potopul păcatelor, ci şi călătorind deadreptul noi evlavioșii. slăvitori ai lui Hristos prin fapte bune fără primejdie

poposim la limanul

cel senin şi: fără

valuri al împărăției cerești) în vremilo de faţă,

în urma judecăților pe cari numai Dumnezeu le ştie, vifor cumplit izbucnit-a şi vân:
turi au suflat împotrivă vajnic vâjâind şi aducând fulgere şi orcanuri, vijelii peste vi-

jelii: de necontenite şi nenumărate

novoi stârnindu-se

şi asemenea munţilor

viârfuin-
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du-se prin pusderia de rele şi amărăciuni şi suferințe nesuferite ce aduc, nu numai
preasfinţitului scaun patriarhal şi ecumenic l-au scufundat în noianul apelor, ci şi ame:
ninţă cu totului tot să spulbere vasul obştesc al Bisericii şi se întind săă aducă grozavă- poire”

ortodoxiei,

aşă

cât'al

ei cârmaciu

ajunse

să stea în nedumerire,

nemai

putând cârmui. şi conduce vasul, căci după atâta împoncișare a vânturilor a obosit și
„văslaşii desnădăjduiţi aşteaptă curânda lor scufundare— drept care s'a pus toată străduirca şi grija do a mântui acest vas al obștii și al lumii întregi cu-truda împreunată

a întreg poporului creștin.

Deci, după povăţuirea

şi sfatul. nostru”

comun

s'a hotărit

din partea tuturor de a întruni la un loc tot aparatul nostru bisericesc
şi politic și
începând cu toţi împreună deobște să aducă folosşi mântuire şi să cârmucească trebile
Bisericii pe temeiul unor dispoziţiuni hotărite. şi prin acestea să înalțe (po cât s6
poate) starea bisericii, dispoziţiunile exprese sunt cele ce urmează aici :-.
:
Intâiu. Făgăduim toţi confrații arhierei să arătăm către înalt prea Sfinţitul nos:
tru cap

şi stăpân. cuvenita

supunere și cucernicie,

nefățărie

şi curăţie

în tot ce ajută

la întemeierea și întărirea înalt prea sfinţiei sale, la cinstea și starea pașnică a frăţiei
întregi, precum şi înalt prea sfinţia sa, în scrisoarea făgăduitoare ce a dat, a făgăduit
să păstreze iubire” curată deosebit. cătră fiecare dintre colegii săi arhierei şi să le împartă cuvenita dragoste părintească, neaprobând niciodată pe un întrigant, pe'un tur:

bulent şi pe un prigonitor.

ea

"Al doilea. Epitropii comunităţii Bisericii Mari a lui lIzistos, cari în această
calilate au servit și anul trecut, să dea socoteală curată în faţa cpitropilor, numiţi
acum.
ai
Al treilea, Trebue numai decât să so dea socoteală de toată datoria: comulnie
tăţii,și ca epitropii
să facă cea mai amănunţită cercetare asupra datoriilor, şi dacă se
va dovedi, că o datorie oarecare e pusă fără cuvânt în socoteala, comunităţii să - [io
respinsă

și neprimită.

:

.

ae

IN

Al patrulea. Fiindcă în rândul“ trecut s'a hotărit din partea Sinodului ca toţi confraţii arhierei în chip de împrumut să plătească un ajutor către Marca "Biscricăa lui

Hristos și unii

dintrinşii nu au îngrijit până acum să trimită şi să plătească împru-

muturile ce li sau hotărit din partea Sinodului, trebue. a aveă grijă pentru

strângerea

acestora.

n
Ad cincilea, Cână vreodată va veni nevoia de a sc născoci mijloaco.de milostenie şi ajutorare a Bisericii, aceste mijloace şi măsuri să fie propuso înaintea a trei
epitropi

mireni

cari să aibă

şi învoirea

celorlalţi

şi să nu aibă putere fără prezonţa

şi încuviințarea lor.
Al șaselea. Când o eparhie e văduvă, alegerea arhiereului teva: f pus în
capulei trebue a se face neimpiedecat din partea Sinodului, precum se spune şi Î
însăş scrisoarea făgăduitoare a înalt prea sfinţiei sale, iar hotărirea sumei co se va
da din dărnicia noului ales, să se facă cu ştirea și primirea pomeniţilor epitropi. -.
Al şaplelea. Sa găsit cu cale și sa hotărit şi lucrul următor ca foarte tre:
buincios: adică să se cauto deplin şi cu amăruntul și cu toată curăţia întreagă isocoteala deschisă făcându-se exactă cercetare cu frică de Dumnezeu.
.
Al oplulea. Apoi s'a mai găsit cu cale ca catastiful indictionului al 9-lea al zi:
tomirului confraţilor arhierei să fie aruncat şi hotărit în frică de Dumnezeu și cu
dreptato, după puterea eparhiei şi nu a persoanei, adică să nu aibă în vedere persoana, ci puterea eparhiei şi ca această hotărire să se facă în faţa epitropilor şi să se
îndrepteze, după. catastiful acestui al 9-lea indiction şi.după zitomirul.celui de al 8-lea

și aşă să se strângă, datori fiind toţi confrații arhierei să plătească întregi şi fără lipsă
zitomirele acestor două indictioane,
Hnrmazaki, Documente, XIV.

adică a celui de al 8-lea şi al 9-loa, fără să aibă
-
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altele cu totul deosebite de aceste zitomire, pentru ca Biserica să [ie ușurată puţin
de prea relele nevoi şi datorii co i se impun.
Al noulea. In sineturile de datorii ale arhiereilor hirotoniți de acum Înainte

să se subscrie și epitropii ca martori, şi datoria fiecărei eparhii să se înscrie de acum
întro condică deosebită, în care trebue să so treacă și datoria în fiinţă a fiecărei
eparhii.

Al zecelea. Cele date ca împrumutat înalt prea sfinţiei sale în patriarhie din
partea colegilor arhierei după catastiful propriu pentru ele vor fi plătite de către epitropi după trecerea de nouă ani. Al unsprezecelea. In afară de hotărîrea, luată de curând pentru
fiecare din colegii arhierei câte cinci sute lei, cu condiţia de a le luă
în termen de șase luni, pe viitor hotărîm ca nu cumva, să fie supărată
nici din partea smereniei noastre, nici din partea epitropilor prin 'cereri

turi şi întrun cuvânt să nu împrumute

a împrumută
cu orice preţ
preasfinţia lor
de împrumu-

confrații arhierei ca mai înainte prin sineturi

de ale comunităţii şi să fie desființat cu totul un asemenea obiceiu, căci el e spre
paguba și ruina eparhiilor.
Al doisprezecelea. Veniturile obișnuite şi întâmplătoare ale comunităţii să aibă
a le primi epitropii mireni numiţi de curând, cari sunt datori a cheltui din ele pen:
tru nevoile comunităţii.
Al treisprezecelea. Când se vor controlă pe fiecare an conturile, epitropii să
aibă a primi scrisoare comună de. descărcare și să se orânduească iarăș opitropi ori
tot aceiaşi, ori alţii după felul arătat, care totdeauna trebue păzit întocmai şi nei
|
.
-.
schimbat.
Al patrusprezecelea. Dăm voie opitropilor respectivi ca prin “cheltuelile. comunităţi să urmărească, pe cât se poate, pe cel dovedit că aduce vreun atac sau vreo
supărare, fie la comunitate, sau la vreo mitropolie, în paguba şi spre răul arhiereului
.
de oriunde. . . Al cincisprezecelea. In obligaţiile de datorii ale comunităţii să se subscrie ca
chezaşi confrații arhierei după obiceiul vechiu.

Al şasesprezecelea. Arzurile patriarhale cari se dau pentru oricare afacere biscricească sau politică să se dea cu ştirea și învoirea epitropilor.

Și fiindcă eră nevoie în urma, acestei legături a planului şi a unirii săvârşite
pe temeiul

amintitelor prescripţii și dispoziţiuni

să se aleagă

tropi destoinici şi vrednici să îndeplinească cu înţelepciune

supraveghetori

şi epi-

cele ce contribue la bună-

starea şi folosul comun, de aceea cu hotărîrea şi înțelegerea noastră comună s'au numit și orânduit epitropi ai comunităţii dintre confrații arhierei: chir Samuil din Dercon,
chir Ioanichie al Seresului şi chir Antim al Mitilenei; iar dintre binecuvântatele rufeturi Hagi chir Dimitri Atlasgi, Hagi chir Aslanis, Chiriţi Scarlatis Gunaris, Hagi chir
Mihalachis Logaris, miser Dimitri Scanavis, miser Dimitri Cavacos, Chiriţi Gheorgachis
Raloglu, Hagi chir lovanis Kerestegis, Hagi chir Athanasis Muselimis și Hagi chir Va-

silis Kerestegis.; cari însărcinându-se cu îngrijirea și cpitropia Marei Biserici a lui Cristos din îndemnul nostru au făgăduit s'o slujească cu toată râvna, dreptatea şi în frica
lui Dumnezeu, şi cu cugetul curat al sufletului păzind capitolele expuse, precum și
cu frica lui Dumnezeu să păzim acestea nesmintite, fără să sguduim şi
noi făgăduim
să răsturnăm. ceva din ele și având în vedere folosul comunităţii spre bună starea
Bisericii şi.spre uşurarea prea grelelor ei datorii.

„Deci

scriind hotărim în Sinod împreună cu prea sfinţiţii şi prea cinstiţii ar-

"hierei.ai noştri, confrații şi tovarășii de slujbă iubiţi ai noştri în sfântul Duh, ca sus
numiții și orânduiţii epitropi arhierei şi boieri și căpetenii şi sfetnici şi fruntaşi ai ru-

Ă

-363

feturilor ca epitropi

deplini şi plenipotenţiari să aibă voio

fără nici o împotrivire să

mânucască toate veniturile comune ale Bisericii Mari a lui [Hristos dela noi, adică
zitomirul, embaticurile tuturor enoriilor scaunului patriarhal, taxele de hirotonire şi
darurile arhiereilor hirotoniți şi oricare alt venit care ar fi să aibă comunitatea, fie
întâmplător, lie hotărit, şi prin ele să întâmpine şi să îndreptoze atât darea iminentă
a Biserici către Stat, dobânzile sumelor datorite vacufului şi altor nevoi de afară precum şi dela ceilalţi imprumutători şi prin urmare să răspundă printr'un registru cu:
rat și pentru celelalte cheltueli anuale ale comunităţii, cheltucli cari urmează din nevoie,

obișnuite şi hotărite,

şi într'un cuvânt să îndeplinească această sarcină a epitropiilor

și a acestei economii bune în înțelegere cu învoirea comună şi cu încercarea a tot
ceeace convine Bisericii, păzindu-se deplin din partea noastră şi a lor sus zisele
capitole cari s'au expus și s'au înşirat fiecare în parte şi hotărit. lar capul celor buni
şi desăvârşitorul Ilristos Dumnezeul nostru arate: “şi din belșug mila sa pentru toată
și felurita îndreptare, întărindu-i şi luminându-i şi conducându-i po ci pentru întomeierca bunei stări a sfintei sale Biserici.
.

La această plăcută lui Dumnezeu

întrunire şi hotărîro

comună chemaţi fiind

ete te ete me oţet te fe le le te ate fe ate ele ate ate at -

și allându-se de faţă subscrişii prea cinstiţi clerici şi prea nobili boieri cu
din tot sufletul au făgăduit a lucră și a se strădui împreună cu frica lui
pentru păstrarea și sprijinirea acestor capitole şi a celor ce contribuo la
lor. Deci spre dovadă s'a făcut şi prezenta scrisoare a noastră făgăduitoare
sinodală și sa dat numiţilor epitropi ai Marei Biserici a lui Hristos dela
In anul 1757, Noomvrie 30, indictionul al 6-lea.
Serafim, patriarh al Constantinopolei, figădueşte,

mulţumire
Dumnezeu
întemeierea
patriarhală
noi.

Gherasim al Eraclici făgădueşte.

-ţ-= *.

Gavriil al Nicomediei făgădueşte,
Ieremia al Niceii făgădueşte.
Al Salonicului făgădueşte.
Ă
Samuil al Derconului făgădueşte.
Al Adrianopolei făgădueşte.
Meletie al Prusei făgădueşte.
Gherasim al Patrei făgădueşte.
Axentie al Filipopolei făgădueşte.
Ivanichie al Seresului făgăduceşte.
Antim al Mitilenei făgăduește.
Agapie al Vizici făgădueşte.
Mateiu al Sozopolei făgădueşte.
Neofit al Ganosului şi Horei făgăduceşte.
Dionisie al Iiosului făgăducște.
Nichifor al Priconesului.
Meletie al Coosului.
Marele Logofăt Gheorghe Caragea.
Marele Dragoman Ion Calimachi.
.
i Dracos Suţos. — Constantin Caragea. — loan Vlastos. — Emanuil Manos. —
Nicolae Suţos. — Nicolae Mano
— Gheorghe
Hatman— os.
Nicolae Rosctos.— Gheors.
ghe Staharis. — Alexandru Suţos. — Atanasie Ipsilantis. — Nicolae Venturas.— Constan„tin Postelnicos.
— Gheorghe Mano
— Iacovache
s.
Rizos
— Antioh
Moruzi
.
— Luca
. lanculeu. — Stefan Mişu. — Grigorie Ghica. — Mandis Cuminaris.— Gheorghe Moruzi.—
Theofil Caminaris.
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EPIGRAME
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de
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G.:Murnu.

1
EPIGRAME

DE

NICOLAE.MARITZI

LEUCADIANUL.

Călre prea str ălucitul domua, elegie eroică peulru o carte de lipăril.
Soarele în adevăr lumincază marginile lumii,
dar “când: se 'ntunecă de noapte, îşi pierde strălucirea.
Constantin Basarab, domnul neîntrecut
De acum ai Ungrovlahiei, ca un luceafăr

Dătător de lumină “strălucind tipăreşte sfintele
Scripturi şi desfată inimile credincioşilor, .

9

- Elegie eroică.
Pe "Marcu, care se trage din Chipros, slăvita

„. Cetate a celor şapte dealuriîl hrăni înfrumuseţându-l cu învăţătura;
Acum, director de şcoală în Ungrovlahia,

Indreaptă greşelile din sfânta Scriptură.
3.
La. chipul prea strălucitului domn;
Gloriosul

Constantin

Basarab, domnul

elegie eroică.
cucernic -

"AL Munteniei, a zidit acest templu.
EL cu mânai ținând polul întăreşte dorinţa intrării;
Asta făptueşte oricare, creştin ales.

ta
La chipul împreună

_.

zugrăvit al, prea slrăluiclului domn; iambi.

A-tot: țiitorule stăpâne Isuse,
Dorita ta lumină dăruind Și deslegându-ne pe noi de păcate! de dragul Acestui
- Înv redniceşte- -te de locaşul- tău ceresc de sus;
. Pe soţul şi părtaşul vieţii mele
|
In veci păzeşte-l să fie neclintit în vieaţă.

templu

„966
5.
Elegie eroică iară la chipul Măriei

Sale.

Oricine pentru acestea fără mâhnire îşi cheltuește averea,
Se face moștenitor al măririi cereşti.

"6,
Alta

din par lea chipului pred strătuciticlui Beizadeă
Elegie eroică.
Mă rog pentru părinţii
Patriei noastre și
Cu aripile milei şi pe
Prin binefacerile

chir Ștefan, fiul Dăriei Sale.

mei cari poartă schiptrul
spre poluri sboară
noi ne duc împreună;
lor vom vedeă sfânta Treime.
7:

Din partea chipului lui Beizadeă

Constantin către tatăl său.

".Cu cele mici:pe cele: mari, cu cele pieritoare po cele veşnice,
O tată, tu, bine ai cumpărat; căci pe pământ
Zidind locaşuri sfinte tu vei luă Sionul
.

|

dă

do sus.

8.

| Alta către Măria Șa Domnul.
Vebiţi la olaltă, grăbiţi-vă ca să vedeţi,
Căpetenii, fruntaşi şi boieri ai Munteniei,
Pe slăvitul Constantin, să plecaţi aici genunchii;
Căci el pe întreg pământul şi-a dobândit slavă nespusă

Cu faptele-i evlavioase, cu zidirea. nenumăratelor
„Pe. Basarab

temple.

și pe. părinţii lui preamăriţi-i cu toţii.

Iambi călre Radu

Golescu.

Radule, făcându-te părtaş la zidirea.

Acestui templu sfânt, fără cruţarea aurului,
Ai făcut dator..pe Hristos; să-ți dea dar aceste
Fericite bătrâneţe şi sânul dumnezeescului Avram.

IL
EPIGRAME
DE

DE

SEVASTOS

Fără

KIMINITUL.
E

1,

IE Da Du

|

titlu,

O neam al Ausonilor (Italienilor), nu te mândri
„Că covârşeşti prin înţelepciune şi prin tiparul cărţilor,
Căci un fruntaş în acestea străluceşte în Răsărit,
Un domn
din

străbuni şi un

crescut al graţiilor,

>
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Constantin Basarab, erou mare prea viteaz,

Care învârteşte' cârma Ungrovlahiei.
Evlavios şi acum cu alo sale cheltueli tipăreşte
Această carte folositoare credincioşilor.
2.

Intro locuinţă din mânăstirea

Poiana Proschimpina.

Prietene, vino în această casă .şi șezi,
Și învaţă.în linişte luând cartea.
lubitorilor de învăţătură a menit-o Bălașa,
Care a născut pe nobilul Toma.
|
3.
La

Lazaret,

Casele de aici sunt pentru curăţire,
Date sunt de geaba străinilor;
Căci nu e voie ca cei necuraţi să se atingă de cei curaţi,
A zis cetatea fecioară a Veneţienilor.

1704, Dec. 14.
4,
Fără

titlu,

Din morţi înviind' Hristos a dat morţilor
Vieaţă, desfiinţând moartea cu totul;
Inviind Hristos, morţii dobândiră vieaţă.
5...

- (Poale de Eustatie).

Ca soarele între stele nopţilor ai strălucit
De minune printre străbunii tăi și printre toţi domnii
Cu dumnezeeșştile-ţi virtuţi, și cu a minţii tale
Inţelepciune ca şi a soarelui lumină;
„De aceea şi spre a domni peste toţi, o doamne, primit-ai
„ Schiptrul din partea cerului și a oamenilor din Muntenia.
6.
La chipul sfintei Batiste.
Precum din dragoste peste măsură, o mântuitorule,
Primind odinioară o voită sărăcie
Prin chipul tău dumnezeesc din batistă
Ai mântuit bărbaţi şi oraşe de multe ispite,
Aşă şi acum tu mântue și pe credinciosul păstor,
Pe prea măritul domn al întregei Ungrovlahii,
Pe Constantin, mândria cea foarte mare a ortodocșilor,
Constantin cel cu totul asemenea celui vechiu, dar mai tânăr de ani,

Dându-i

vicaţă fericită, veselă şi lungă,

308
Ca şi soţiei sale şi. vlistarelor sale 'drăgălașe;
Cărora asigură-le 'o domnie neîntreruptă, !

Și dărueşte-leîn sfârșit moștenirea cea de:sus.'
1,
Către prea strălucilul, prea cucernicul, prea mărilul, prea mcirelul, şi prea înălțalul
stăpân și domn'al Ungrovlahiei: întregi, chir Joan Coustanlin Vodă Basarab 1).

Odată apusul se mândriă că întrece | cu totul
Inţelepciunca şi tiparul cărţilor răsăritene;
Dar pentru amândouă de curând a răsărit aci harul credincioşilor
Atât spre învăţătură cât şi în meșteșugul tiparului
Din râvna şi cheltueala darnică și inspirată de sus
A mânii tale, tu culmea domnilor celor prea credincioşi,
Constantine tu cel prea mare, prea strălucite Basaraba,
Cel mai

de frunte

dintre

domnii

orașelor

muntenești.

Să trăeşti ani nesfârşiţi, tu .Ptolemeu cel nou,
Vrednic de cununile, cerești,

8.
De acelaş călre acelaş.

Cu flori spirituale încoronați pe fălosul bărbat!
Cântaţi din gură ătingâna. fluerile,

Că slava cucernicilor domni, -mare minune,
.
Constantin
s'a născut, cl.sămânţă veche de domni.

9,
De acelaş către acelaș.
Ai dat de mult pe împăratul Constantin să domnească
Cu sfințenie peste oile cuvântătoare, o Hristoase împărate;
Acum

ai dat pe. al doilea
cu

totul asemenea

aceluia,

Fruntaș între domnitori, 'stăpâne. atotţiitorule; ..
Ajută-l, ţine:l măi presus de dușmani,
,
Luminător în slujba poruncilor tale sfinte,
Căci el cu dreptate ţinând cârma orașelor Ungrovlahiei
"Ca un soare strălucitor a luminat această vieaţă.
" Sevastos
reștii

din Trapezunta Kiminitul, profesorul Academiei

Ungrovlahiei.

|
.

domneşti din Bucu-

,
1

10.
Călră o carle.
Calea frumuseţii cereşti, splendid o legiferează,
Luându-se după urmele canoanelor originale,
Conştiincioşi şcolari ai teologilor cei inspirați de Dumnezeu,
Facla adevărului, ancora evlavioşilor.
— N. Hodoș,
1) Cie; IL. Bianu

Bibliografia

românească

veche, vol. 1, p. 3S0. Despre

epigra-

mele 7—12 vezi E. Legrand, Bibliographie 'hellenique du XVIL-e Siecle, vol. III, pag. 62—64.
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Una din cărţi este editată de Sinod, cealaltă
A editat-o Visarion Macri din Ianina,
|
Care ca teolog a tratat despre cele mai înalte virtuţi
Ale Treimii, despre credinţă, nădejde şi iubire,
1.
De acelaș. ca din partea cărții.
Hai, iubitori de Hristos, luându- -mă în mână
Dogmele

învăţăturii

întregi

despre

cunoaşteţi

ştiinţa divină.

12.
“Alla de acelaş.
Mergem să ne adăpăm din nouăle izvoare de bunuri,
Ce ne-a lăsat deschizându-le cu osteneclile sale,

Și strângându-le din livezile de scripturi ale teologilor
Visarion

Macri 'cel născutîn Ianina:

13.
Alla: lăsată de dânsul,
A frumuseţii cereşti cărare pentru toţi legiferează
Dogmele teologilor şi a lor înţelepciune.
Mare mândrie a evlavioşilor, mare lovitură necredincioşilor,

Lumină a adevărului pierzător al minciunii
Una

din cărți e scoasă de Sinod, iar cealaltă
A scos-o Visarion Macri .cel din anina,
14.
Alta asemenea,

Dogine sfinte și prea bune înțelepţii legiferează
- Călcând:pe urmele canoanelor originale,
Scrierile teologilor ce vorbesc cu duhul,
Facla adevărului şi legea fericirii.

15,
Obosește deajuns şi timpul cel neîmblânzit, dar amintirea
Şi gloria virtuţilor tale, o înalte domn,

N'ar puteă nici întreagă vecia să le şteargă
Intipărite fiind în lespezile evlavioşilor;
Caci

toate

câte

ai procurat

generaţiei

noastre

ca şi tuturor

Nici unul dintre domni nu le-a dat vre odată.
Odinioară lăcaşul muzelor şi floarea gloriei eră Atena,
lar acum “a întrecut-o vestita capitală a Munteniei.
Prin cărţi tipărite faci bine celor cu mintea dreaptă.
Intr'un mănunchiu folositor de patru limbi,
Hurmuzaki,

Documente,

XIV.

41
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Elină, greacă, românească și slavonă.
Şi cu școli academice de științe
Oprea înalte Constantine, de Dumnezeu prea iubite,
In fruntea domnilor, luceafărul fruntașilor.
16.
Epigramă

închinată prea mobilei fiice a răposatului
kir Ioan Șerban
Cantacuzino al întregei Ungrovlahii, Doamna ......
Multe fete s'au distins în Muntenia
Prin frumuseţe, înţelepciune şi neam;
Dar tu le 'ntreci pe toate prin mândreţele tale
Și cu ştiinţa de carte şi cu neamul de foşti împărați
Si 'n dragostea şi iubirea sfintelor Scripturi.
Deci :ţi-am adus această sfântă carte,
Care cu deosebire duce spre locașul dumnezeese Pe cetitoriiei cucernici şi înţelepţi.

Triţi, al doilea spătar nepotul

tău, 1698 în luna .....
17.

Cătră icoana sfintei Năframe

închinată Măriei Sale.

O icoană originală. cu chipul lui Hristos
NE
Lucrată cu mâna ţi-aducem iubitorule de Hristos,
O.prea înalte Constantine, tu gloria domnilor,
Mândria creştinilor, coroana Ungrovlahilor. -:
Vieaţă îndelungată, putere, fericire,
Şi mântuire Hristos îţi va da ţie pe veci
Impreună cu soţia și cu fii cei de Dumnezeu păziţi
Și cu rudele şi cu boierii .cei cunoscuţi și cu oștirea;
Căci, precum zice Vasilie cel mare, cinstea

Icoanei totdeauna întrece originalul
Şi dă mântuire

celor ce respectă pe acesta

.

Și toate mulţumirile cele de acum și din veacuri.
i.

18,

Precum se bucură străinii să-şi vadă patria
Şi călătorii pe mare

să vadă

limanul,

Așă şi-eu mă bucur văzându-mi patria,
Spre care mă grăbiam din vrâsta mea ceu crudă,
Fugind de vijeliile vieţii de aici.
Nu jeliți dar, ci rugaţi-vă pentru mine,
O prea scumpi părinţi ai lui Constantin,
Brătăşane și mama Alexaridra
Şi voi conşcolari şi rude și prieteni
Și toți cunoscuţii, să dobândesc mântuirea

Și fericirea moştenirii

—

|

Cetelor de sus şi a tuturor sfinţilor. --

|

Vodă

3tl
Unde culmea bunurilor şi sfârșitul
E să slăveşti cu dânşii pe împăratul
Unitate cu trei feţe în necontenite

tuturor.

Și nesfârşite veacuri de veacuri!

EPIGRAME DE PROFESORUL NOSTRU KIR SEVASTOS.
19,
Epigramă

|

către Anlim episcopul Chesariei împreună cu lată! său comun Teodor
„ aflător în acelaş mormânt.
Pe Antim

arhiereul

Chesariei

acest mormânt

Mă cuprinde pe mine chezașul aceluia ce asemenea e într'insul;
Călătorule, roagă-te ca şi Teodor să fie mântuit,

Căci nouă ne-a dat toate leacurile trudelor.
20.

Ta Vatista preafericitului chir Dosofteiu; potrivită şi pentru altele.
Frumoase sunt toate, tăceţi; răsplată intreagă mi-a venit mie;
Căci pe care cu sa întâmplat să-l împodobesc, acesta pe culhnea
Sfinţeniei calcă, căci drept conduce cârma părinților
ȘI prin înţelepciune nu are seamăn în virtuţi.

„21.
Călră aceeaş.
- Cine întinde arcul împotriva domnului părinţilor mei,
După ce acesta ajunse. până la bolțile cereşti.
92.
Bucură-te, Sion; de mare apărător ai avut parte, căci patriarh
E Dositeiu, care izbăveşte
de orice necazuri.

23,
" Epigramă

funerară

lui chir Gavril al Filipopolei.

Aici capul cel sfânt îl acopere ţărâna
Oraşului mitropolitan, al cărui domn

|
a fost Filip.

24.
Alta,

Gloria arhiereilor, Gavril, oare şi tu ai murit?
Cel ce se naşte din pământeni nu scapă de mormânt.

„25,
Alta.
Pe Gavril, arhiereul cetăţii lui Filip,
Acest mormânt îl poartă;.
Drumeţule, varsă o lacrimă.
26.
La căminul unei

odăi

mari

ori al. unei

locuințe strălucite.

Căminul acesta e podoaba. cea scumpă a palatului de faţă;
li lipseşte portiţa și aduce încoace mireazma de mâncări.
97,

Inscripţia pe mormântul lui Manuil

Vlastos.

Acest mormânt poartă trupul lui Manuil Vlastos,
Căruia domnul Constantin i-a zidit locașul.
Să, plângem cu toţii împreună pentru. păcatele sale;
Căci lui i-a dat toate leacurile suferințelor. :

28,
Cătră noul tipar. La

începutul cărții împotri iva Latinilor scrisă de. prea fer icitul
patriarh al Ierusalimului.

Se mândriă
|
Și cu
Dar pentru
Aceste

grozav înainte cu înțelepciunea sa Apusul în Elada
tiparul cărţilor răsăritene, căci eră în fruntea tuturor;
amândouă a răsărit aici de curând harul credincioșilor;
.sunt gloria lor şi Dumnezeul Răsăritenilor.,
29,

Această casă a zidit-o de minune pentru domnitorii de aici
„Ioan Şerban cel de neamul vechiu împărătesc.
|
|
EI e fruntaşul între Domni Şi prin virtuţi își câștigă iubirea lui
Dumnezeu,
„Bogăția de aici e zădarnică faţă de bogăţia celor din cer.

„Zălmăcire. de acelaş. .
loan Șerban Vodă cel ce se trăgeă din neam” împărătesc.a zidit luxos această
casă spre petrecerea şi odihnirea aleşilor stăpânitori de aici. Așă dar, o domnitori neasemănaţi ai Ungro-Vlahiei, venind împreună vă odihniţi șezând subt această casă; și che:
fuind îngrijiţi şi despre cele din urmă, adică atât despre sfârşitul vromelnicei vieți
cât și despre judecata de apoi. Căci ales şi fruntaș între domni nu este decât cel care
printr'o purtare virtuoasă câștigă dragostea şi mila Dumnezeului tuturor; iar bogăţia

cea

trecătoare

de aici și întreagă

fericirea

deșartă faţă de. aceea a împărăției

cereşti.

vieți pământești

se

va socoti cu

adevărat
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III.

DE UN ANONIM.
i
|
Constantin

cel născut din nobilii Cantacuzineşti,

Desfătarea 'străinilor şi a pământenilor,
Această

.

tăbliță am

închinat acestui bărbat cucernic

Urându-i.să trăească ani îndelungi.
2.
O pătrime de graţii strălucite înfrumuseţează
Trupul tău eroic, o prea înalte domn;
lar cei patru evangheliști încununând cu binecuvântări
Pretutindeni capul tău păesc şi-l apără.
3,
loan Coustantin Basarab,
Cel mai viteaz dintre domnii Munteniei
In grădinari înfloritoare a zidit acest prea frumos chioşc,
Deslătarea domnilor şi minunea mesenilor,

IV.

EPIGRAME

DE

IOAN

COMNEN.

:

l,
Epigramă

funerară penlru răposalul profesor chir Sevastos, alcăluilă de către
prea exceleutul doctor în medicină kir Ioan Comnen 1).
Aici zace trupul unui bătrân învăţat
|
Cu numele Sovastos şi după neam. Kiminitul,
A cărui patrie oră vestitul Trapezunt.
Dar, o voi numeroși școlari, cu recunoştinţă
Pentru învăţătura ce wa dat
|
Vărsaţi o lacrimă pe mormântul profesorului
(Căci ca un mare luceafăr al învăţaţilor s'a stins din mijlocul nostru)
Și vă rugaţi de Christos ca să-i dea lui
Ca răsplată pentru muncă moştenirea cea de sus.

1) Cir. ale lui Costantie cel din Sinai scrieri mai mici (Constantinopole 1866), p. 333. Epigrama anonimă la P. Triantaphilidi (Tă llovstră, Atena 1866, p. 189), care inseamnă că se păstrează în
mănăstirea românească a Sf. Sava cu data: „In anul 1702 Sept. 6, Duminecă“. Vezi şi E. Kyriakidu
Biogr. învăţaţilor din Trapezunt; Atena

1897, p. 67—683.

şi epigrama adresată lui Teodor Simeon,
conjectură condeiului lui Lazăr Scriba.

La Triantaphylidi

(p. 189) se află anonimă

pe care E. Kyriakides (ibidem, p. 83—81) o atribuo

prin

374

2,
Fpigramă mormântală pentru răposalul pr ofesor chir Teodor din Trapezunt,
tersuită de către prea învățatul și prea excelentul doctor în medicină chir Ioan Connen,
care mai târziu prin slujba sa sfântă 'şi arhierească fu numit Ieroteiu
şi a slujit ca Mitropolit al Sidei.

Acest mormânt ascunde pe Teodor fiul lui Simion,
Nobilul copil al muzelor Pieride,
Care a venit odinioară din patria sa, din vestitul Trapezunt
Ca să predeă limba elină Ungrovlahilor;
Dar moartea cea crudă l-a :răpit şi a lăsat durere
Sărmanei sale soții şi iubiților săi copii. Plângeţi, o cărturari, și trecând pe la biserică
Vă rugaţi ca el să aibă parte de cununile cereşti.

XIII.

“MELETIE
PATRIARH

AL

ALEXANDRIEI

ŞI

PIGA

LOCŢIITOR

AL

CELUI

DIN

CONSTANTINOPOLE

SCRISORI
CĂTRE

ORTODOCŞII

DIN

Traducere

POLONIA

de

ȘI RUSIA

MICĂ.

G. Murnu.

1.

Ortodocși ce se află în Polonia şi fac parte din frăţietatea din Leopol împreună cu ceilalţi fraţi ortodocşi, ai smerenici noastre iubiţi fii în Domnul, har ş. cl.
|
“ De cea mai mare plăcere ne-au umplut scrisorile voastre co arată către noi
“iubirea în Dumnezeu, pentru care ne şi chemaţi cu rugăminte stăruitoare ca unii ce
aveţi, cum ziceţi, nevoie de un doctor pentru ranele suileteşti aduse acolo Bisericii de
duşmanul nostru, mai cu seamă că unii păstori trăese în bigamie şi spurcă sfinţenia
preoţiei ; nişte ticăloşi— ca şi noi să arătăm rana noastră venită de acolo,
— cari nesocotesc şi legile sinodale şi chiar legea care a fost impusă și prin părinţi şi prin
apostoli, că episcopul nu poate să aibă decât o singură femeie. Dar poate şi acest sfat
apostolic a făcut rău unora răstălmăcindu-l şi pretinzând că episcopul are voie să trăcască cu o fomeie. Altfel au înţeles părinţii noștri, fraţilor; ci au poruncit ca după că-.
pătarea rangului de episcopi acei cari trăiseră cu o femoio să-şi aşezo pe soţia lor în
mânăstire, într'o” mânăstire foarte depărtată de episcopie şi numai așă să aibă parte
de episcopie. Şi aceasta n'au făcut-o din scârbă faţă de căsătorie (căci legile sfinte opresc
acest lucru) şi nici ca să deslege ceeace Dumnezeu a legat, cum auzim zicându-se .
de unii. Ceeace a împreunat Dumnezeu, şi legea şi porunca și legământul nu se
desleagă şi nu se desfiinţează decât atunci, când intervine dela Dumnezou ceva străin
și deosebit de vicaţa dorită de Dumnezeu; de altfel rămâne dragostea cerută de Dumnezeu şi fără contactul trupesc (precum a fost acel al străbunului nostru Adam faţă
de, străbuna noastră Eva inainte de călcarea cuvântului), dar cedează unui bine mai
mare,

precum

este

păstorirea

oilor lui

Hristos,

de

dragul

nu numai pe mama sa a părăsit, ci sa smuls neatins de
dumnezeeşte sa dat morţii, făcând din jertlirea sufletului
condiţia cea mai înaltă a iubirii. Dacă dar în vicaţa cea
ruperea dragostii de Dumnezeu, ci în cea mai neclintită
teşti, simțământul mai dobitocesc al trupului alăturat firii

cuviințat slăbiciunii prin pronia lui Dumnezeu

cărora

însuş

Mântuitorul

instinctele sale părintești şi
său pentru cei dragi ai săi,
plăcută lui Dumnezeu, fără
statornicie,a legăturii sufleprin călcarea poruncii și în-

cel iubitor de oameni,

amestecul do-
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bitocesc, zic, se supune inaintea Duhului, ca mai vârtos şi îngereşte să slujim
lui Dumnezeu şi (după marele Paul, Corint. 1, IV, 15) să naştem fii, ce cuvânt mai
rămâne
arhiereilor de a nu voi să urmeze pe părinţi şi așezându-și femeia lor în
mânăstire
să se căsătorească cu altă tovarășă de vicaţă, cu Biserica lui Dumnezeu, şi
să odrăslească lui Hristos altfel decât trupeşte? Ori nu ştiu ei povăţuirile învistierite
de către Isaia pentru Eunuci? Sau nu auziră spusa Mântuitorului, că pentru împărăţia
cerurilor sunt acei cari sau scopit? Dar poate vor zice că şi Hristos n'a înţeles
să aibă
toţi această profesie şi că deci apostolul zice că fiecare are dreptul să
facă uşă sau

altfel și noi împreună cu Mântuitorul

nu hotărim

aceeaş lege pentru

toţi. Prin ur-

mare acei ce nu pot sau nu vor să ridice gândul mai presus de soțiile
lor, să lase
altora sarcina episcopiei.
”
,
Dar a lungi vorb
- despre
a
acestea nu se poate acum, căci împrejurările nu
îngădue din pricina boalei noastre ; nădăjduim însă, dacă Dumnezeu va
binevoi, să ve_nim la voi îndată ce ne vom însănătoşi şi.vom pune la cale trebile scaunului
nostru.
Căci avem nădejde că pe aceşti Copţi şi Dioscuriţi, cari din vremea Sinodului
al IIl-lea
său rupt de Biserică, să-i întoarcem iară pe calea Domnului, deoarece au
făcut acum
legături cu noi: Cu acestea sfârşim scrisoarea îndemnându-vă a nu vă luă după
pilda
lucrătorilor răi, ci după aceea a marelui păstor de oi, a Domnului nostru
lisus Hristos, care poruncește acelor cari 'stau pe scaun să asculte de legea lui Moise
ncimitând de loc faptele lor nesocotite. Ne bucurăm, fraţilor, că acolo creşte Frăţietate
a, pe
care şi noi sperăm prin prezența noastră, de va voi Dumnezeu, s'o împodobi
m, pentru ca cei ce vor să trăească evlavios să cunoască acest tron împodobit
cu cruce de
-coloare albastră
pe un fond negru (ceea ce e simbolul tronului), simbol care arată pe
evlavioşi şi urmaşii mântuitorului Hristos, cari ridicând crucea trebue să-şi ducă
vieaţa
“lor în cer, rar omorându-și mădularele să aibă parte de cele de pe pământ. lar
dacă
Sar întâmplă ca ceva din cele omenești să oprească venirea noastră acolo, atunci
scri-soârea, de faţă să fie pentru voi toţi fraţii ortodocşi dovadă de hotărirea noastră
și îm'părtășirea dorului celui purtător de cruce. Dea-vă vouă Domnul nostru Isus Hristos
“sporire de credință, nădejde şi iubire. Când în ziua lui Hristos vă îmbogăţiţi cu
fapte
„vrednice de împărăția lui Dumnezeu prin mijlocirea stăpânei noastre de Dumneze
u
născătoarei și deapururea Fecioarei Maria, a sfântului slăvitului şi mult lăudatului
apo„stol şi evangelist Marcu și a tuturor sființilor Amin. Egipet, 23 Noemvrie 1592.

„Creștinilor orlodozi de pretutindeni.

“+ Lui Paul Anikie Polorezul, vrednic de cinste şi nobil care a călătorit prin

țerile noastre şi a cercetat muntele Sinai cel umblat de Dumnezeu pentru evlavia sa
către Dumnezeu și a sărutat sfintele moaşte ale prea înţeleptei şi fecioarei mucenice
„- Ecaterina şi avi trebuință. de mărturie precum şi de binefacerea de a purtă sabia,
„unealta martirului şi deci și stâlparul de finic, simbolul biruinţei ce dobândesc dela
Dumnezeu: cei ce au păstrat credința şi au săvârşit lupta, încuviințând smerenia noastră
i-a dat în dar prezenta, pe de o parte ca mărturie pentru suferinţele străinătăţii, iar pe
„de alta ca siguranţă pentru ceruta binefacere.
|

Din Egipet, 10 Noembre 1592.

Fraților din Leontopol.

î- Din Egipet vam scris despre colo ce aţi cerut tot ce mi-a inspirat Domnul.
Acum din Tracia nu scriem acolo despre scandalurile do cari scrieţi; căci
dreptul
acesta e al patriarhului ecumenic dela care sunt și scrisorile, ce ziceţi că
aveţi cu
privire la trebile voastre. Dar nădăjduese să scriu cu ajutorul lui Dumneze
u; ci vă
indemn să păziţi pacea cu toţi pe cât puteţi şi o drept, păstrând măsură în
cererile
voastre. Dar fiindcă aveţi trebuinţă de scrisori către prea cucernicul și prea
iubitorul
de ortodoxie ţar al Rusiei şi noi cu dela sine îndemn din dragostea ce avem
pentru
frăţia voastră, am scris ceeace v'am trimis; vă trimitem pe lângă asta o
copie după scrisorile împărătești ca să cunoaşteţi cuprinsul lor. lar când lo veţi .trimite
la
împărat, trimiteţi şi o carte (din cele ce sau tipărit acolo) împotriva jidovilor, pentru ca şi prea cucernicul împărat să vază însuș și să cetească, pentrucă s'a tâlmăcit
pe limba lui; şi legaţi cartea cât se poate de luxos cu scoarțe de aur. Domnul să
vă dea sporire şi întărire şi pace spre mântuirea voastră şi bucuria noastră, spre mărirea lui Hristos. Amin.
i

In Constantinopole, 29 Iunie 1593.

4,
Cneazului împărălesc şi tuturor fraților pravoslavnici din Rusia

Alică,

+ Mâhnire nu puţină ne pricinuesc şi chinurile, cu cari ca şi cu focul ne curăță pe noi grija cea plină de dragoste a lui Dumnezeu, sau pedepseşte înfrânându-le
ca şi cu zăbala pornirile prea înfiorbântate alo drept mergătorilor, ca să nu se trufească,
ci după apostol să se înţelepțească, sau înalţă în chipul eroicului lov scoțând la lumină nobleţa şi bărbăţia şi înţelepciunea sufletelor încercate. Prin toate acestea Dumnezeu se slăveşte, noi câştigăm mărire, se sprijină aproapele; din acestea izvorăsc mâhnirile, cari însă nu ne aduc puţină mâhnire, pe lângă toate și acele ce le pricinuese
ortodocșilor, acei de altă credință; căci sufletele cari cu marginile buzelor
au gustat
din tainele economici dumnezeeşti socotind că sunt respinși din partea lui Durnnezeu
cei ce căzură în patimă, trăind în moliciune pe fiecare zi (după “pilda acelui bogat,
v. Luca, XVI, 20) veselindu-se pe faţă râd de noi şi iau peste picior suferinţele noasire. Aşă ceva a suferit mult răbdătorul lov din partea pretinşilor săi prieteni; iar ei
erau nciniţiaţi în tainele lui Dumnezeu. Aşă şi aceştia către noi, uitând (pare-se) glasul evangelic al Mântuitorului, care zice către ai săi, «în lume suferințe veţi aveă»,
dar la care și adaugă «luaţi inimă, cu biruit-am lumea» (loan XVI, 33), căci la asta
duc suferințele. De aceea dar no pare rău că valul suferințelor care spre bine şi
folos vine dela Pronia lui Dumnezeu asupra celor de aproape, se face piedecă sau
sminteală pentru cei nesprijiniţi. Dar cu po aceştia i-aș puteă îndemnă să cugete frățeşte făptuind frățeşte, lăsându-se de purtarea dinainte. Aceasta o vor face astfel: să
asculte de suferinţele - aproapelui, cu cari Dumnezeu curăță pe om, şi să nu se împotrivească economiei părintești a iubitorului Dumnezeu către noi, socotind toate cele
cum le vine, ci să cunoască legătura adevărată a noastră cu Dumnezeu; şi aceasta o
lac suferințele, cari cei ce cred că sunt o dovadă de înstrăinare de Dumnezeu, să
ştie că înstrăinate sunt numai gândurile lor faţă de cecace Mântuitorul a propoveduit.
Dar și sfântul apostol împotriva acestora scrie și zice astfel: «dacă răbdaţi pedeapsa,
Dumnezeu se va purtă cu voi ca şi cu fiii săi; iar dacă veți fi fără pedeapsa de caro
Hurmauzaki,

Documente,

XIV
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toți (adică preoții, iubiții lui Dumnezeu) au parte, sunteți fii vitregi».
Şi aiurea Sfânta Scriptură zice: «pe cei ceji iubeşte Dumnezeu, îi pedepseşte; şi
biciue pe oricare fiu,
pe care-l primește». Dar și vorba din Apocalips zice (aicie glasul
lui Dumnezeu care

învaţă aceasta):

«cu pe câţi iubesc, îi inustru

şi-i pedepsesc». (Apocalips III, 19). lar

glasul teologioi neadormite ține că şi pedepsele nu sunt decât semne
de dragoste
pentru oameni; căci pedeapsa, zice ea, se preface în dragoste “de oameni.
Deci faţă
de acestea și acest fel de cuvinte sfinte alo învăţăturii dumnezeeşti
numai aspidele
ar puteă sta surde şi şi-ar astupă urechile. Așă zic ei; iar noi, iubiţi
copii, stăpâni
și domnitori prea luminaţi şi mai ales tu, prea slăvitule cneaz Vasilie, să
nu vă des-

curajaţi

(cum

zice

apostolul)

după

o mică

suferință.

Noi

suntem

copiii acelora,

cari

nau colindat umblând în piei de capră pătimind şi ducând amarul de
care nu eră
vrednică lumea; dar la năvălirile barbarilor să știți pe Dumnezeu împotri
vindu-se cu
voi şi pentru voi, care va și răsbuna peste puţină vreme sângiurile vărsate
ale ro-bilor săi; iar împotriva acelor ce poartă numele lui Hristos și totuş fac rău
turmei.
lui Hristos, staţi sprijinindu-vă pe tradiţiile nestrămutate ale părinţilor, nelăsân
d nimic
din ele a se abate sau neîngăduind ca poporul drepteredincios al lui Dumnez
eu să se
abată. Nici unul să nu fie între voi (după spusa apostolului) «cel ce pradă
prin ştiinţă
și înșelăciune deșeartă», cu a cărui propoveduire pentru credință au naufragi
at; căci
nu prin cuvintele înțelepciunii omenești s'a propoveduit şi se propovedueşte
evanghelia lui Hristos; nici noi nu am primit evanghelia mântuirii înduplecaţi fiind
de
cugetările omenești, ci (după apostol) în puterea duhului sfânt, ci prin semne şi
minuni după cele cuprinse în evanghelie,în urma mărturisirii Mântuitorului, pe
care
noi cei ce suntem prin harul lui Dumnezeu drepteredincioși, ţinem stânca ce nu se
sparge; căci stânca (zice cuvântul dumnezeesc), stânca este Hristos. El este capul
nostru, al trupului său, al însăș bisericii ; căci, după cum zice apostolul în scrisoar
ea
sa către Efesieni, el «a dat cap mai mult decât oricine Bisericii» ; cu care cap îndată

apostolii

şi cu

apostolii

părințiiși cu: părinţii

noi, iar noi

înțelegându-ne.

între noi

creștem într'însul urmând acelaș duh (pe calea pe care au bătut-o şi.o bat cei dinaintea şi în urma Mântuitorului, cari sunt ai Mântuitorului), având şi noi acelaș duh al

„credinţei,

precum

stă scris:

«crezut-am

şi pentru

aceea -am și grăit,

şi noi

credem,

pentru aceea şi grăim» (Către Corint. 2, IV 13). Pentru aceștia cari duc înainte și urmează vieaţa întrupată a Mântuitorului, Mântuitorul este piatra cea unghiulară care pe -

toţi îi înlănțue şi toate le cuprinde în sine. Cu aceste și voi puteţi să vă împotriviţi

„și să biruiţi; căci stăpânim pe cel. ce a biruit lumea. Cu aceşti părinţi aliindu-ne
“tr'o singură tovărăşie vom respinge orico împotrivire dușmană. Căci las să spuie.
ce nu sunt de aceeaș credinţă cu noi, ai cui copii 'sunt ei? Cum că ei nu sunt
„ acelor părinţi iubiţi de Dumnezeu şi sfinţi, învederează şi înțelesurile mai. nouă ale

în- cei
fiii
nu-

melor lor. Când vom înviă cu toţii înfăţişându-ne înaintea tribunei celei înfricoşate, pe

cari. vor cunoaște ei ca ai lor părinţi? Pe ceice sau lepădat de credința cea străbună,
de tradiţiile părintești ori pe noi cei drepteredincioşi cari nimic întru nimic nu schimbăm ? Nu pe dânşii, socotesc eu, ci pe noi. Aceşti părinţi întru toate desăvârşiți alcătuiră un.simbol, care să fie semn și mijloc de înţelegere alor lor cari i-au urmat cu
adevărat, pe dânșii; acesta e asttel la alţii, precum o ştiu toţi,
pe când la noi prin harul lui Dumnezeu se păstrează nestrămutat. No-au împărtăşit tradiţii, dar și pe acestea le-au falşificat şi le . falşilică în multe feluri și chipuri, cecace nare nevoie de
mărturii şi credințe, fiind văzute de toţi. Acei dar cari la răspândirea acestei falşilicări nu ajută pe cei. atât de înstrăinaţi față de credinţă şi de tradiţiile sfinţilor părinţi,
cum ar fi pedepsiţi prin judecată? Dar pentru ca să nu întindem vorba peste măsura
cuvenită unei scrisori, aflând noi relele suferite de ortodocşi din partea celor cu alte
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credinţe în. ţerile jurisdicției noastre ecumenice, ne-am
grăbit ca să venim la voi, spre
a povățui evlavia voastră şi a ne folosi de bunavoinţa
ce izvorăște dintr'însa şi a întinde mână de ajutor acelora ce suferă, așă încât să
poată acoştia, dacă cumvăla
urmă ar voi, să apuce calea cea dreaptă. Dar fiindcă
greutatea vremilor ne-a împiodicat, am trimis a doua oară la Măria Voastră cu unele
scrisori ale noastre pe singhelul nostru, pe preacuviosul între ieromonahi și duhovn
ic Chiril; şi vă îndemnăm
să nu îngăduiţi câtuş de puţin ca vreo înnoire, fie a
papistaşilor, fie a Luteranilor,

să se încuibezeîn provinciile voastre şi să sape frumseţea

cea de. Dumnezeu înte-

meiată a credințelor și tradiţiilor părintești; căci ci (părinţi
i), deosebindu-se prin înțelepciune şi luminaţi fiind do duhul sfânt, ne-au povăţuit
pe noi spre mântuire, Iar
pe acest prea cuvios al nostru fiu cu dragoste primindu-l, veţi
face lucru plăcut uil
Dumnezeu și cuvenit tronului apostolic din Alexandria precum
şi vrednic de mulţumirile noastre. Domnul să vă ţie pe voi şi statul vostru să
fie temut de dușmani și

să stea mai presus de orice răutate.

5.
Zeromonahului

Chiril

Lucaris.

„“Y Scrisorile ce am scris în Alexandria către prea cucernicul cneaz
Vasilie
şi către ceilalţi boierişi preoţi, îndată cum am. aflat despre răsvrătir
ea arhiereilor,
venind în Tracia şi fiind chemaţi prin scrisori sinodale și împărătești
le-am trimis;
nădăjduim că și acestea tot aşă vor fi înmânaie celor cărora s'au scris;
a ta va [i
aceasta. Să ştie şi [iii noștri, copiii neaoşi ai credinţei și ortodoxiei, că noi chiar
în inijlocul egiptieneşti
. valuri
lor nu-i dăm vitării pe ci, ci că şi din Alexandria adrestim
scrisori, ale căror câpii le trimitem din Constantinopole, silindu-na a
veni şi a vedeă
cu ochi noștri sufletele cari strălucesc în frumseţea ortodoxiei şi
se luptă pentru credinţă. lar dacă se va întâmplă ceva caro va împiedecă îndeplinirea
acestei dorinţe a
noastre, fie scrisorile dovezile grijii purtate de noi și razimul ortodoxie
i fraţilor, pe
care Dumnezeu să-i aibă în pază subt aripa sfântului său har.
Ianuarie 5, Constantinopole, 1597.
6,-

- Frăției cea după voia Domnului întemeiată şi in Domnul. lucrătoare a creş
linilor. ortodocși aflători în 'strălucitul Leontopol, atât .ca clerici cât și ca mireni, fiilor
mei iubiţi în Isus Hristos, har, milă și pace.
„Smerenia noastră urează şi vă binecuvintează pe voi, stăruitor și necontenit rugându-se de Domnul nostru Isus Hristos ca să vă ţie mai presusde ispitelo acestui
veac ticălos, în care Biserica lui Ilristos sufere fiind bătută de furtună în mijlocul
valurilor amare ale noianului vieţii: Vă rugăm şi pe voi, fraţilor, ca, lucrând şi vic.
țuind în chip vrednic de chemerea lui Hristos, să năzuiţi la răsplata împărăției cereşti,
luând pildă dela capul mântuirii noastre, care prin multe patimi şi prin moarte ne-a
deschis nouă cale la vieaţa cea veșnică, şi sprijiniți astfel cu deopotrivă vrere Biserica
și ajutaţi Frăția. Puneţi temelie unui așezământ serios, căci starea noastră, a celor din
robie, a ajuns la extrem; pe cei cari sau rupt din evlavioasa adunare a drepteredin-

cioşilor oropsiţi-i; iar dacă se vor întoarce la matcă, vor fi primiţi cu hotărire

sino-

dală, după ce vor fi dojeniţi pentru cele făcute de ei în chip necuviincios, ca
pe de
o parte să se căească de fapta lor, iar pe de alta să aibă grijă în viitor să se poarte
mai conştiincios și cu mai multă teamă de Dumnezeu și să nu se arate ca fluxul şi

,

i
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refluxul strâmtorilor do mări „ jucându- se oarecum cu ceea ce nu-i de jucat; chiar
dacă
Dumnezeu e îndelung răbdător, dar e și puternic, 'şi e cumplit să cazi în mâinile
lui
Dumnezeu, al cărui har fie cu voi toți. Amin.
In Constantinopole, 19 Maiu, 1597.
7.

Har şi milă lui Chiril preacuviosului între ioromonahi și duhovnici și protosinghel al Bisericii din Alexandria, fiu iubit întru Domnul.
Mă mir, o Chirile, de înţelepciunea ta, că cu cea dintâi scrisoare ce ne-ai scris
ţi-ai şi făcut apologia fără să fie nevoie, căci nimenea nu te-a învinuit. Dacă. faptul
că nai primit scrisori din partea noastră ţia însuflat temerea ca' nu cumvă reputaţia
ta să cadă sub prepusul nu știu cărei vinovăţii, fii pe pace. Căci noi de multe or: inu,

scris;

şi afară

de aceasta,

tu nu

trebue

să vezi

» Precum şi tu însuţi o ştii, e mulţimea
de tine de mult, iubirea mea părintească
Deci grăbeşte-te ca în loc de apologii să
bune până la sfârşit. Căci eu am pus mari

în tăcerea noastră o invinuire; pricina

grijilor, nu lipsa de dragoste, lucru ştiut
faţă de tine fiindu- “ţi cunoscută prin fapte.
răspunzi dragostii mele cu umbletele tale
nădejdi în tine, pe de o parte că vei călcă

pe urmele părinţilor luptând cu vieaţa şi cu ştiinţa împodobită de harul lui Dumne-

zeu, iar pe de alta nu vei uită ale noastre, ci vei răspunde ca un fiu recunoscător
către mama sa cea bătută de nevoi. Tu ai intercalat printre scrisori o lucrare suplimentară teologică tratând despre teama îngerilor, de care sunt ei cuprinși ca nu cumvă
slujind pe Dumnezeu, să se abată dela cuviinţă, O asemenea teorie teologică mi-a
pricinuit mie teamă; căci dacă îîngerii, în slujba lor către Dumnezeu, nu cunosc datoriile lor, nu au conştiinţa, că merg neclintiţi pe calea cea bună şi că nestrămutată
le va fi puterea de care au parte, atunci se află în neștiinţă. lar neştiinţa e întuneric
cumplit; și a atribui întuneric luminoaselor cete cereşti e ca şi întunerec. Căci cum
vor împărtăși altora acele lumini dumnezeești ei, cari cei dintăi pe rând sau îmbogăţit
cu acestea, dacă nu sunt scutiţi cu totul de întunerec? Şi ce mai au ei, după căderea
puterilor răsvrătite, dacă nu statornica, neabătuta, neprimejduita lor stare și pășirea
pe calea cea bună, precum şi conștiința acestui lucru şi convingerea, că nu pot cădeă,
răsplata cuvenită a sfântului har, dată celor ce nu au căzut împreună cu cei ce au
căzut? Dar tu în această privinţă vei fi mai exact ca teolog, și nu to vei mărgini la,
acea teamă pe care o au fugarii şi robii sau și copiii greu de condus cu greşelile trecute și pedepsele viitoare. Este şi o teamă sfântă (după vorba, profetului), care rămâne
în vecii veciler, şi pe care o cunosc doar îngerii şi fii lui Dumnezeu cei deopotrivă
cu dânșii, este evlavia de care sunt pătrunşi acei ce împresoarăi pe Dumnezeu cu
dragostea curată şi înfierbântată și au parte de strălucirile dumnezeeşti. Acestea îţi spun
cu, iar tu ca teolog vei judecă mai cu deamănuntul; căci noi acum nici nu mai putem

răsuflă;

abiă începem a scrie

şi ne grăbim a isprăvi

scrisorile. Tu. caută

scrisorile

noastre ce ţi-am trimis; căci de multe ori ţi-am seris. Ştim de pățaniile tale din Egipet; dacă Dumnezeu a păzit iarăş biserica, dar am avut pierderi mari şi am căzut.
în datorii grele. După plecarea mea din nou de acolo, sa făcut altă datorie, după cum
scriu părinţii de acolo, așă că suntem toţi în strâmturare. Pentru asta trebue să mă
asigur de bunaroința ta faţă de biserica lui Hristos și în această parte. Fii sănătos în
Domnul, prea iubitul meu fiu. Chiprian, arhidiaconul vostru, rămâne pe lângă noi.

Constantinopole, 19 Maiu, 1597.
Locţiitorul patriarhului din

Constantinopole.
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8.

+ Har, milă şi pace fraţilor creştini ortodocși aflători
în strălucita Vilina, atât
clericilor cât şi mirenilor, fii ai mei prea iubiţi în Isus Hristos
.
Inveseliţi-mi inima cea amărită, o suflete cinstite, rostindu-vă măcar numele
,
căci sunteţi societate sfântă, şi oştire orânduită a marelui împărat,
alianţă ortodoxă,

adunare alcătuită de fraţi al căror nume ce scris în ceruri în cartea Dumnez
eului cel
viu. Voi întăriţi ortodoxia, înveseliţi Biserica lui Hristos; păstraţi ovlavie
Bisericii
mume ca neaoşe vlăstare şi odrasle ale luminii, cu recunoştinţă sprijin
ind vasul ales de

Dumnezeu având în frunte pe Hristos, care priveghează în potriva valuril
or noianului

amar al vieţii; chivot care păstrează sămânţa evlaviei spre tămădu
irea și mângâerea unei lumi pierdute; fiii făgăduinţei, la care prin credinţă curată
puţină vreme fiind
încercaţi de ispite ca într'o topitoare, înţeleg focul 'curăţitor, şi găsiţi
fiind vrednici de
Dumnezeu veţi [i aduși cu părinţii acelora, cari prin credință au
căpătat făgăduințele;
credința acestora păstrând:o nevătăimată, adică nemioşorată, și neprihă
nită de orice
adaos, și păşind pe urmele lor drepte, veţi dobândi cununa cea
neveştejiti cu care
judecătorul drept va răsplăti în acea zi pe cei ce luptă cu Pavel
sau în chipul lui
Pavel, nu năzuind lacomi la plăcerile vieţii cari măgulesc numai
o clipă simţurile ci
biruind patimile ce caracteriză creştinismul prin Hristos martiru
l şi legiuitorul lui. .
Căci «în lume», zice el la ai lui, «suferință veţi aveâ»; de accea
îi şi îmbărbătează
zicând: «ci fiţi cu îndrăzneală, eu am biruit lumea». ) Inţelep
ţi ca şerpii *) păziţi numai credința mai presus de orice înnoiri, şi nu băgaţi în seamă
meşteșugitele învăţături ale teologiei flecare a cărturarilor, rămâind porumbiţe întregi 5)
ale Mântuitorului
nesocotind deşearta amăgire a înțelepciunii lumești; fugiţi şi de lucrăto
rii cei răi, cari
nu îngrijesc decât numai do pântece şi nu duc nici o grijă de cele
viitoare. Dar mie
cel înveselit de urările voastre, cari pe mine şi pe voi, socotesc, ne îndeam
nă și ne
silesc să stăruim mai departe în luptele pentru credință, nu-mi dau răgaz
valurile
dela. noi și cumplitele suferinţe şi covârşitoarele necazuri, pentru cari nu
avem de.
nicăiri vre o mângăere. Fiţi sănătoşi în Domnul şi nu uitaţi aceste ale noastre suferin
ţe;
luând parte la ele, veţi aveă răsplata cea mai înaltă în împărăţia lui Dumnezeu şi
a

tatălui, al căruia har fie cu voi toţi. Amin.
Constantinopole, 23 Martie

|

.

1597,

9.
+ Prea cucernicului protopop Ignatie, episcopul prea strălucitei şi prea iubitoarei de ortodoxie Ostrovia, prea învățatului și iubitului fiu în Domnul, har, milă
şi pace din partea Domnului și Dumnezeului Mântuitorul nostru.
|
Laud râvna ta cea de o potrivă cu aceea a tesbitului, o sfinte Ignatie, căci
şi Ilie sa împotrivit cu preoţii din Iezavel, şi a purtat acea biruință mântuitoare
de
popor, care a întrecut orice biruinţă de ale învingătorilor din Olimpia; ceeace s'a întâmplat cu tine seamănă întru câtva cu fapta lui David (precum ne vestește despre
tine Chiprian, arhidiaconul tău şi acum fiu al nostru), acel David, tătăl lui Dumne-

zeu, care a bătut pe Goliat fără armura lui Saul. Căci sfântul Duh nu îngădue uncori

ca în care sau pe cai să se ridice trofeele credincioşilor împrotiva

cumva

să se mândrească
*) loan

16: 33.

:) C[. Mateiu
3) Cf. Mateiu

10, 16.
10, 16,

vreun înţelept în înțelepciunea

sa, sau

vrăjmaşilor, ca nu

vreun

puternic în

|
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puterea

sa, ori vreun bogat în bogăţia sa. Eră de bună

să calci pe urmele acelui Ignatiu
şi potrivit cu Apostolii ai adăpat
ca pe un al doilea Spiridon care,
dumnezeesc a doborit pe filozoful,
“sale neghioabe. Să trăești, ostaș a
ților iadului, adică a născocirilor
strălucitoare; «căci preoții cari își

seamă drept

ca tu, Ignatie,

al cărui nume porţi şi cate îndată după apostoli
Biserica mântuitorului nostru Hristos. Te socotim
inspirat de sus cu simplitatea înțelepciunii duhului
care se mândriă cu iscusitele țesături ale ştiinţei
lui Hrisios, pentru care luptându-te împotriva pordeșertăciunii și rătăcirii, vei avea coroană şi mai
ţin bine dregătoria, de îndoită cinste să se învred-

nicească; mai ales cei ce se ostenese în cuvânt» 1). Dar tu nu şovăi ca
dascălul înţe-

lept însuţi răsboindu-te cu ştiinţa mincinoasă a meşteşugitei teologii
a unora, şi făcându-te icoană şi pildă altora şi prin faptele şi cuvintele tale stârnind
pe toți la
luptele pentru credinţă. Acestea strigim noi către sufletul tău sfând din
prăpastia nenorocirilor, din această prea cumplită robie, mai cumplită decât aceea din Vavilon.
Dar
tu înalță-te deasupra valurilor ridicate asupra ortodoxiei şi ca un viteaz Macaveu
apărând moștenirile părinteşti împreună cu părinţii așteaptă cununa din cer, Fii
sănătos
în Domnul, prea cinstitule fiu.
|
Constantinopole, 6 lunie 1597.

10.
Cneazului ' Vasile.
+ De multe ori am scris Măriei Tale pe de oparte lăudându-ți zelul faţă de Dumnezeu și-luptele pentru cauza credinţei, pe de alta îndemnându-te să nu te abaţidela
țnită năzuind la cununile făgăduite în cer. lată și acum prin fiul iubit Chiprian seri:
indu-ți iară îndemnăm pe Măria 'Ta să stai tare în învăţătura cea transmisă de părinţi,
cugetând foarte sănătos, că ceeace crede Biserica ortodoxă, adică cea, răsăriteană,
aceasta credea şi cea apuseană și întreagă adunarea credincioșilor sprijinită pe şapte
soboare ecumenice ca o casăa înțelepeiuni pe şapte stâlpi. Deci, precum şi sfinţii
părinţi cei atât de mulţi și atât de mari nu s'au dat nici decum în lături din calea adevărului, așă și noi nu vom aveă decât aceleași credinţe, iar acei cari se bucură de
înnoirile de fiecare zi şi se prea depărtează de legea părintească, se vor pomeni goi
și lipsiţi de această credinţă. Dar despre acestea e destul atâta; iar Chiprian care-i om
bun şi peste măsură de zelos în duh, ca fugar dela. voi a venit la noi și ne-a spus
și a făcut toate, așă încât a pregătit venirea noastră la voi, această însă din tot sufletul noi o tăinuim. lar împrejurările sunt foarte protivnice hotărârii acesteia; nu e cu

putință nici măcar din odaie să ies; căci toate le-a însălbăticit răsboiul cel înfricoșat. Deci cu scrisori adresate Măriei Tale al cărei gând aflând.... că adică a venit

pentru a ne face pe noi să pornim.... primească cu bine 2)... Indemn pe Măria Ta
ca la toate celelalte osteneli făcute pentru adevăr, să mai adaogi una: să înființezi o
şcoală obştească pentru apărarea credinţei. Şi mai poartă puţină grijă și de noi cei
din robie și întinde-ne o mână de ajutor vreodată; doar poţi cu ajutorul -lui Dumnezeu, al căruia har fie cu Măria Ta.
Il.

Zai Ghedeon, episcopul Leontopolei.
+ Am

lăudat râvna ta evlavioasă, că de dragul ortodoxiei n'ai lăsat ca gându

tău să fie atras de valurile ridicate de pseudoepiscopi în potriva ortodoxiei; căci aflu
3) Timot.

I, 5, 17.

1) Aici textul e obscur; poate au fost trecute cu vederea unele cuvinte la copiatul lui.
>
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din scrisorile tale că ai rămas neclintit, pe când unii s'au răsvrătit și au
părăsit par-

tidul bun al lui Hristos, deoarece, ca şi alţii odinioară, au ţinut mai
mult la mărirea
oamenilor decât aceca a lui Dumnezeu. «Fii dar credincios până la
sfârşit», zise în
Apocalips cuvântul cel sfânt, «şi-ţi voiu da ţie cununa vieţii» (Apoc. 2,
10). Cât despre
cele ce doreşti să afli dela. mine, le poţi află din scrisorile noastre generale
ce le-am
trimis în diferite timpuri și din cele ce acum trimetem cu Chiprian, ierodiac
onul şi
fiul nostru, carea venit de acolo la noi numai pentru acestea și cu ele e trimis
acuni
la Sauromaţi. lar tu cu Fraţia fii po pace; aibă și pe lângă 'voi Patriarhia cinstea
sta:
vropighiului şi pomenirea, precum are mai la toate mitropoliile. Căci asta nu
e ocară
pentru tine, ci o laudă. Şi Frăția spre binele obștese se alcătueşte pretutin
deni prin
ajutorul arhiereilor. Cât despre Chiril al nostru, fiindcă vă placo. să rămâie,
scriu
către voi să rămâie. Ingrijiţi însă a întemeiă şi la voi o şcoală şi o tipografie,
pentru
ca să nu se falşifice la voi cărţile noastre. Și una să nu uitaţi, mizeria noastră,
căci
stăpâniţi suntem de o amară robie, de care fie că dragostea lui Dumnezeu să
vă ție
mai presus, cu sănătatea sufletului şi trupului şi în înțelegerea și în pacea care-i
scumpă lui Hristos.
Constantinopole, 23 Iulie 1597.

Vistierul

Hlev.

“+ Dela prea cucernicul arhidiacon Chiprian am aflat despre virtuoasa ta vieață
și evlavioasă purtare, sârguința ta pentru ortodoxie şi dragostea ta pentru noi, pentru
care mulţumim lui Dumnezeu; căci de acolo vine «tot darul desăvârşit». Dar lăudăm
şi bunătatea ta, care stărue în credinţă și nu se lasă să se abată dela învățătura apostolilor şi a părinţilor răsăriteni şi apuseni şi respinge eresurile înnoirilor Bisericii apusene, care îngădue credinţe nouă şi deşerte oamenilor deșerţi şi goi la minte. Aşșteaptă
răsplată credinţei drepte, la care ţii și vei ţineă prin harul lui Dumnezeu, precum şi
a drumului bun, pe care îl vei străbate cu ajutorul lui Dumnezeu— în ziua de răs:
plată, Domnul cu tine. Stărue pe lângă măritul cneaz să înființeze şcoală și tipografie

şi pe noi să nu ne uite. Fii sănătos.
Constantinopole,

1597.
13.

+ Frăției înfiinţate în sfânta biserică a sfintei Marii numită «Adormirea» din

strălucitul oraș Leontopol, fiilor prea iubiţi în Domnul, har, milă şi pace.
Smerenia noastră urează şi vă binecuvintează pe voi toţi în duhul sfânt. Căci
cu adevărat vrednici sunteţi de binecuvântare, pentrucă aţi alcătuit Frăția, nu un despărțimânt al frăţiei generale a credincioşilor,ci o indisolubilă alianţă spre ajutorarea
celor bântuiţi de nevoi. Vijelia de curând stârnită din partea fraţilor vitregi a dovedit
zelul vostru dumnezeesc. Căci pe când ei s'au răsvrătit şi au căutat să vă abată pe
voi din calea dreaptă, voi nu i-aţi urmat nici decum; căci oile lui Hristos nu ascultă
de glasul celor străini. Pentru aceasta mă bucur şi laud tăria convingerii voastre religioase. Dar vă îndemn pe voi, să urmaţi a aveă aceeaş râvnă, înarmaţi fiind şi neprimind nici o înnoire. Pe lângă asta întemeiaţi o şcoală, sămânţa evlaviei care va da
roade strălucite spre întărirea ortodoxiei, spre mândria şi pomenirea voastră, a tuturor fraţilor, spre a cărcr păzire şi propăşire mai mare pe calea binelui rugăm pe cerescul Dumnezeu, al căruia har și milă fie cu voi toţi.

Constantinopole, 23 Iulie 1597.
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“ Prea cucernicului şi prea iubitorului de ortodoxie domnului
cneaz Adam
Vasile Viscovetzki și prea cucernicului cneaz Chiriac Rujinski cu toţi
ceilalți boieri şi

cu tot poporul drepteredincioşilor clerici și mireni, fii prea iubiţi în Domnul, har,
milă

şi pace din partea Domnului Dumnezeu şi mântuitorului nostru Isus Hristos.
a
Smerenia noastră urează şi vă binecuvintează pe voi toţi cu femei
şi copii,
pentrucă cu dragostea şi harul. lui Dumnezeu aţi păzit mărgăritarul ceresc,
adică comoara cea îngerească, evlavia și credința ortodoxă teafără și neatinsă şi nu
aţi urmat
lupii cei răpitori, din: păstori prefăcuţi în lupi pentru oarecare mărire lumeasc
ă şi vremelnică plăcere, şi cari ca și luda Iscariotul au trădat pe Hristos și ale lui Hristos,
ci aţi rămas neclătiţi ca şi întemeiaţi pe stânca cea neclătită; iar stânca este
Hristos
(cuvântul lui Pavel), piatra cea scumpă din Sion (cum spune prorocul), piatra
unghiulară, capul obștesc al Bisericii (cum zice Pavel), prin care şi voi unindu-vă
creșteţi şi
fie să tot creşteţi (da, Hristoase împărate!), păşind din mărire spre mărire,
netemându-v” dle amenințările pseudoarhiereilor cari şi-au ales calca cea largă,
care, după

spusa iui Hristos, duce spre peire, şi au părăsit pe cea îngustă și strâmtorată,

care

„duce spre împărăţia cerurilor. Vai de înșelăciune, vai de rătăcire! Căci
e rătăcire a
părăsi Biserica răsăriteană, care tot ce au legiferat și au transmis părinţii
răsăriteni
și apuseni în şapte sinoade ecumenice, păstrează, învaţă și predă, neprimi
nd nici un
- adaos sau scădere, respingând orice cres și înnoire şi chiar desapro
bând autoritățile,
fie numite papa, fie altfel, care se ridică împotriva Evangheliei. Căci Mântuit
orul (ca
să trec cu tăcerea pe celelalte) a poruncit. trup și.sânge în chip de pâne
şi vin, iar
papa din Roma nu ştiu cum una o dă popoarelor; iar alta nu, și orbeşte
lumea cu
atâta neruşinare. Dar meargă și ei pe calea lor, pentrucă nu vreau să meargă pe
calca
Domnului, voi însă .stăruiţi. în Domnul şi împuterniciţi-vă (după spusa lui Pavel)
în

tăria virtuţii
cu sfinţii

voi toți. .

sale. Căutaţi a păzi comoara . credinţei, tradiţiile părinţilor, ca împreună

părinți să ne învrednicim

o

de împărăţia lui Dumnezeu,

al cărui

|

Constantinopol, 7 August 1597.
+ Când aud că unii de ai noştri pricinuesc

har fie cu

|
o
neorândueli, mă cuprinde jalea şi

nu puţin sufer, nu pentru simplul cuvânt că unii de ai noştri se poartă astfel (căci se

poate ca, oameni fiind, să facă ceva omenesc), ci fiindcă unii dintre cei ce au bârne
mari şi multe în ochii lor, trec cu vederea, aceste mari metehne ale ochilor lor și văd

numai paiele mici şi: vreau să; învinuească numai ţânțarii: mici, fără sgomot înghițind

frânghiile mari.

.-

a

Aa

“15:
+ Cucernicilor şi prea

nirea cea prea înaltă a prea
fii ai smereniei

iubitorilor de

ortodoxie

Ruși cari locuesc

sub stăpâ-

puternicului. regat al Poloniei, prea iubiţilor în Domnul

noastre, har, milă și pace. din partea -Domnului

torului nostru lisus Hristos. Amin. -

a

|

Dumnezeu

și mântui-

|

Bărbaţi Ruși, odrasle ale evlavici, apărători ai ortodoxiei, cari prin hotărire
acum sunteţi şi martiri şi waţi împotrivit stăpânirii regatului luptând pentru credință
fără ca să vă ridicaţi câtuș de puţin împotriva autorităţilor date de Dumnezeu, ci numai cinstind mai mult decât orice iubirea către Dumnezeu arătând dragoste curată
către adevărata credinţă şi nesuferind nici decum să fiţi în această privinţă mai prejos de nimenea; pe voi zilele noastre, numai întru aceasta. bune, vau văzut cu mirare

|

“
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ca martiri nu singuratici, ci în masă. La voi în chip ciudat lumina devenind întune-

rec, întunerecul a scos la iveală lumina. Căci păstorii cei puși ca să vă conducă
făcându-se lupi şi răsvrătindu-se din buna turmă a lui Hristos nu numai că nu putură
să
vă sfâşie, să. vă jertfească sau să vă pearză pe voi, ci au şi stârnit o mai mare râvnă
de împotrivire în voi; cari voi v'aţi însufleţit cu zelul unor păstori şi aţi respins
pe
păstorii cei răi, care cşiseră din calea adevărului Şi căutaseră, de dragul măririi lumeşti, să sgudue ortodoxia, dar n'au izbutit prin harul lui Dumnezeu. O voi, oilor

creștine, cari cu adevărat dela Hristos aţi învăţat să nu ascultați de graiul celor străini şi să nu urmaţi pe cei streini;o îngeri pământeni care luaţi pildă dela cei
din
cer şi cari aţi pătimit tot așa ca și cei din cer, cari nu au căzut împreună cu Lucifer, minune mare, că v'a ferit pe voi harul dumnezeese; și pe când episcopii voştri

(vai ce rătăcire!) au îmbrățișat veacul de acum

și Sau întors înapoi şi sau

răsvrătit

dela credinţă şi ortodoxie, voi aţi rimas ca nişte stâlpi neclintiţi, statornici po lângă

învăţătura cea

împărtășită de părinţi

noştri, învăţătura

Mântuitorului, a apostolilor, a

părinţilor, cu care, sunt sigur, veţi fi încununaţi cu acele cununi ale dreptăţii, pe care
dreptul judecător,

după fiigăduință, le va da

în acea

vieţii după povaţa lui Pavel şi au păstrat credinţa.
Dar despre

zi celor ce'și au sfârşit drumul

acestea atâta. lar noi aflând încă în Egipet ispitele

|
prin care aţi

trecut, am sărit în ajutorul vostru cu duhul și am scris necruțând osteneli şi trude,
ca să ducem alăturea de voi luptele cu adevărat olimpice pentru ortodoxie şi prin
harul lui Dumnezeu să fim încununaţi cu cununile cele neveştejite. Mai mult încă;
am venit şi în Tracia şi la Constantinopole și cu aceeaşi râvnă ne-am supus aceloraş
osteneli. Acum iară fiind puse chestiunile privitoare la voi și trimise de voi nouă,
am

hotărât ca împreună

cu voi, cu ajutorul

lui Dumnezeu,

să ne ostenim pentru desle-

garea lor; şi să le deslegăm sau să le punem capăt bărbătește, nu încrezându-ne în
- înțelepciunea sau învăţătura și în cealaltă a noastră virtute (căci nimenea nu suntem
noi), ci în tăria și în darul duhului şi în slăbiciunea ce aceste chestiuni în formă de

acuzări ridică în potriva adevărurilor,
_

Intâi, E acuzat bunăoară

|

patriarhul din Constantinopole, că este ecumenic. De

unde, zic ei, este şi se numeşte aşa? Apoi e acuzat pătriarhul Alexandriei do unde
vine că el este şi se numeşte judecător al lumii? Aceasta, după părerea lor, înseamnă

a se înălţă peste măsură împotriva lui Dumnezeu. Apoi ei pun înainte pe patriarhul
Ierusalimului.și se intreabă cum nu e preferit faţă de ceilalţi trei, adică de cel
din
Constantinopole, din Alexandria și din Antiohia? Po aceştia trei caută a'i cobori, dar
nu şi a ridica pe cel din Ierusalim.
De aceca ei S'agaţă de cei trei şi nu se ating de
cel din Roma, care se şi bucură de cinste din partea lor, căci acolo și-au sfârşit dru:
mul corifeii. Şi când fii Romei vechi fac caz de acel tron al Romei vechi, ei nu vorbesc nimic despre mormântul Mântuitorului, păstrând neclintită autoritatea tronului
Romei vechi. Mormântul primitor de viaţă a lui Ilristos e ținut de ei în întunerec
pentru ca mărire şi cinste să capete tronul Romei vechi ridicate peste măsură prin
mormântul corifeilor Petru şi Pavel, ucenicii cei mai distinși ai Mântuitorului; căci
aceasta e cetăţuia Romei vechi,în care a fost întemeiată puterea împărăției. Dar întrebarea e: de unde şi cum este ecumenic patriarhul din Constantinopole, şi de unde

și cum e judecător

al lumii cel din Alexandria, şi pentru care cuvânt cel din Ieru-

salim ocupă treapta ce are între aceste tronuri? Așa dar, tăria şi puterea și vrednicia peste toată lumea Biserica lui Hristos le-a luat dela Hristos prin cuvintele ce

spuneă el cătră sfântul cor al apostolilor: «Oricâte veţi legă pe pământ, vor fi legate

în cer şi ori câte veţi deslega pre pământ, vor fi dezlegate în cer» (Matei 18, 18), zice
pe pământ, cuprinzând prin aceasta întreagă lumea; căci însuși fiul singur născut a
.

Hurmuzaki,

Documente,

XIV.

-
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lui Dumnozeu ziceă despre sine:« Şi ca să știți, că putere 'are fiul omului pe pământ
să ierte păcaiele», nu mărginind întrun singur loc puterea sa, ci întinzând-o peste tot:
pământul. Şi în cele ce zicea: «Mergând în toată lumea vestiți Evanghelia la toată zidirea» (Marc. 16, 15). Deci supravegherea şi păstorirea cea ecumenică o înfiinţează
Mântuitorul prin acestea şi o încredințează Bisericei ca pe '0 comoară obştească, Dar

aceasta a făcut-o înainte ca Mântuitorul să se înalțe de pe pimânt, dar după înălțarea
Mântuitorului la cer, ucenicii săi, precum ne mărturisesc faptele, împrăştiindu-se care
încotro, cu toţii sau robit Domnului prin vestirea cea mântuitoare, risipind cu luminile de viață dătătoare ale Evanghelici bezna rătăcirii pierzătoare. Şi priimind porunca
din partea Mântuitorului nu numai să lucreze via, ci şi de lucrurile viei să îngrijească
„şi chiar să se roage de Domnul viei (căci așa, adică prin rugăciune, se orânduese lucrătorii viei, ceruţi fiind din partea domnului viei ca s'o lucreze) să pue lucrători la
via sa; aceasta au şi făcut prin orașe și prin ţări orânduind preoţi și episcopi şi po-

runcind

ca episcopii

fiecărui neam să nu cunoască de cap de cât pe unul din ei şi

să nu facă nimic fără părerea lui, ca unii cari întrunesc puterea universală, şi din potrivă: nici acesta unul să nu facă nimic fără părerea tutulor ca având în mână pu
terea, asupra fraţilor, precum se spune în al 34-a canon al sfinţilor apostoli, care sună
astfel: Episcopii fiecărui neam trebue să știe pe întâiul dintre dânșii și să-l socotească
de cap al lor și nimenea să nu facă nimic de prisos fără părerea lui. Fiecare să nu
facă decât -ceea ce priveşte parohia şi ţările jurisdicției sale. Dar nici acela fără învoirea tuturor să nu facă ceva; căci numai așa va fi înțelegere şi va fi preamărit
Dumnezeu prin Domnul şi Duhul sfânt, tatăl, fiul şi duhul sfânt». Această ierahie a
fost în acest chip așezată şi mereu păzită de către adunarea apostolilor; cici ci, feri-

ciţii, nu făceau

altfel decât

cum

învățau, luându-se și fapta și învățătura

lor după

pilda capului lor, Domnul și Mântuitorul nostru: Doar aceasta ne arată procesele-verbale ale acelui sobor al ucenicilor; vedem dar că toţi au împărtășit lumina și limbile
de foc şi au vorbit de măririle lui Dumnezeu. Și când neamurile se mirau de ciudățenia aceasta, so scoală Petru şi luând asupra-și apărarea minunilor sfântului Duh
susţine principiile mântuitoare ale propoveduirii evanghelice, precum și îndată cu înălarea Mântuitorului la hirotonirea lui Matia el cel dintâi a propus șia făcut acest lucru, dar nu l'a adus la îndeplinire singur: «şi am pus pre doi, pre Iosif şi pre Matia
- şi rugându-se au spus şi au dat sorții lor» 1). In acelaș timp cuvântul sfânt al sfintei
Scripturi arată păstrată o orânduială oarecare, care mărginește autonomia tiranică înpotriva celor de un rang. Şi aceasta se poate vedei în chip vădit din felul cum au
procedat apostolii cei dumnezeești. Căci în urma trebuinţei ivite când auziră apostolii
din Ierusalim, că Samaria primise cuvântul lui: Dumnezeu, trimiseră acolo pe Petru
se trimite Petru, dar nu singur), pe Petru şi pe loan cu gând:ca să slujească ca sfetnici ai lor. Şi fiind ncîntelegere şi dispută (căci: așa arată faptele în capitolul al cincisprezocelea: lui Pavel și Varnava), făcură să se sue Pavel şi Varnava şi alţi câţiva

dintre

dânșii (nu

numai către

Petru, ci către

apostoli şi preoţi) la Ierusalim.

Când

aceştia sosiră, sau adunat, zice-se, apostolii şi preoţii să vadă de cuvântul acesta. După
multă dezbatere, sculându-se Petru zise către ei: «Fraţilor», și celelalte. La acestea
adăogă: «după ce ei tăcură, răspunse Iacov» cutare şi cutare. Apoi sfârşeşte cu vor-

“bele: «Deci cu judec» şi celelalte. Acest «eu judec» are înţeles, fiind spus în mijlocul
„apostolilor şi celorlalţi ucenici şi a fericitului Petru cel ce propusese chestiunea de-a
circumscrie toată puterea fericitului Iacov şi a corului însuşi al apostolilor. După aceea
apostolii scriu și arată înțelegerea lor smerită, că ca găsit cu cale sfântul duh și noi»

1)

Fapt.1, 23—96.
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asta și asta !). Puterea acestora a dat-o Bisericei însuşi Mântuitorul

răgăduindu-le, că

oriunde vor fi adunaţi doi sau trei în numele lui, el o să fie în mijlocul
lor *) Auto-:
ritatea şi puterea lucrării şi harului ierarhic ca '0 sămânță de muștar dată
Bisericei
de însuşi mântuitorul. Neorânduiala se supuneă acestei puteri; căci nevoia
de-a fi păstorit atrage nevoia păstoririi; căci stăpânitul urmează stăpânirea, şi membrele
se leagă
cu capul. Deci ei orânduind pe alocuri preoţi şi punând în capul lor episcopi
făcură
ca Biserica să fie cârmuită cu bună orânduială; cra doar lucru firesc ca
ei să hotărască supravegherea fraţilor după împărțirea ţărilor. Iar locurile deosebite
din toată
lumea, din Asia, din Europa, din Africa, au avut parte de privilegii de seamă.
Bună:
oară şi Antiohia, care cra oraș în Asia şi unde întâia dată s'a hotărât :) să fie
numiţi
creştini acei ce cred că Ilristos e Dumnezeu şi mântuitorul lumii, în urma unui
sinod ce a avut loc acolo în faţa fericitului Petru, sa întemeiat un tron patriarhal
. lar
după aceea, când lumina adevărului evangelie a cuprins capitala lumii de atunci și
când apostolul Petru cu semne a întărit acole cuvântul, s'a ridicat lui Hristos un alt
tron care a fost cel mai înalt din toată Europa. In vremea aceea și Egipetul lepădându:se de rătăcirea sa politeistă și primind luminile cunoștinței
lui Dumnezeu și norocindu-se să aibă ca ocrotitor şi îndeplinitor al întoarcerii sale pe evanghelistul și apostolul Marcu, prin harul dumnezeesc se învredniceşte în marele oraș Alexandria de un
tron patriarhal stăpânitor asupra Libiei, Etiopiei şi întregului Egipet. Iar după vremile

acele Constantin cel mare, împăratul
lui Hristos şi
tuirii sale, şi
telui domniei,
lui Dumnezeu
manilor, adică

Romanilor și al întregei lumi, ajungând ucenic

cu împărăteşti stăluciri îmbrăcând pe episcopul Romei, căpetenia mândându:i chiar şi coroana domnioi, pleacă din Roma supunându-se părinși îndreptându-se în altă parte spre aşi zidi capitala lumii, sub povaţa
ajunge în Bizanţ şi ridică un oraş, palat potrivit pentru domnia Roa lumii întregi. Deci se orândueşte, cum se cuvine măririlor împără-

teşti, şi mărirea

bisericească

Constantinopole

în canonul

cu

mărginirea

sinodală

al 3-lea, că «episcopul

a părinţilor,

cinstei după episcopul Romei nouă». 4) Şi potrivit cu
astfel în canonul al 28-lea: «Urmând regulele sfinților
pre aceea ce sa horărit de curând din partea celor o
iubiţi de Dumnezeu, cari sau întrunit în amintirea

care a fost împărat în capitala

căci

Constantinopolei

spun

are

cei din

privilegiile

acestea cei din Halchedon spun
părinţi și luând cunoștință dessută cincizeci de episcopi prea
evlavioasă a marelui Teodosie,

Constantinopole, Roma nouă, hotărîm și noi şi decre-

tăm acelaș lucru despre privilegiile prea sfintei biserici a Constantinopole Roma nouă,
căci tronul Romei vechi, întru cât aceasta era capitală, părinţii cu drept cuvânt îi dăduseră întâetatea şi de acelaş” cuvânt siliți cei o sută cincizeci de de episcopi prea
iubiţi do. Dumnezeu au acordat aceeași întâetate tronului prea sfânt al Romei nouă,
cu drept socotind ca oraşul cel învrednicit de împărăție şi senat să se bucure de acolcaşi privilegii ca şi Roma veche şi întru ale bisericei să se înalțe ca şi aceea, fiind
a doua după dânsa; aşa în cât singuraticii mitropoliți ai diocezei pontice, aziene şi
trace precum și episcopii sus numitelor dioceze cu locuitori barbari să fie hirotonisiţi
de prea sfântul tron al prea sfintei biserisi din Constantinopole, adică fiecare mitropolit al pomenitelor dioceze împreună cu episcopii eparhici hirotonind pe episcopii
eparhiali, precum e hotărât în canoanele sfinte; iar mitropoliţii numitelor dioceze, precum am zis, să [ie hirotoniți de către episcopul Constantinopolei, după votările obişnuite şi pe temeiul lor». Această orânduială s'a găsit din partea părinţilor ca potrivită
:)
3)
3)
4)

Ci.
Cf.
Cf.
Se

Fapt. 15, 2 ş.c.l
Matei 18, 20.
Faptele 11, 26.
inţelege al 3-lea canon al sinodului al 2-lea din Constantinopole.
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şi cuvenită Bisericei lui Hristos: acestfel au hotărât întâetatea, adică întâetate
de cinste,
iar nici decum cu dreptul de a impune sau desfiiinţa legile unei domnii tiranice,
nu
numai cu nesocotirea Evangheliei, ci și în potriva Evangheliei mântuitorului Hristos
în chipul cum, printr'o uzurpare treptată, capul Romei vechi face acum ridicânduse |

în slavă, pe când lui nu-i e îngăduit

nici măcar să judece disputele ce au loc între

căpeteniile bisericei. Căci cele de peste mare le-au oprit cei ce au făcut soborul
în
Africa să treacă la Roma, iar cele localnice ale fiecărei biserici membrii sinodului
din

Halchedon le-au pus sub jurisdicţia patriarhului din Constantinopole zicând acestea în

canonul al 16-lea: «Cei ce zic că sunt năpăstuiți pot în această privinţă, să se adreseze sinodului eparhiei; iar dacă cineva ar fi nedreptăţit den propiul său .episcop
sau

mitropolit, să fie judecat, precum s'a zis, de către ierarhul diocezei sau de tronul Con:
stantinopolei». Iar aceasta e rangul cel mai înalt, pentru care între cele două tronuri,
al Romei

vechi şi al celei

nouă, s'a iscat

vrajba cea neîmpăcată,
care

tulbură totul.

Căci atât de mult sa ambiţionat Roma veche să însușească acest măr al discordiei,

încât nu numai cu sila a smuls întâetatea și preşedinţia de cinste sau de judecată,
ci
a pus și a desființat legi şi a robit întreagă Biserica și înălțimea Evangheliei a
su„pus-o autorităţii sale. Dar părinţii au găsit cu cale să împuce pe aceste două Biserici

rivale cu tronul Alexandriei întemeindu-se po cuvântul drept,că însuşirea titJului de

judecător al lumii.nu-i
bitoare de Dumnezeu,
unul câre se luptă și
Dumnezeu; fiindcă noi

de Dumnezeu

sau

vro dogmă ăteistă sau antiteistă, cum ziceţi, ci pașnică și iucăci nu pun pe un alt judecător în afară de Dumnezeu, ci pe
apără dreptatea sub Dumnezeu şi prin Dumnezeu şi pentru
nici sfinţi sau dumnezei ne numim, ca niște dumnezei în afară

înpotriva lui Dumnezeu

cel de oameni iubitor sau câ având sfin-

țenia cu totul din altă parte, dela Dumnezeu sau prin dragostea și harul lui Dumnezeu. Dar nici așa nuimiţii zei în Sfânta Scriptură
din partea lui Dumnezeu nu sunt
deopotrivă cu Dumnezeu sau mai presus de Dumnezeu; nici lumina lumii, nici fiii
lui Dumnezeu, sau altceva nu suntem sau nu ne numim în afară de lumina adevărată
şi de fiul lui Dumnezeu; noi întru accea no deosebim de domnul, că ceca ce
avem
o avem dela el şi numai prin harul lui suntem ceea, ce el este din fire. Deci nu
se
trufeşte, nu se înalţă deasupra sau împotriva lui Dumnezeu patriarhul Alexandrie
i
numindu-se judecător al lumii; căci unii în sfânta Scriptură se numesc hristoşi (unşi)
şi nu se ridică deadreptul împotriva lui Hristos. lar dacă tronul din Ierusalim a fost
cinstit cu rangul patriarhal, acesta e ca să nu fie scăzut în cinste şi mărire Sionul,
mama Bisericilor, de unde e cuvântul lui Dumnezeu, Noul Testament, Evanghelia harului; ca să nu stea, zic, mai prejos de celelalte Biserici. Dar avu parte de locul cel
din urmă, după socoteala foarte înțeleaptă a părinţilor, pentru ca nu cumvă, dându-se
întâetate tronului din Ierusalim, să pară că domnia şi stăpânirea lui Hristos e pământească. Deci patriarhul Ierusalimului împărtășește mărirea patriarhală ca şi celelalte
tronuri, nu fiindcă acest oraş e capitala sau mai mare în Azia, deși e metropola Palestinei, ci pentrucă acolo a petrecut mântuitorul Hristos şi acolo e mormântul. vieţii,
păstrând pecetea şi dovezile mântuirii noastre. Dar acestea numai pentru acei ce caută
nedumeriri şi întrebări în formă, săpând pacea şi starea Bisericei, ca nu cumva cei
cari la dânșii sunt cuminţi sau acei cari se zic înţelepţi şi pe sine se îndreptăţesc,
iar pe alţii îi învinuesc, să se recunoască pe sine greșşiţi cu privire la adevăr, făcând
nedreptate și sieşi şi-şi pregătesc: osânda în ziua judecății de apoi, şi Bisericei aducând supărări și sminteli. Aceasta va folosi.poate acelora cari vreau să capete conşti-

ința de greşelile lor şi să se îndrepte; dacă nu alt ceva, dar cel puţin va da siguranţă

“şi îndemn

acelora dintre
. noi cari

umblă pe căi drepte;

căci numai

cei ce fac rău
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(după cuvântul dumnezeesc) 1) urăse lumina, adică sfânta învăţătură
apărătoarea adevărului şi dreptăţii, pe care o urăsc cei ce făptuesc rele; căci controlul
e moartea
călcătorilor de lege.
.
Acestea: dar vor [i destule pentru protivnici şi acei cari pun orice piatră
în
mişcare ca să strice pacea Bisericei; iar fiii lui Dumnezeu, cei conduşi
de duhul sfânt,
cei ce nu cugetă ale trupului, cei din trup şi nu după poftele trupului,
cei cari voios
fac toate tuturor, pentru ca pe toţi (după Pavel) să-i dobândească 2), măcar
căaltfel
găndesc despre aceasta, pentru aceştia este de bună seamă, este un chip
de a răsturnă
şi a desființă aceste nedumeriri sau păgubitoare înrâuriri, şi pe cât
eu aşi puteă zice
un chip lesnicios, foarte folositor şi mai plăcut lui Dumnezeu; căci
dacă ceea ce tul
bură Biserica şi o pune în nedumeriri şi o smintește, evangeliceşte vorbind,
e aceasta,
că unii sunt și se zic judecători ai lumii, patriarhi ecumenici (căci amândouă
acestea
nu ni le-a pus în mână: decât pronia iubitoare a lui Dumnezeu, capul
Bisericei), singur.... 2) şi locţiitorul, singur însărcinat a avea cheile şi a închide, a face legi
şi a
le desfiinţă şi a strămută Evanghelia ori încotro ar voi, singurul învățător și singurul
păstor, către care câtuș de puţin nu-i chip să privească îndrăzneţ nici unul din toate.
.
sufletele co el le prăpăstuește cu grămada în Iad. Dacă acestea smintese Biserica lui
Dumnezeu, să indepărtăm cele ce smintese Biserica, ca nu cumva să smintim Biserica,
pentru care a murit Hristos. Să fim robi pentru pacea şi înțelegerea Bisericei şi să
domnim împreună cu Hristos; să fim episcopi la clădirea bisericei; să fim patriarhi,
ca să împodobim Biserica prin mărire şi cinste, sau să ne luăm la întrecere pentru
mărirea noastră proprie. Iată o deslegare simplă şi necăutată, care înlătură orice sfadă
şi ncînţelegere dușmană Bisericilor lui Hristos și care duce la o înţelegere frățeasca.
lar dacă buna orânduială bisericească cere o ierarhie întocmită asemiinătoare cu un
trup regulat care are mădulare și cap, să fim trup şi mădulare din parte 4); fie capul
obştesc Hristos, pe care (după spusa lui Pavel) 5) tatăl La dat Bisoricei mai presus de
orice cap; iar noi, cum zice Pavel 6), să fim mădulare unul altuia. Să aibă Biserica lui
Hristos după pilda apostolească po mai marii fiecărui neam şi să-i socotească pe aceştia
ca pe nişte căpetenii, iar biserica obştească pe Hristos să-l socotească ca singurul cap
potrivit pentru trupul obştese cu caro împreună e ca şi capul cu mădularele. «Căci
ori unde, zice el, sunt adunaţi doi sau trei în numele meu, acolo voiu fi în mijlocul
lor». î) Aşa era mai de mult; dar în alcătuirea cea nouă zice «spune Bisericei»; iar
canoanele sfinţilor părinţi se zice că se pot judecă de către sinodul cparhiei sau de
de către exarhul diocezei sau de tronul Constantinopolei; se zice «tron», căci părinţii
nu mărginesc siguranţa într'o singură persoană, precum i închipue cel din Roma
că întreagă Biserică s'a abătut dela adevăr, socotind că aceasta e cu putință și că el
singurul dintre toţi e peste putinţă să se înșele pe sine. Dar vedem că şi sfinții apostoli nu procodează astfel, ci desleagă chestiunile în comună înțelegere. In acest chip
părintesc, cum am fost învăţaţi și de mult prin pildă şi prin adevăr, cu sfinţenie să
cârmuim Biserica, înfruntând năvala disputelor şi îmblânzind vijeliile Bisericii. Acestea

despre chestia cea dintâi.
Pi

1) Cf. Ioan 3, 20.

2) Cf. Corint. 1, 9,22.
(not. ed.).

|

|

|

3) Lacună în Codex, care se va puteă implini poate astfel: «cel din Roma să fie cap» ş.c.l.

.

4) Corint. 1, 12, 27,
3) C[. Efes. 4, 15; 5, 93.

«) Cf. Efes. 4, 25, 30.
7) Matei, 18, 20.
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Cât despre forma episcopiei,
care "i a doua chestiune pusă de voi, m'am mirat că atât sunteţi încă la început, încât vă mai îndoiţi în această
privinţă; episcopul
-care ţine locul şi chipul lui Hristos va hotări el singur toate (în acţiunil
e publice asistat fiind de cler). Judecata so va întemeia pe legile sfinte, și singura
țintă a străduinței salo va fi de-a îndrepta treburile după canoanele legilor sfinte. Iar
reprezentanţii
clerului
au între dânşii o deosebire de ordine; s'au alcătuit în grupuri de
câte cinci:

persoane care pot fi comparate cu cele cinci simţiri ale trupului, prin care trăim,
ne
mișcăm și săvârşim lucrările minţii. Fiecare cincime are pe ai săi. Intâia cincime
are

pe marele 'econom, pe marele sachelar, pe marele schevofilax, pe marele
hartofilax,
pe sachel, pe protoecdic; iar a doua pe nomofilax, pe protonotar, pe marele
protopop,
pe logotet, pe castrins, pe protopop, pe roferendar și pe ipomnimatograf;
iar a treia

pe ieromnimon, pe ipomimniscon, pe învățătorul Evangheliei, pe învățătorul Apostolu-

lui, pe învățătorul Psaltirei; a patra are pe cel dela căderea în genunchi, pe
cel dela
judecăţi, pe cel dela rugăciuni, pe cel dela starea sfântă, pe cel dela taine, mai
are și
pe alţi: capul mânăstirilor, capul bisericilor, capul Evangheliei, capul antemise
lor şi

altele.

|

A treia chestie priveşte

IE

|

«Frăția». Care-i obârşia ei și cine a întemeiat această

îrăţie? Aceasta e o legătură comună tuturor celor ce poartă numele lui Hristos, Căci

dacă ne naștem ca copiii aceluiaş părinte prin puterea băii renaşterii şi reînnoirii
, de
bună seamă între noi nu suntem decât fraţi. Şi nașterea şi renașterea ca și simţimân
tul dragostei ştie să facă fraţi. Precum dar harul renașterii nu desființează,
ci împlineşte nașterea firească și duce la desăvârşire, aşa şi scânteia: dragostei,
ajungând pe
cei renăscuţi, lucrează la desăvârșirea fiinţei lor; căci trebue ca la darul şi
harul de
sus să contribuim și noi cu ale noastre; dar pentru aceasta îşi îmbie harul iubitorul
de” oameni Dumnezeu, ca să facă oameni sârguitori, iar nici docum trândavi.
Deci
pentru ca noi cari am primit harul darnicului Dumnezeu să lucrăm pe calea
iubirii,
ne strângem la un loc o seamă pe temeiul unor învoeli cari nu se abat dela
porun-

cile dumnezeeşti, ci le îndeplinesc. Şi aceasta e așezământul frăţiei, aceasta e frăție-

tatea,'o adunare
runcile Domnului
a fost a sfântului
'ca mântuitor sau

de oameni cucernici înțeleşi după
și a folosi obştii omenești, precum
Spiridon, despre care şi scrieţi, nu
părinte pe sfântul Spiridon sau pe

unele învoiri, pentru a păzi poîn -adevăr e ceca ce se zico că
pentru că numai şi numai a avut
vre unul dintre sfinţi,al cărui

nume poartă, ci fiind-că, urmând pilda dată de Domnul cu credință adevărată şi fier-

binte s'au înţeles să arate dragoste aproapelui
'lor și să îngrijească de cei săraci şi de
streini şi de cei fără adăpost, contribuind

fiocare anual cu cât sau învoit; ceea, ce se

ţine de învăţătura evangelică. Acestea le-am spus mai lămurit în cele ce am scris,
când la început sa înființat frăţietatea sfântului Spiridon, pe care voi aţi făcut să
ajungă la cea mai înaltă dezvoltare.
„Cât priveşte a patra chestiune, mai

bine

zis absurditate,

nici nu

trebuia să

întrebaţi măcar, dacă un mirean ar trebui să se însărcineze cu slujba învăţăturii, când
nici nu inspiră încredere prin vârsta sau prin felul său de vieaţă. Să ne gândim ce

era, când începu a propovădui,
Ioan care se află în pustiuri până la arătarea lui către
Israil şi care, ca ales, încă din pântecele mamii se îmbogăţise cu duh, ca şi leremia
foarte de mult. Iar Isaia şi ceilalți încep de acolo, dela arătările dumnezeești, zicând

«Vedenie» sau «Cuvintele Domnului» ş. c. 1.

De altfel a dovedit-o Mântuitorul, care nici el nu s'a apucat de propoveduire

înainte de a fi deplin în vieaţă și în vârstă, după ce sa supus la cea mai mare deprindere şi la străduiri cu câri se poate îndreptă şi desăvârși firea omenească. Gândeşte-te apoi ce fel de ucenici trimite pentru propovăduire oameni: cari întâiu prin ==:-

-
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”

suflare căpătaseră duh sfânt şi la urmă avură parte de limbi de
foc. Dar şi în genere,
cei ce ţin locul oilor, cum vor puteă îndeplini cuviincios rolul păstoril
or, mai vârtos
în vremile noastre cele rele, când abia ascultim cu plăcere pe cei
ce se disting prin
vârstă, prin purtare şi înțelepciune? «Nu mulţi, zice sfânta Scriptur
ă, nu mulţi învățători să vă faceţi»; nu cu toţii să no slujim de organul cel mai
gata de lucru, adică
de limbă, când s'a oțerit glasul cel viu 1) Și dacă atacă preoți sau şi
arhierei, atunci
poţi vedea cât de nepotrivit este; căci a nu mustră pe cei ce umblă fără
grijă (ca să
nu zic ceva mai crud) nu e de fel îngăduit; iar când aceasta o fac mirenii
ce tot atâta
ca şi când picioarele, ridicându-se împotriva capului, fie acesta şi bolnav,
îi impută
slăbiciune sau îi țin lecţii de vindecări, căci prin aceasta aducem dureri
de cap şi ne
fecem vinovaţi de ncorânduială, ceea ce nu e puţin rău.
Chestiunea a cincea: un mitropolit să aibă sub stăpânire doi mitropoliți
e nelegal şi nouman; căci dacă e însetat do mărire, cu greu va izbuti ol,
foarte multora |
slujind, să nu se abată dela datorie în multe şi mari lucruri şi să nu
jignească pe
mulţi şi chiar pe Dumnezeu; iar dacă pofteşte câştiguri și plăceri, e lucru de plâns;
„sufletul e întratât de nesăţios! Dacă însă voeşte a lucră după voia lui
Dumnezeu,
e multă primejdie. Iar legea opreşte anume po toţi dela o astfel do
sarcină; ea în
multe rânduri nu dă voe ca unul să fie orânduit cap la două biserici, sau să
se mute
dela una la alta, măcar de-ar fi chemat de mulţi; căci abia și numai pentru un
mare
folos al Bisericei se cade să asculte cinova şi de îndemnurile comune. Cumcă
una e
mitropolia Kievului şi alta accea a Galiţei, presupun că voi o ştiţi mai bine, aducându-vă aminte do vremile trecute şi cum se administrau de mult aceste eparhii.
Căci
e de mare trebuință să se statornicească şi la voi aceste regule ale Biserice
i noastre,
hotarele şi privilegiile fiecărei eparhii.
„Cât despre Stavropighiu, care formează chestiunea cea diu urmă, e învedera
t
că-i tradiţia Bisoricei; iar dacă e tradiţie, o dostul că e tradiţie şi să
nu mai lungim
vorba. E o ispravă apostolească şi aceasta, de a-și robi cineva gânduri
le sale spre dărâmarea, întăriturilor oricărei polemici, nu cu arme trupeşti, ci prin
puterea duhului,
nu prin inteligenţa şi înțelepciunea noastră, ci prin. acea duhului stăpânin
d cunoștința

adevărului. Să ascultăm de porunca

dumnezecască, care zice: «duhurile

proorocilor

se supun proorocilor». Să supunem cugetul nostru tradiţiilor părinţilor,
mai cu seamă
acolo unde prea puţin atingem învăţăturile credinţei şi păzim dragostea dintre
noi,
prin a cărei stăpânire
so nimiceşte zadarnica spadă omenească,
care tulbură Bisoricile
lui Hristos. Părinţii dar au găsit stavropighiul nu spre desbinarea, ci spre închega
rea

Bisericelor; căci pentru 'ca Marea Biserică să aibă necontenita sa pomenire într'o epar-

hie sau parohie sau şi un mic ajutor (ceea ce înseamnă o legătură dintre mamă
şi
fiici) sau născocit stavropighiile, nu spre nimicirea sau în genere spre paguba ori
necinstirea episcopului local, de a cărui stăpânire nu atârnă stavropighiul, ci spre
întărirea şi ajutorarea tronului patriarhal, de unde so trimite şi episcopul, şi de
unde el
primeşte şi vrednicia şi stăpânirea asupra eparhici. Dar toa
. acestea
te
le orânduceşte
dragostea, şi numai ambiția şi lăcomia le încurcă şi le turbură. Deci chiemân
du-o în

ajutor să. îmbrăţişăm dragostea care (după apostol, cfr, Corint, I, 13, 4—8) toate le
străjue, toate le rabdă şi nu se.pocește; iar lăcomia și deșărtăciunea, mamele turbu-

rărilor, să le isgonim

din sfintele adunări cu ajutorul lui Hristos, a cărui slavă şi pu-

tere împreună cu tatăl şi duhul fie în vecii vecilor, Amin.
Constantinopole

1597.

1) Se subinţelege Grigorie Teologul,

16.
Lui

Ghedeon, episcopul Leontopolei.

-“r Lui Ghedeon prea iubitului de Dumnezeu episcop al Leontopolei împreună
cu ceilalți prea cucernici preoți și boieri şi cu tot poporul ortodox al Rusiei
Mici,
bărbaţi și femei, bătrâni și copii, fii iubiţi întru lisus Hristos, har, milă și pace
săfie
„din partea Domnului şi Dumnezeului şi mântuitorului nostru Isus Hristos.
„ Smerenia noastră urează şi binecuvinteză pe voi toţi, pe unii ca nişte păstori
buni, fraţi şi tovarăși de slujbă în duhul sfânt, pe ceilalţi ca oi alese ale adevăratu
lui
țarc al Domnului nostru Isus Hristos, pentru cari Hristos fiul și cuvântul lui Dum-

nezeu 'şi-a pus sufletul, cărora tuturor ca la fii adevăraţi tatăl ceresc a poruncit des-

„pre fiul său zicănd: «ascultați de dânsul»; căci nu de alţii, ci de mântuitorul însuși
vrea el să asculte ai săi; și despre care mântuitorul zicea, că «vor auzi glasul meu,
al păstorului și mă vor urmă»; iar pe altul nu-l vor urmă, ci vor fugi de dânsul, că
nu -cunosc glasul străinilor (cfr. loan 10, 4—5). Iar străini sunt toţi acei ce învaţă altceva, decât aceea ce a învăţat Mântuitorul, apostolii, părinţii, cei ce s'au însemnat în
cele şapte soboare ecuinenice. Pe voi, o suflete evlavioase, pe voi v'a încredințat tatăl ceresc zicând: «nu ridica hotarele puse de părinţii tăi».1) Pe voi wa îngrădit
Hristos când a vorbit prin Pavel zicând: «chiar dacă ar fi Înger»; ceea ce este
peste pu:
tință; dar dacă cineva dă acest cu neputinţă, îngerul din cer, altfel decât cum
vi s'a
transmis prin Evanghelie e anatema. Sunteţi fiii neaoşi ai Bisericei” cu adevărat
catolicești (căci se zice una catolică, fără să fie catolică), ai Bisericei cu adevărat
catolice
şi ortodoxe voi sunteţi fii neaoşi cari i-aţi rămas credincioși, care aţi împlinit
simbolul sfânt. Căci de acolo, din al doilea sobor ecumenic sau fixat cele cu privire
la
acest termen; căci acest sobor e cel care a desluşit chestia sfântului duh în potriva
lui Macedoniu care-a combătut duhul şi care a arătat toată teologia cu privire la duh
şi a rostit anatema ?); acelor cari ar îndrăzni să adaoge sau să micşoreze ceva dintrînsul. In acestea voi Vaţi asigurat. Ale voastre sunt aceste peceţi, caracterele sfântului duh. Aceasta e lumina; cunoștinței lui Dumnezeu, care s'a însemnat asupra voastră;

căci lumina lumii, Mântuitorul, «care luminează pe tot omul care vine în lume» 3) prin

acele organe, prin sfinţii şi prea lauminoșii părinți, a strălucit asupra voastră lumina
credinţei şi ortodoxiei. V'a încins şi-wa strâns în cuprinsuri dumnezeeşti, cari
. încunjură orice .călcare de lege şi neascultare 'ce obişnuese să le nască inovațiile, căci
aceste inovaţii nu sunt decât călcări de lege şi neascultări despre cari s'a scris, că au
primit răsplată dreaptă în ziua când Dumnezeu va judeca toată firea.
„.
Acest apărător părintesc al credinţei l-aţi păzit până acum, prin harul lu Dum-

nezeu întărindu-vă în duhul lui Hristos; căci întrinsul biruim întru toate (după spusa

lui Pavel) :) vouă se cuvine ca o datorie neapărată, ca o moştenire părintească, urările
şi binecuvântările părintești și darurile şi harurile cari sunt făgăduite, mărirea deopotrivă cu aceea a unui înger cu care vă va răsplăti pe la vremea cercetării, judecătorul drept; căci atunci veţi străluci ca soarele şi veţi străbate ca scânteile. Atunci va
zice vouă bunul învăţător, pe care nu l-aţi. părăsit pentru învățăturile oamenilor, pentru înțelepciunea cea mincinoasă şi înşelarea cea deşartă, cum zice Pavel 5), pentru
1)
2)
5)
%)
5)

Parim. 22,
Cfr. Galat.
Ioan 1, 9.
Cfr. Fil. 4,
Cfr. Col. 2,

28.
1,8.
13,
8.
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înnoiri ce nu le cunosc părinții noștri (căci IIristo
s pe caro "1 vestim noi şi cieacelași şi ieri şi astăzi și în veacuri; pe cari înnoir
ile ce introduc în lume cei ce gândesc
cu totul din potrivă faţă de noi, acele înnoiri
îl vestesc astăzi ca pe altul decât cum :
îl vestiră iori. Căci cele ale Mântuitorului
se întorc spre Mântuitorul; fiindcă, nehotărându-se să intemeieze pe stânca cea nesfărâmată,
ei nu pot să găsească pentru sine
adăpost în înţelepciunea lumii). «Adevărat slugi
bune şi credincioase 1)» sunt acei co
găsesc cu cale. să pătimească cu Hristos, ca să vă
bucuraţi de slavă împreună cu el
neavând în minte decât aceea, «că nu sunt vredni
ce pătimirile vremii de acum de
slava cea viitoare, care o să se descopere către noi».
*) Acestea sunt vouă premiile,
cununile, răsplata ostenelilor, coroanele pentru. ortodo
xie, mărirea şi strălucirea cre-

dinţei, de care pe voi împreună cu slinţii părinţi ca tovar
ăși
ai lor de idei învredni-

cească-vă Dumnezeul sfinților părinţi pentru a sa dragos
te şi harul său, pe care l-a
păstrat pentru cei ce-l iubesc pe dânsul. Iar cei ce
au părăsit starea şi rangul lor şi
Sau rupt de Biserica răsăriteană, în care s'au boteza
t, în care s'au hrănit, în care au
învăţat, în care s'au hirotonit (vai ce nerecunoștință
şi cruzime! ce îndrăzneală arătată de către fii nevrednici către mama lor însăşi)
aceia dar, de vor stărui în răzvrătirea lor, să nu fie numai caterisiţi din rangul lor
sfânt sau arhieresc, ci și afurisiţi
şi neiertaţi și afară de Biserica lui Hristos, atât ci înşişi
cât şi cei ce-i urmează şi sunt
părtaşi cu dânșii, căci e o lege prea dreaptă a:Bisericei,
ca cel ce-i părtaş celui novrednic, să fie nevrednic de părtăşie. Și e drept ca pe
ci să-i ajungă nu numai caterisirea cu care fură osândiţi și din partea noastră pe
cale sinodală, ci și blestemele şi
afuriseniile, fiindcă au stăruit în răzvrătirea lor. Căci
las să spuc ci înşiș, acești oameni fără cuget, de ce pedeapsă nu sunt vrednici
ci care cu atâta sgomot și primcejdii de vieţi s'au rupt de Biserica, în care şi botezu
l au priimit, şi au fost creştini şi

sau învrednicit de sfântul mir al duhului de au avut
parte de arhierie? Ce vor zice
ei

faţă de canonulal treilea din al doilea sinod ecume
nic, în care se -spune anume,
că credincioșii diocezei pontice, asiene şi trace, ca
şi cei din (dările barbare au să
asculte de tronul din Constantinopole? Căci aşa
sau numit toate părţile locuite de
Sarmaţi și cele de dincolo de meazănoapte sau şi
meazănoapte. Ce vor zice ei.care
atât amar de ani sau supus tronului din Constantinop
ole, când acum se schimbă pe
neaşteptate şi au scuturat jugul cel bun din pricina
unor greşeli și au părăsit Biserica, mama spirituală, şi au trecut la turma Romei
vechi? Ce vor zice de vor fi
învinuiți pentru credința pe care au trădat-o? Căci
toţi ştiu bine că dogmele Bisericei Răsăritene sunt o învăţătură evangelică și părint
ească; adaos nu aduc „decât
numai fiii Romei vechi, un adaos, pe care, chiar de
spun ci că a eșit din minte să
nătoasă, noi îl respingem, urmând pe părinţii Răsăriteni
și Apuseni (căci aceştia, din
„ amândouă părţile, au alcătuit sinoadele ecumenice), cari supun
orice adaosuri și scăderi la anatema Bisericei credincioşilor. Așa dar de două
ori sunt vinovaţi nenorociţii, căci s'au depărtat atât de biserică, dele mama lor, cât
şi de credință şi ortodoxie;
deci ci atrag din partea părinţilor răspunderile cele mai
grele. Şi fiindcă nu trebue
să lăudăm numai virtuțile și să defăimăm răutăţile, ci
mai trebue să îngrijim ca binele

să sporească,

iar răul

să fie nimicit,

iată şi noi să facem

o cercetare,

luându ne

după sfântul cor al apostolilor. Căci după ce luda a căzut
din cercul lor cel sfânt şi-a
apucat calea sa ca fiul pierzării, au chibzuit să aleagă
cu toţi pe altul caro avea să
împlinească acel cor minunat. Deci şi noi înlocuind pe fugari
cu alţii buni (căci acoia
şi-au atras pentru sine urgia părinţilor; fiindcă părinţii au hotărâ
t anatema pentru cei
ce calcă și falşifică hotărârile părinţilor):
:) Cfr. Matei 25, 21—93,
3) Rom. 8, 18.
Hurmuzaky,

Documente,

XIV.
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|. Hotărâm

să se facă

un

sinod de

episcopi, în care nu vom trata

despre

dogme sau despre vre una din cele mai vechi datine ale Biserice
i (căci toate acestea
noi nu îngăduim să fio câtuș de puţin atinse nici prin sinod, nici
în particular), ci ca
să lămurim şi să rămâie netăgăduite, ca şi aurul cel do atâtea
ori încercat, cele împărtăşite nouă de către cele şapte sinoade. Adunându-se dar episcopi
ortodoxi mulți,
dacă se puate, iar de nu, măcar trei după legiuirea părinţilor, precum
se arată în canonul al 318-lea din al patrulea sinod din Nicea, în al noulea
dintre cole statornicite
în Antiohia, în al treilea şi al cincizecilea dintre cele din Cartagin
a, şi făcându-se alegerc, să se hirotonească întâi un mitropolit, sau unul din episcopi
i rămași statornici
să se prefacă în mitropolit, apoi să se aleagă și să se hirotonească
şi episcopi vred-

nici de această însărcinare;

căci

episcopi ao o însărcinare

şi o însărcinare bună și

trebue ca episcopul să fie precum e descris de către apostol, cumpăta
t, povăţuitor, înțelept, nelacom, nebăutor, nu bătăios, nedat la câștig nedrept, dar
plin.de învăţătură.
Și experienţa aceasta ne învaţă pe noi că așa trebue să fie ai noștri.
|
II. Fiindcă lipsa de carte e pricina multor necuviinți, îmbrăţişând cuvântul
credincios
al învăţăturii hotărâm și în sfântul duh poruncim a se întemeia o academie sau şcoli în fiecare eparhie, cu deosebire în Leontopol, fiindcă orașul
e comercial
şi în el are loc amestec de oameni feluriţi şi mulţi şi de aceea acolo e
nevoe de
bărbaţi cu ştiinţă şi cunoscători de elinească, pentru ca ușor să scrie şi să aducă
la
cunoștința “tronului ocumenic cele ce se întâmplă spre a conduce astfel Biserica
cu

folos şi înlesnire, căci celelalte trebuinți şi nevoi ale învăţăturii sunt toate comune ora-

șelor din eparhii, la ai căror stăpânitori şi arhierei în duhul sfânt poruncim
să nu
cruțe nici o cheltuială pentru ridicarea şi susținerea bunelor şcoli.
III. Hotărâm ca, fiecare dintre arhierei, atât mitropolitul ce are să fie ales, cât

și episcopii să aibă în episcopatele lor pe clericii, cu care să facă judecăţile şi sfa-

turile

publice

şi să poarte

grije părintească

pentru biserici,

să fie el ca tată

cinstit şi ascultat din partea clericilor şi toți ceilalţi, şi încoronat

iubit,

pretutindeni și pe-

trecut de ci, și să-i socotească pe toți ca pe nişte fii cu dragostea și povața
Domnu:
lui şi mai vârtos pe clerici, pe cari îi aro ca martori ai vieţii sale și sfetnici
la cele

ce sunt făcute și părtaş de grije.
|

Aa

IV. Hotărîm ca cu nici un chip să nu se cheme sobor pentru chostiile bisericești împreună cu cei din Roma veche; căci întru cât dogmele și datinele
Bisericei
Răsăritene sunt proclamate prin sinoadele ecumenice, iar datinele sunt toate după
tradiţii părintești, nu îngăduim ca ele să fie supuse judecății; dar un lucru am hotărât
odată pentru totdeauna, de u rămâneă statornici dogmelor şi datinilor părintești, ştiind

că cele ce s'au predat din partea celor şapte sinoade ecumenice, care au fost de faţă

atât Răsăritenii cât şi Apusenii din vremuri, oameni însemnați şi vestiți prin vieaţă şi .
înțelepciune, sunt cuvinte ale atot ţiitorului Dumnezeu; căci ela zis: «ori unde ar fi
doi sau trei în numele meu, acolo voiu fi în mijlocul lor».
|
lar noi nu două, nu trei, şi multe sinoade de mulţi părinţi şi perioade de
vreme de atâţia ani avem ca protectori şi învățători ai dogmelor şi datinelor noastre,
încâta discuta şi disputa despre ele ar fi cea mai mare nebunie. Dar ne mai temem
şi de anatema ce amenință pe cei ce îndrăznesc a născoci o scădere sau un adaos,
precum și de supărarea lui Dumnezeu, care a poruncit să nu mutăm hotarele puse

de părinţi.
V. Hotărâm

|
ca să fie trei exarhi ai tronului

ecumenice din

|
Constantinopole,

episcopul prea iubit de Dumnezeu cel Leontopolei Ghedeon, care a rămas statornic
ortodoxiei şi a păzit cele părintești, spre păstrarea dogmelor şi datinelor amintite. Al

„doilea pe prea cuviosul duhovnic Chiril, protosinghelul şi arhimandritul tronului evan-
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o
gelic şi apostolic al marei biserici din Alexandria; şi în urmă pe
prea măritul cneaz
Vasile — cărora tuturor le dăm putere până la orânduirea mitropolitului
şi a episcopilor.
Poruncim pe lângă asta ca D-voastră toţi să apăraţi pe dascălii Bisoricoi
și să'i
ajutaţi din răsputeri; căci s'a soris: «cei bătrâni să aibă parte de o
îndoită cinste, mai
ârtos cei ce se ostenesc prin cuvânt» 1) Cerem să vă gândiţi și la
legile noastro;
căci suntem robi, nu ştiu cum. Poruncim exarhilor noştri să se roage
de serenisimul
rege şi de prea măritul senat pentru Biserica Răsăriteană, întâi ca
să dea voo să tră-

iască oamenii după

dogmele şi datinile părintești; căci de aceasta se bucură Răsări-

tenii și po lângă stăpânitorii prea drepţi ai Veneţienilor;
ba pe alocuri nu numai că
dau voie la ai noștri să vicţuiască după datinele vechi, ci şi înşişi prea măriţii
stăpânitori îşi îndreptează vicaţa după ele; căci calendarul gregorian nu e numai
ncîndreptat şi în afară de canoane, ci şi încurcături şi scandaluri naște și
vieţile le împinge spre răzvrătire. Fio dar îngăduit și sub stăpânirea cea prea înaltă
a Polonici ca
Răsăritenii să trăiască ca Răsăriteni, precum ei (regii) sunt și apărători puterii
și privilegiilor supușilor, cu care cel ce arc a luă schiptrul regesc îşi leagă
jurământul,
„spre a păzi aceste privilegii. Şi esto în afară de orice drept ca numai noi
care ţinem
la dogmele vechi şi la tradiţiile părintești şi mijlocim și propovăduim credinţa
adevărată în mijlocul valurilor necredinţii, să fim despoiaţi de privilegiile noastre
pe
lângă judecători vestiți în lumea întreagă pentru dreptatea şi alte virtuţi ule
lor, înțeleg pe serenisimul rege şi măritul senat al coroanei poloneze. Dar şi aceasta
ar fi
curios şi ciudat, ca noi, pe lângă duşmanii credinţei să putem trăi după dogmele şi
datinele părintești, iar din partea creştinilor.
să fim siliţi a ne lepădă de ceea ce am
moştenit, câtă vreme nici Hristos, în care credem, nu îndeamnă siluirea, ci
cere a
chemă pe cei ce vreau să creadă şi a se' boteza,
.
Al doilea, să facă cerere ca să se dea voe exarhilor noștri să supue răspunderilor canonice pe cei ce au primit dela noi sau înaintea noastră mitropoliile sau
episcopiile, când ci sau lepădat de tronul cărora sunt supuși şi au adus tulburări şi
răzvrătire cumplită într'o atât de mare şi fericită domnie, fără 'să ție seamă de aceste
vremi și de zilele noastre nenorocite, caro nu îngădue să se nască ncorândueli în
oraşe, Cât do: mare e primejdia răzvrătirii şi ce prilejuri dau dușmanilor acei ce se
răzvrătesc, cu las s'o gândească serenisimul rege şi măritul său senat.Al treilea: să
se ceară

voce

ca să vie acolo

când

se poato

(căci acum

e anevoc)

exurhii

noștri,

cum

pre:

se obișnuiă înainte.
Acestea scriem acuma cum putem; căci de pretutindenea suntem strâmturaţi
şi ne ameninţă primejdii foarte mari, din care pricină şi venirea noastră e peste putinţă. Iar voi iubiţilor, staţi tare și nu vă clătinaţi ca acei nestatornici, cari se clatină
ca nişte trestii bătute de vânt; despre care zice Mântuitorul, că neavând rădăcină când
vine arşiţa, adică ispitele, se împiedică şi nu aduc roadă 1). Fiţi credincioşi până la
1) Cfr." Luca 8, 13—14.
urmă; Dumnezeu porunceşto şi vă va da vouă cununa vieţii, de care. facă-ne vrednici
şi pe noi dreptul şi de oameni iubitorul Dumnezeu. Amin.
”
Constantinopole 1597.
17.

|

Episcopului

Ghedron.

Prea iubitului de Dumnezeu episcop al Leontopolei,
frate şi împreună slujitor prea scump, har ș. c. |.

1) Timot. 1, 5, 17.

Balaban, în

Domnul
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4.

Despre cele privitoare la eparhia voastră serisam înainte multe și de multe
ori. Şi iarăși acum răspunzând pe cât putem la cele cerute dela noi, trimitem
desluşirile noastre, și rugăm pe toţi, ca părăsind disputele și discuţiile, să
caute să aibă
simplitatea credinței ortodoxe, ca niște porumbiţe ale lui Hristos. 'Trebue
şi prea sfinția
ta să-ţi dai silinţa ca să ai pace cu fraţii ea ucenic mântuitorului Hristos
mai ales ca
“păstor ortodox și vrednic, îndurând toate pentru dragostea lui Hristos
(după vorba
sfântului apostol) și păsuind în multe privinţi ca un tată faţă de fiii
săi.
Despre acestea e destul atât. Rugăm însă pe prea sfinţia ta şi pe ceilalţi arhierei. ortodoxi -ca și pe preoţi, pe boieri şi pe tot poporul creștin, ca să daţi
ajutorul
cel mai. grabnic nevoilor Bisericei Răsăritene; căci în această robie amară pe lângă
osteneli, trude, munci și primejdii de tot feiul mai avem trebuinţă de multă cheltuială, şi toată lumea pe la noi din cauza silniciei tiranilor a căzut în sărăcie şi
nu
poate răspundă la trebuinţele şi nevoile sale proprii, necum să ajute îndeajuns la nevoile Bisericei mari şi ale bisericilor, care pe [ie care zi sunt. predate, se închid
şi
suferă orice siluire. Deci Tugămu-vă și pe voi ca să'ajutaţi, dând milostenie fiecare
după putere și bunăvoință; întâi arhiereii cea prea iubiţi de Dumnezeu împreună
cu
prea cucernicii preoţi, apoi şi prea nobilii și măriţii boeri împreună cu poporul cel
iubit de Dumnezeu, căci numai în acest chip ne vom putea împotrivi puţin marilor .
ispite și nu vom peri înecaţi de această mare vijelie, şi voi veţi avea o plată
de o
sută de ori mai mare în împărăţia cerească după făgăduinţa dată nouă de Mântuitorul, al căruia har şi milă nețărmurită [ie cu noi toți.
”
Constantinopole 1598 1).

"18.
Meletie prin mila lui Dumnezeu pupă şi patriarh al marelui oraş Alexandr
ia
judeccitor al lumii, locţiitor al tronului ecumenic din Conslanlinopole.

şi

“+ Prea strălucitului boier şi mare cancelar loan Zamoschin ca și prea măriților boieri ai Senatului prea înaltei coroane a Poloniei, fii în Domnul prea iubiţi,
fie
har, milă şi pace din partea Domnului şi Dumnezeului și mântuitorului nostru Isus
Hristos.

|

"

|

,

|
Din partea mântuitorului nostru Dumnezeu am fost noi păcătoşii orânduiţi să
păstorim, oile lui Hristos după puterea şi priceperea ce ne-a dat-o însuşi Mântuitor
ul
pentru mântuirea comună a sulletelor noastre, pentru statornicirea Bisericilor
, pentru
pacea. lumii. întregi. Deci şi către voi ne adresăm, prea străluciți boieri şi tot senatul
cel prea, mărit, .ca şi către serenisimul rege, o fii în Isus Hristos prea doriţi ai
smerenici noastre, voi care prin dreptate și prin orice altă virtute împodobiţi binecuvân
-

tata domnie a. prea fericitei Polonii.

.

„ Tulburarea și răzvrătirea scrisorilor noastre începute de mult în Statul d-voaştră, acum a ajuns o chestie cu totul gravă; căci de când s'a publicat Calendarul gregorian, care e un al doilea măr de sfadă, a turburat lumea şi un neasteptat vifora
cuprins pământul. Ajungând și la Sauromaţi (Ruși), acest rău a adus și aduce nu pu:
ține supărări în Statul prea înaltei coroane. E vorba aici de urmaşii
Bisericei Răsăritene, de Greci. care petrec sub stăpânirea d-voastră şi cari cu atâta devotare
ţin la
tradiţiile şi dogmele părinților Răsăriteni şi Apuseni, în cât nu suferă nici
decum a
se introduce din partea nimănui în Biserica lui Hristos vre-o înnoire, vre-o. inovaţie;
căci înnoirile și inovațiile sunt o nenorocire pentru Biserica lui Hristos; de aceea
şi
1) Această scrisoare se află intre scrisori datate din 19 Deceimnvrie 159? până la 11 lanuar 1598.

sau
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cu drept prin anateme sunt oprite de către părinți pe calea sinodală şi cu evlavie
sunt respinse de-ai noştri. Pe acoşti Greci silindu-i unii să părăsească învățăturile
şi
tradiţiile părinteşti stârnesc tulburări în Statul vostru; căci asta e ceea co urmăresc
cei din Roma veche, aceasta e ceea ce pune în mișcare stăpânirea voastă în potriva
a lor noștri, căutând să desființeze libertatea supușilor în ciuda legii evangelice, care
„nu peste voie, ci cu voie vrea.
să fie îmbrăţișată, și înpotriva legei regalității voastre,
care prin jurământ să însărcinează a păzi drepturile supușilor. Deci de trei ori pe noi
(înțeleg pe fraţii noştri care se află sub stăpânirea d-voastră), deci de trei ori no năpăstuesc pe noi acei ce sapă liniştea d-voastră lucrând înpotriva noastră; pe deoparte
fiindcă so silesc a se depărtă de învăţătura evangelică, după care sila e osândită; po
de alta, pentru că se căznesc a se smulge dela legile și regulele părintești care prin
anatemă pedepsesc răsvrătirea; și al treilea, fiindcă lucrează la desființarea drepturilor
supușilor, pe cari d-voastră şi serenisimul rege prin jurământ aţi făgăduit a le păstră
neatinse. Pentru aceasta dar ne-am rugat prin scrisori do excelența voastră să avem
parte de bunăvoința unor stăpânitori care ţin să fie blânzi, de dreptatea unor judecători peste măsură de drepţi. Vă scriem latineşte, căci mulțumită lui Dumnezeu avem
cunoștința acestei limbi. Dar vrem ca cuvintele noastre şi cererea noastră fără tâlmaciu, singuri să le primiţi şi să le auziţi şi să nu le respingeţi lăsându-le fără răs-

puns; ci din potrivă, să îmblânziţi relele îndreptate asupra noastră, să ne daţi voce ca
să ne liniștim la sânul părinţilor noştri, noi care pătimim tot felul de nenorociri de dragul credinţei drepte a mântuitorului nostru Hristos; căci și dogmele ce le credem și
iradiţiiie ce avem ni le-au statornicit şi împărtăşit părinţii în şapte sinoade ecumenice,
părinţii cari au fost oameni de frunte în Răsărit şi Apus şi cu a căror bine primită
mijlocire păzească-vă Hristos Dumnezeul domnia fericită şi totdeauna biruitoare și
stăpânitoare.

1598.
19.
Lui

Ghedeon, episcopul Leontopolei.

“+ La scrisorile şi cererile preasfinţiei tale, pe cari 'chir Simeon fiul vostru Și
al nostru, ni le-a adus dela voi, am răspuns pe larg, măcar că de multe ori prin arhidiaconul Chiprian am scris din belşug înainte și după aceea despre disputele de
acolo. "Țineţi dar scrisorile, le tâlmăciţi în graiul vostru rusesc, şi tipăriţi toate scrisorile împreună cu textul elinesc, ca măcar prin scrisoare să aibă din parte-vă mângâcrea, pe cât se poate, Biserica lui Iristos. Căci, cel puţin în starea de acum, e
peste putință să venim acolo, precum noi înşine dorim; iar ca să trimitem pe unii
exarhi, datornici să răspundă nevoilor, noi nu avem mijloace din pricina valurilor prin
cari trecem. Despre aceasta vor răspunde înaintea lui Dumnezeu cei ce au averi mari
şi cari totuș nu ajută biserica răsăriteană căzută în cumplită robie, pentru ca pe deoparte să preîntâmpinăm relele venite dela păgâni, iar pe de alta, să creștem sufletele,
care prin înțelepciune şi prin pricepere şi prin cartea sfântă; prin experienţă şi prin
orice altă învăţătură, pot ajuta stând în slujba Bisericei; căci noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, putem răbdă şi osteneli şi primejdii, și cu adevărat le şi suferim cu ajutorul lui
Dumnezeu. lar noi nu avem nici un venit, popoarele fiind stoarse de tirani şi nepu-

tând să se îndestuleze pe sine și pe copiii lor nici în cele mai

neapărate nevoi. De

toate acestea însă va aveă grijă Dumnezeu, iar voi liniştiţi-vă şi nu părăsiţi cât do puţin
dogmele şi tradiţiile părinteşti, ştiind că şi multe sinoade, şi ecumenice și împodobite
şi cu sfântul nume de şapte (şi aceasta nu fără vrerea lui Dumnezeu) și întărite cu

i
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perioadele multor ani, au împărtăşit Bisericei Ortodoxe dogme și aveţi tradiţii
părin:

teşti dela părinţii Răsăriteni și Apuseni, dela care a vrut să se rupă Biserica
Romei
vechi, a împărţit lumea şi până azi o tulbură cu multă sguduire și cu
pierderea prea
multor vieţi.
:
Constantinopole, Dumineca August 1597.

2,

a

Împăratului Rudolf.

+ Scriind în latineşte cererile noastre adresate Mărici tale ți le-am trimis, o
neînvinsule chesar, stăpâne şi fiule prea dorite în Domnul. Şi îndemnăm mila Măriei
tale a le ceti cu îngăduinţă şi a încuviinţa cu dragoste şi îndurare cererile Bisericei
răsăritene. Căci ştii că este o Biserică întemeiată pe temelia apostolilor şi proorocilor,
cu adevărat pe piatra unghiulară a lui Hristos, şi, care respinge orice înnoiri și nu
- dă decât acest singur prilej ca să fie dușminită, fiindcă ea nu-și ese din canoanele
părintești, făcând un lucru vrednic de toată bunivoinţa. Do ar fi urmat şi Roma veche
aceasta până la sfârşit! Ai-fi văzut senină toată lumea, pe care o.mistue acum flacările înnoirilor și inovaţiilor. Dar meargă fiecare pe drumul pe care voeşte; noi urmăm
pe părinţii Răsăriteni, şi Apuseni; dela şeapte sinoade ecumenice (căci trec cu tăcerea
pe cele locale) am primit cele ce avem, şi ne mulțumim cu acestea. Poate îţi supărăm auzul august nu tocmai la vreme; căci ştim că Măria ta eşti stăpânit de grija
răsboaelor, pe cari nădăjduim şi ne rugăm de Domnul cel iubitor de oameni să lo
prefacă, po cât se poate mai de grabă, în pace adâncă, folositoare de suflet şi plină
de slavă. Dar și pentru aceasta noi (ştie Dumnezeu) ne ostenim nu puţin. Căci simțirea noastă prea priitoare și părintească față de gloria Măriei tale o cunosc destul
de mulţi dintre oamenii Măriei tals, şi o vei afla mai lămurit, când cu ajutorul lui
Dumnezeu apelurile, rugăminţile, ostenelile, grijile şi sfaturile cătră stăpânitori în interesul păcii lumii întregi; pentru care facem apel şi la dragostea de oameni a Măriei tale, care ştie că pacea e cu mult mai bună şi plăcută decât mizeriile războiului
şi fie ca această pace Dumnezeu s'o dăruiască lumii, și la acoasta
să ajuţi Măria ta,
chesarurile, cu harul Domnului, care să păstreze puterea ta neînvinsă şi triumfătoare

Amin.

o
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avu

învățatul profesor chir
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pe

Gavril

fericit

divinul

pe

Homer

Vlasiu
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ca
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lui Eacos

al său

Lipsit fiind de acesta, el se ţineă pe sine de nenorocit;
lar tu, prea slăvite domn al strălucitei Dacii,
Eşti mai fericit, căci acum at avut parte
Mai

mult

decât

oricine

de

un

prea

1

dumnezeesc

Corfu.

(Ahile).

cântăreţ;

cântăreţ.

—

Prea cucernicului, prea strălucilului și prea măreţului duce şi domn al Moldovei întregi, chir Vasile- Vodă, din partea lui Atanasie, fostul patriarh
ecumenic, har,
pace şi milă din toate ale lui Dumnezeu, îar din parlea smerenici noastre
urare, binecuvânlare şi iertare fie greşelilor.

Ca pe un prea falnic şi viteaz erou cunoscând po prea cucernica
şi dumnezeiasca ta persoană, prea strălucite şi prea senine duce și domn, întocmai
precum și
opinia publică şi faima cea mai adeverită cu drept cuvânt te trâmbițe
ază sub soare,
am crezut ca un dar cuvenit şi vrednic do dragostea ta creştinească, nu cel
de rând
şi trecător de care se bucură cei mici și cu care se slăvesc sgârciţii, ci darul
cu care
se înalță oamenii mărinimoși și se înveselesc semizeii, şi care e lucrarea minunat
ă a
talentului şi mai ales al celui poetic, 'care aduce plăcere şi desfătare celor
co au gustul frumosului.
|
Deci primeşte cu bunăvoință, prea îngăduitorule doamne, aceste stihuri crovicoelegiace potrivite măririi talo de erou, cari nu cuprind plăsmuiri linguşito
are, ci însu_şiri adevărate şi toate câte am putut numără.ca bunătăţi ale mâinii tale
darnice. Și
dacă darul pare sărac, dar se socotește ca făcut cu dragoste respectuoasă şi bogată
;
iar prea pătrunzătoarea ta minte î-l va primi precum Domnul cei doi bani ai văduvei şi însuşi Xerxes apa adusă în pumn do săracul Sinet le-au primit ca o avere
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împărătească. lar prea milostivul Domn să te ție mai presus
de orice răutate şi .nevoo
împreună cu doamna și cu preamăriţiifii ai Măriei Tale, Ştefan
şi loan Vodă şi cu tot
palatul și oştirea în ani nenumărați. Amin.
In laşi 1643, Martie 15. Anul mântuirii.

Îi
|

Prea cucernicului, prea mărilului şi strălucitului duce şi dont
al Moldosei
întregi, chir Vasile Vodă. Slihuri alcătuite de Atanasie, fost patriar
h ecumenic. [!).
Unde

oare-i

divinul

Homer,

unde-i

vrednicul

Heziod,

Sau vreun alt slujitor al muzelor cu prea, plăcutele-i versuri
?
Unde sunt fermecătoarele Sirene ca să cânte acum
_.„..„
Sau Muzele măestre care încântă pe muritori,
,
5
Casă încoroneze cu flori mirositoare tâmplele
Neintrecutului Vasile, stăpânitorul Moldovei,
Ori cu cântări armonioase să-i cânte virtuțile salo.
Şi să le vestească până la marginile lumii nemărginite?
_
“Ei nu au să cânte zidurile tari alo oraşului Troia
10
Sau chipul prea frumos al gingașei Elena,
Ori pe Ector ori pe Menelau ori pe războinicul Ahile,
Pe Tideu, pe Deifob, pe Paris sau pe Priam,
Pe Euripil, pe Stenel, pe Pir şi pe puternicul Diomede,
Pe Polidamas, pe 'Toas sau pe Laertiade.
19 Nici uneltele de tot felul ale meșteșugului plugarilor
Sau vremea semănatului ori vremea secerișului,
Ci au să cânte pe unul asemenea unui erou ales semizeu
)
Amarnic pentru duşmani și blând pentru. prieteni ;
- Ale cărui virtuţi plăcute i-au făcut un nume nemuritor
20
Şi o faimă veşnică în auzul oamenilor,
Și auzind cu toţii de dâneul, au venit rătăcind,
Au venit în grabă maro spre limanul fericirii;
Ca albinele prea bune şi cuminţi, când vijelia
Sau negura cea întunecoasă le umple de teamă
25 Şi îndată toate la o laltă cu aripile întinse
“ Intră în stupi doritoare de hrana dulce ;
Aşă şi ei, împinși de viforul amar al nefericirilor,
Veniră la masa ta cea gustoasă ca să îşi împrăștie frica.
Și precum de pretutindeni veniră cu toţii să auză.
30
Pe Solomon şi să-i vază mărirea,
Și regina de miazăzi îi aduse felurite daruri
Şi sa minunat de. înțelepciunea lui şi de slava împărăției sale;
„Aşă şi tu ca şi magnetul degrabă atragi spre tine,

Cu minunea înțelepciunii şi puterii tale,
35

Pe

toţi cari

de

pretutindeni,

aud

cu

slavă

de

măririle.tale

Și spun că nici firea nu poate zidi pe altul la fel cu tine.
Căci nici jumătate din câte ai n'a putut să arate faima,
() Paginele sunt
s
împărțite în două: pe o parte sunt tipărite versurile în limbă antică, iar pe ceaValtă traducerea lor în limba neogreacă cu observarea : «Stihurile eroico-elegiace scrise în faţă sunt
o traducere literală pentru înţelegerea celor ce le citese (nota trad.) -
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Căci eşti dăruit cu mai multe decat poate spune avarul.
Dar nu-ţi aduce ci daruri, ci tu le dai prea frumoase,
Și sub aripele tale îi strângi ca pe nişte copii.

40

De aceea dela capătul lumii, arhiereii aici veniră

Să vadă slava ta, să iea parte la veselie,
Și din mâna ta să afle mângâierea restriștei lor |
Și mântuirea de ispite şi alinarea patimilor.

Tu

ești negreșit minunea

firii, căci ai întrecut

„Cu. faptele tale toate faptele muritorilor;

uşor

“Tu ai. darurile evlaviei, virtuțile obşteşti și nesfurşitele
Măriri ale oricărei cinsti şi Înălțări ;;
Bucură-te

50

dar,

te bucură

mult,

inainimosulo;

căci mâna

Domnului e: în inima ta cea de Dumnezeu însunoțită.
Căci tuturor celor lipsiţi dai iuto toate” din bolşus, |
Şi cu priinţă reverşi asupra lor buruienilo tămăduirii
„Ca bun cârmuitor și înlocuitor al lui Dumnezeu,
. Hărăzeşti la rândul tău din bunurile ce ai.
Porţile cerului ți s'au “deschis, înțeleptule,
:
Și te primesc pe: tine'. “ca pe cetățeanul lor;
Corul îngerilor se desfăteazii, când vede
“Cum „tu ajungi la pol şi. apuci sălaşul cerese,..
Căci. toţi arhiereii, cari sunt adunaţi aici,
Ridică mânile spre cor şi se roagă pentr tine.
_
Atotputernicul, Dumnezeu, primind şi îndeplinind
_
* Rugările. lor, îţi întinde darurile sale.
Cum socoţi, prea bunule ? Câte rugăciuni face.
E)
„ Pentru „tine noaptea .şi. ziua sfântul munte,
Căci cu dragă inimă ai ridicat cu mâinile tale povara
Călugărilor, „dând, birul la neamuri --neomenoase ?
|
Și prea vestitul şi prea curatul arhiereu al Ierusalimulu
i

55

00

|

,

Teofan se. roagă pentr. tine de cel de sus

Impreună cu părinții ce se află la mormântul
Luminat de facle al Dumnezeului cel întrupat ;
In. care mormânt se coboară o cerească strălucire

Şi o orbitoare luminăîn chip minunat pe: fiecare an,

Ca din cer. să-ţi trimită daruri felurite,

|

e

-

Vieaţă îndelungată şi slavă între muritori, Pa
Şi la urmă să-ţi: dea locuinţa între cei fericiţi SE

Şi să auzi acel glas dumnezeese al fericiţilor:
«Vino.să primeşti binecuvântarea dela tatăl meu,
Sa locueşti îin nespusa împărăție a'cerului;
Căci

80

fost-ai credincios

peste

cele

puţine

e

şi acum “peste

Te voiu pune îndată vrednic econom
In împărăţia mea, unde-i bucuria raiului
Şi răsplata lui Avraam în sânul lui Dumnezeu».
ȘI patriarhiei ecumenice te-ai arătat tu stâlp,
În care rezemându:se,, ea îşi găsi libertatea. .
Căci dacă nu te arătai, ea ar fi. fost cu totul pierdu
tă,
ȘI azi nu

Hurmuzaki,

sar

Documente, XIV.

fi putut

vedeă nici

piatră

peste

mai

mari

piatră.
si
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Tot felul de orândueli și nenumărate lucruri bune
Ai adus oamenilor ce locuesc Moldova ;
Căci ca niște vite trăiau înainte, făceau nelegiuiri

90

95

Și nu se împărtășiau cu trupul şi sângele! cel sfânt;
Nu gustau din sfânta, mâncare” în care este trupul
Și Dumnezeirea omului-Dumnezeu.
'
Mănâncă curat din pânea cea fără de moarte
Şi bea din prea sfințitul sânge dulce, |
Lesne își lasă sălaşul îîn cer, iar Dumnezeu este iarăş
Cu cel ce'se hrăneşte astfel și-i dă putere să'se suie în cer.

Dar Vasile Vodă :a împiedicat toate fărdelegile:
Neţiind seamă de persoane şi nefăcând pe plac nimănui.
„ “Tuturor cu dreptate el dat-a cele cuvenite,
100
'Tuturor cântărindu-lo toate fără şovăire.
Şi a îndemnat pe Moldoveni să se împărtășească cu pânea
Şi vinul sfânt, trupul și sângele omului- Dumnezeu,
Și să iubească toate canoanele date. de cele șapte soboare
Bisericii răsăritene, să le împlinească toate.
105 De departe din munţi cu mari cheltueli Şi ostoneli
Aduse la Iași apă de băut
Și făcu cișmele' prea bune şi frumoase aproape de curte,
:
De iea apă acum ficcare om' cu nemărginită. Ducinie,
„Pe când înainte se: aducea îîn căruţe cu sacale”
110
Şi eră mare lipsă de! apă pe arşiţele de soare. -!
Și mai are încă de gând să facă în oraş: cişmele,
Ca apa să [ic îmbelșugată pentru toţi cari au nevoie.
Făcu şi pentru călugări clădiri frumoase şi împodobite,
Si le zidi mândre mânăstiri să locuească îîn ele;
115 Le hărăzi venituri, şi cu prisos le det de toate,
O grămadă de sfinto vase prea: frumoase,
Ferecate cu argint şi aur, le dărui ca prinos Minunat lui Dumnezeu spre pomenirea lui.
Și alte: prea bune clădiri în diferite
120
Locuri! străine a întemeiat, nu numai în laşi;
Zidi temple sfinte, turnuri, ziduri mândre, cişmele
| Şi poduri şi lacuri şi fântâni cu ape dulci ;
Ce lucrări de binefacere. nu săvârşi
Domnul acesta? Şi cine cerându-i n'a primit binele dela dânsul?
123 Ce sărac sa apropiat şi nu haă îndată
Doritul leac al sărăciei ! și nu-și Sâtură nsvoia?
"Şi cine, chinuit de desnădejde'; şi durere, veni şi îndată
"Nu primi cu bucurie mijloacele mântuirii?"
Şi care om flămând veni: în braţele largi”
130
Ale lui și nu găsi vreo mângâere ?
Tuturor voios cu: dărnicie le îmbie' de toate.
Tuturor dă fără preget cu mâni binecuvântate.
De. asta eu nu ştiu: deloc cu ce nume să te numesc.
“Ce titlu să- ți dau, tu căpetenie a Moldovei?

135 Să te numesc orânduitor, om drept şi milos şi blând,

|
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Tu care binevoitor te apropii şi de cei mai do rând?
Să te numesc vesel, voios, curat, vrednic şi cuminte
Și senin la suflet şi foarte prietenos
sa
Şi viteaz şi înțelept, cumpătat, cavaler de frunte,

110 . Voinicşi răsboinic și înfricoşat în putere? :
Și credinţa îţi este neclintită și mai ales curată, :
Și adovărată ţi-e credinţa și nădejdea şi iubirea.
Toate

145

150

155

160

165

110

175

180

aceste trei le duci

cu tine, aceste însușiri alese,

Cu cari ne faceni locuitori cerești, cum spune Pavel.
Și mai adaug una, căci e cu totul adevărat,
„Și de aceea nici nu preget să spun curajos..
Au spus odată 'străbunii noștri că în lume sunt numai
Șapte minuni, căci nu fusese încă minunea "minunilor,
Desăvârşitul Vasile, care este: de bună seamă a opta
Minune pe pământ, coroana muritorilor; -.:
Căci despre el s'a dus până. la' marginile lumii
Mult sgomotoasa faimăşi nici vremea nu o' poate întunecă.
De asta te şi numim Vasile, căci eşti pentru n6i.:;
:
Temelie “netedă (!). riefiind câtuş de puţin aspru și crud;
Ori căci împărătesc ești cu 'sufletul, cu ;faptele toate,
Cu mintea și cu făptura şi cu mărirea,
Și câto năvăliri şi prădări au făcut Tătarii.cei negri,
Cari îs vecini cu Moldova!Ei tot răpiau şi jefuiau
Ca nişte lupi răpitori sau niște prădalnici,
Ori ca nişte urşi sângeroşi, ori ca nişte şerpi vicleni,
Bătrâni, bărbaţi, copii,- prunci. şi tineri
Văduve, neveste, fecioare şi. fetiţe.
Bogaţi şi nevoiași, cu toţii erau prada .
:
Acestor oameni negri, cumpliţi'şi nespus de cruzi în răutate,
Cari îi vindeau în ţeri străine numai de dragul ;
Banilor, ca bieţii oameni :să ducă vieața în robie...
Mulţi creştini alunecau şi se făceau păgâni, :
Şi nu mai cinsteau credinţa bunilor creştini,
Neputând să sufere răutatea pierzătoăre .
A acestor tirani ucigători de oameni. :
Dar când în sfârşit Vasile, fala cea 'mare' a domnilor,
Sa aşezat în slavă: pe' scaunul Moldovei, -. ......;
Atunci 'Tătarii negri, întunecaţi 'şi galbeni şi-sălbateci, :
Şi cu ochii încruntaţi au tremurat de groază;
Intocmai ca un.leu cu glas răsunător, 'care pe plaiuri înalte
Cu ghiarele scurmă pământul şi răcneşte năpraznic,
Grumazul îşi ridică 'sus și urlă cu putere ;
“Și se învârteşte mereu privind în “preajma lui
Și ameninţă toate fiinţele cari îi aud glasul tunător,.
Oameni şi dobitoace.şi târitoare şi fiare; .:
:
Aşă şi Vasile, când se sui pe tronul 'cel. prea mărit,
Pe tronul domniei, i-a cutremurat'cu.a lui putere.

(3) Joc de cuvinte

cu numele

Buzihs:os şi Câs:s data : bază netedă (nota trad.)
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Și precum când lumina soarelui răsare susîn cer,
Şi toate vieţuitoarele veninoise s'ascund în - culcușul lor,
185 Aşă dinspre răsărit ivindu-se iar un soare al credinţei,
Domnul

Și precum

acesta inspirat, a răpus

pe

duşmani.

când iepurii se înfricoșează de vulturul cel iute

Și nedumeriţi

ei: “tremură” într'înşii,

i

”

Iar vulturul se lasă printre ramurile stufoase şi ţipă
puternic
190
Și de jos de pe pământ se urcă în văzduh
Și- sboară încoace și încol cu aripile întinse '
Arzând de dorinţa să-şi facă mâncare „dintrinșii;
Astfel și “Tătarii se împrăştiară speriaţi de viteazul
barbat,
Si a scăpat Moldova de pieire îngrozitoare.
|
195 Veacul de aur, de care ai auzit odată,
acum e:
In hotarele Moldovei care a fost nenorocită. .
Și precum un bun păstor vieaţa își pune în primejdie
Pentru turmă ca să-şi gonească din țară dușmanii,
Astfel şi. prea bunul domn şi-a pus vieaţa şi sufletul
De dragul supușilor şi oarnenilor săi pa.
Și-a alungat pe 'Tătari sdrobiţi, pieriţi. de sabie,
De nu mai îndrăznesc de loe să se întoarcă, iară,
“Noroc de tine, că tu poţi să dai ușor şi iute cele trebuit
oare,.
Mijloace nevoiaşilor şi leac celor bolnavi.
205 Vezi toată mulţimea arhiereilor, vezi pe toţi acei
Cari doresc atât de mult puterea ta spre bucurie,
“Intinde-le o mână de bunăvoință darnică, scvate-i'
din prăpastie
Și din bezna cea grozavă pe. cei cari te roagă,
Precum odată Domnul Hristos a întins mâna lui Petre,
Corifeului Apostol, când se cufundă în adâncul mării.
Nu înceti, prea bunule; cu binefacerile tale vestite
,
Ci fă tuturor binele cu dărnicie ;
Căci spre tine se pleacă cu 'toată inima, În tine
după Dumnezeu
Puseră nădejdea lor de bucurie.
Tu întinzi aripile darurilor tale, sub cari aduni
Pe cei cuprinși de nevoi şi obidiţi foarte.
Arhiereii, bărbaţii, monahii, bătrânii şi tinerii,
ia
Văduvele, băieții, toţi, orfanii şi copiii
Tot rândul oamenilor nenorociţi pe tine te au de
mângâere ;
220: Spre tine âlcargă tot norodul celor nevoiaşi,
ȘI tu la toată suferința aduci repede vindecare.
Și reverşi balsam peste cele mai împuţite rano ;
De aceea. primeşte cu bucurie în raiu .
Corurile celor fericiţi şi scaunulîîngeresc
Și strălucirea mult luminoasei lumini a celor dintâiu născuţ
i
Și razele sclipitoare ale sfi inţilor.
Tronul său este cel mai înalt în Olimp
De pretutindeni împresurat de străluciri lumirioase,.
La dreapta cerului, :unde este podoaba celor fericiţi
,
230
E aşezarea ta, căci faptele tale sunt ca şi ale_fericiţilo
r.
Și dacă nu se cuvine să fericim pe om înainte de moarte,

-

405
(Căci se poate ca cel bun să se îndrepte spre
cele rele),
Dar statornicia dumnezeeştilor tale daruri nu
se curmă ;
Ba ajunge la cea mai înaltă treaptă de bine.
235 De aceea îţi vom zice ţie fericit; şi locuitor
între cei fericiţi,
Căci asemenea cu ale celor fericiţi sunt faptele tale.

Tu ai în chip firesc, dela sfântul Duh, înțelepciunea cea
sfântă

245

Și evlavia şi teama deo Dumnezeu,
Ai cugetul cel mai curat şi nestricată minte,
.
Putero către duşmani ; ai 'aceste şapte daruri. :
Tu ai bărbăţie, tu ai şi dreptatea neșovăitoare,
Deplina cuminţie şi înţelepciune,
Celo patru daruri, de cari au parte prea puţini oamen
i,
Cu tine, prea minunatule, toate sunt "desăvârşite,
Milostenia, care e temeiul celor. mai mari virtaţi
|

Şi cu care desființăm iute păcatele !

e

Și curaţi de pată cu aripi întinse iarăş
Mergem spre cer cu cea mai plăcută bucurie,
Milostenia o porți tu în dumnezeescul: tău: suflet,
Imbrăcată cu o haină frumoasă țesută cu aur...
Dar co. amintesc! oare pe rând toate măreţiilo: virtuţilor?
Tu lo ai toate în trup şi sălaș te au pe tinc..
Şi cine dorește să vadă i icoana tuturor virtuţilor
Las să vadă peal Moldovei vrednic domn. :-: Pe minunatul Vasile, el marea fală a tuturor,
“EL care a întrecut pe muritori cu faptele şi vorbele. :
Pe

tino

numai

te are

neamul

nostru ca mărire

şi ajutor,

I9
2
în

Numai pe tine te are ca lumină, pe tine ca mândrie.
Eră înainte neamul nostru, eră mândru
Şi plin de tot felul de daruri,
„Aveă toate darurile, toate virtuțile înţelepciunii,
“Intreceă po toţi în teologie și în goometrie, :
In retorica cea felurită şi în literatura cea trudnică
Și în poezie şi în astronomie,

Şi în cântările muzicale ale armoniei şi în măsurile sonore,
In ritmurile melodioase și bogate în tonuri. |
"Dar acum toate s'au trecut, s'au pierdut toate, şi noi
Suntem

întro muritori

batjocură şi vis.

-

Şi împărăţia ni sa dus, ni s'a dus slava

Inţelepciunii, care ne eră dată din fire.
Şi cu

280

gemăt

vărsăm

din ochi

belşug

de

lacrimi

-.

Neavând de nicăcri nădejde că ne: vom bucură de tămăduire,
Dar tu, cel vrednice de mirare, eşti ca și împăratul nostru ;
Tu ai scos din nou la lumină înţelepciunea
Aducând în țara Moldovei tiparul, cu care
Propovăduim adevărul la toţi duşmanii credinţei.
ȘI învăţăturile rele alo învățaţilor celor suciţi
Să răpunem cu praştia acestui tipar.
Ba ai și hotărit să faci lucrul cel mai bun şi mare,
Locaș de învăţătură pentru creșterea copiilor,
.

.

,

|
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"O har, o învăţătură! Iar se întoarse slava marilor virtuţi
La neamul nostru cel slăvit și vestit.
i
O neamul meu,-acum ai podoaba ce ai pierdut-o de mult ;
Acum ai nestricatul veșmântal vredniciei tale;
285 Alungă acum negrul întuneric şi ceața nefericirii,
„Căci iată lumină primeşti dela raze luminoase, *
Nu te mai mistui; şterge-ţi plânsul cel negrăit,
„ «Prefăcţi în bucurie jalea, răstriştei tale. Fă câte o 'rugă pe fiecare zi către împăratul ceresc:
290
Pentru hrănitorul tău, pentru 'slava ta, care-i domnul acela,
Ca, să-i trimită din darurile sale: cereşti,
Și aici şi în vieaţa de. apoi, când vom merge în împărăţia sa.
Da, marinimosule, prea bunule Doamne, ascultă-mi strigătul
295

Dă

Cel mare.ce-l scot din fundul inimii
harul milei tale din cer lui Vasile,

mele. mi

Cucernicul domnitor, soţiei 'şi fiilor săi,
Și mărirea; cea înaltă a :domniei ce i-ai dat în dar:
Fă ca s'o guste în vieaţa sa de ani îndelungaţi
Fără, nici 'o:tulburare.de suferinţi: şi neatins de rele

300 - Şi să fio ca un biciu la tâmplele vrășmaşilor,
Și să-şi vadă pe fiiul întâiu-născut ca prinţ
Și ţiind în braţe fii de ai lui
|
Și pe ceilalţi fii ai săi să-i vadă cu copii mulţi
|
Și buni spre mărirea şi lauda părinţilor lor.
303 Și. apoi după această. vieaţă să-l chomi cu mare slavă
Și cu.bună veste spre bucuria cea prea strălucitoare.

Către acelaş prea mărit şi. ser cnisim domn Joan Vasile, stăpânitor
cici; versuri și aceste ale mele, Atanasie, fostul par iar ecumenic.
O graţii aurii.luminoase, încotră pășiţi așă iute
Ținând mănunchiuri de flori 'de tot felul în chip

de coroane?

Răspuns.
Dornic cătăm pe Vasile cu Morile aceste să-i facem
Și ni sa spus că el în Moldova se află po scaun.

cunună,

Intâmpinare.
Da, acolo se află prea bunul, acolo făcut-a între oameni
Numele-i nemuritor,.de ajunse la. marginea lumii.
|
„Iar muritorii îi. zic: Să trăeşti, o Vasile, tu slava
Unei domnii prea vestite, ani mulţi să trăeşti fericit.

Altă

compâraţie între

Vasile

şi” Ahile.

Nu te miră nicidecum “de Ahile, mai curând de Vasile
Te -minunează, căci el întrecut-a pe acel Eacid.

Troia, întreagă cetatea a stricat-o Ahil cu puterea-i,
Ieră Vasile a stricat planul dușmanilor săi.

al Da-
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Ahile ajutat-a pe ai lui şi i-a scăpat de grozavă pieire,
Acesta a mântuit Moldova de răpiri şi de pradă.
Acela eră erou şi se lăudă cu darurile neamului său,
Și acesta este erou şi mare stăpânitor.
Acela eră prea viteaz şi mai bune făceă decât alţii,
10 Și acesta cu binefaceri ajută pe toţi fără preget.

Acela de dragul lui Proclu ucise pe puternicul Ector,
Şi acesta de dragul supușilor săi gonit-a pe Sciţi.
Acela a luptat singur cu vestita Pentesilea,
Și acesta luptă cu trupul cumplit și învinge.
15 Acela se bucură de cinstea zeiţei mume Tetis,
lar acesta aveă harul Treimii celei cu troi feţe.
Acela aveă nume nemuritor numai aici po pământ,
lar acesta îl are nepieritor şi acolo sus, în cartea cerului.
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SCRISORI:
|
DOSOTEIU

DE ALE LUI

PATRIARHUL

| IERUSALIMULUI.

- 1677 —1T704.
N Traducere

de G. Murnu.

.
“+ Smerenia

mea

face

cunoscut

satul Ștefan Vodă, care a domnit

prin

scrisoarea

aici după răposatul

patriarhală de

față, că

răpo-

Vasile Vodă, a zidit în Caşin

mânăstirea Arhanghelilor, căreia i-a făcut danie câteva sate. Dar fiindcă
acest Ștefan a gonit pe Vasile Vodă şi a luat multe dintr'ale. lui, şi bani
și lucruri, fiul lui

Vasile Vodă, Ștefăniță Vodă, făcuse darul său mânăstirii dela Cașin, iar
altele le-a dă-

ruit, cum.e bunăoară. şi Buciuleșşti şi. Roznov, şi aceasta:a făcut-o
sub cuvânt că
(precum am zis) Ştefan Vodă luase bani do ai tatălui său şi a
vândut și a dăruit
sate, ca să-şi ica ce i se cuvino ca moștenitor! legiuit al părintelui
său; dar corcetân-

du-se după aceea lucrul

în Constantinopole,

s'a judecat şi s'a

hotărit .după

lege și

canoane, că fapta aceasta a lui, Ştefiiniţă Vodă e nedreaptă, căci
Ştefan Vodă, dacă
luase bani, dar aveă şi altă avere, din care so "puteau plăti datoriil
e către Stofăniţă

Vodă şi ceilalţi datornici ai lui, iar satele odată

închinate,

rămân

neînstrăinate de

Dumnezeu. Apoi şi alţi voevozi au închinat mânăstiri lui Dumnez
eu, clădindu-le cu
banii lor, şi aveau felurite datorii şi pe urmă ori au murit, ori au fost
scoşi din dom-

nie, dar nimeni n'a luat. daniile mânăstirilor pentru

datoriile

lor, Lucrul astiel fiind,

mulţi

cari le 'aveau şi dânşii

deoarece noi am primit Cașinul din partea fratelui bun al răposatului,
frato bun și
al lui, adecă dela boierul logofăt Vasilaşcu, fratele lui Ştefan Vodă
şi al.răposatei
doamne a acestui Ștefan Vodă Safta, ca să fio danie Sfântului Mormân
t, am primit
o scrisoare sinodală, ca satele vândute sau dăruite de fiiul lui Vasile
Vodă, Ștefăniță
Vodă, cari sate erau ale mânăstirii din Caşin, să fie date numai decât
la Cașin cum
„erau şi înainte ;-şi acei ce le cumpărară, să ceară banii lor de acolo
do unde le vândură și le cumparară dânșii, sau să-i piardă aceşti bani, fiindcă lo
cumpărară în chip
nelegiuit ; şi cei ce le primiră pe degeaba, să fie lipsiţi de dar, căci nimene
a nu poate
dărui cuiva ceeace este.al altuia. Aşă dar cele două sate pomenite Buciul
eştişi Roznov ce le dăruise numitul Ștefăniță Vodă—pe de o parte Buciuleștii boierul
ui logofăt
răposatul Iftodie, iar Roznovul boierului logofăt chir Nicolae Racoviţă,
fiul amintitului

boier Iftodie Racoviţă
— le-am primit altele
Hurmuzaki, Documente,

XIV,

dela mai

” 52
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cumpărate şi luate îîn dar dela pomenitul Ștefăniță Vodă. Dar Bindcă această mânăstire eră aproape pustie de toate cele și mai cu seamă de vite, ne-am rugat de susnumitul prea cinstit boier logofăt chir Nicolae Racoviţă şi a dat mânăstirii acesteia
două sute de stupi, două sute de oi, treizeci de vaci şi douăzeci de boi, toate bune şi
sănătoase şi alese, şi în locul lor i-am dat Domniei-sale satul Roznov cu toţi Rumânii
săi şi cu toată moşia sa, ca să fie a Domniei-sale şi a feciorilor şi moștenitorilor săi
de acum în veac, și să nu fie nici odată supărat de nimeni, nici de domn, nici de
boieri şi nici de părinţii respectivi cari se află în numita mânăstire, sub pedeapsă de
afurisenie şi anatemă veșnică. Căci spre siguranţa - Domnici-salo şi a moștenitorilor
săi am dat scrisoarea noastră de față sub. domnia prea cucernicului voevod loan
Anton Ruset, domn al Moldovei întregi.

In anul

1677, în luna Iulie.

i Scrisoarea de faţă a smereniei noastre face cunoscut, că cuvioasa mânăstire
care se află aşezată la Polovrat şi se cinsteşte cu numele Intrării în biserică a prea
sfintei Născătoare de Dumnezeu, şi pe care a zidit-o răposatul boier Danciul Milescu |
și a închinat-o sfântului și de vieaţă primitorului Mormânt în anul 1650, pe când pe- .
treceă aici şi chir Paisie, patriarhul de atunci al sfântului oraș Ierusalim; dar întru
cât n'a dat acestei mânăstiri ctitorul ei moșii şi proprietăţi destule, ca să se poată 'chivernisi şi conduce cât decât și apoi întrucât în această țară a vestitei Ungrovlahii s'au petrecut
multe și necurmate rele, pe cari toţi le cunosc, a urmat, firește; atât din pricina propriei

neputinţe cât şi a împrejurărilor,

că nici ctitorii

nu au

putut

s'o restaureze

sau

în „deobşie s'o sprijine, nici noi n'am putut să-i aducem vreun bine, așă încât nu a rămas nici 0 nădejde și nici "un chip, ca noi so susţinem sau chiar so păstrăm; căci pe
lângă cele spuse, pe de o parte chiliile și zidurile şi împrejmuirea mânăstirii: parte s'au
dărâmat; parte sunt gata să cadă,iiar -pe de alta vitele mânăstirii s'au prăpădit cu
totul, şi înşişi, Rumânii
au

putut.

PRD

şi Țiganii mânăstirii
:

îîn urma

acelor rele 'au fugit- ori încotro

.

e

a.

i

Şi astfel această mânăstire a rămas aproape de - pretutindeni pustie şi după
cecace se spune în sfânta Scriptură «ca şi terebintul care şi-a scuturat frunzele (!) şi
fără nici o îndocală pornise. spre desăvârșită şi sigură pieire. Aflându-neîinsă 'trupeşte
aici în Uigrovlahia

am

vorbit: cu strănepoții sus

pomenitului

' răposatului ctitor,

atât

adică cu' prea nobila doamnă Maria, foastă soţie a răposatului Ban Barbul Milescu, cât
şi cu fiica” ei Maria şi cu Constantin, pe care îl născi sus numitul Barbul cu altă femeic,
şi cu Staicu, fiul răposatului! "Petru Milescul, şi Stana, fiica răposatului Preda Milescul,
şi m'am rugat foarte mult de Măria Sa, prea cucernicul şi prea înaltul domii şi stăpânitor al Ungrovlahiei întregi, chir Ioan Constantin Vodă Basarab, iubit şi prea dorit
fiu duhovnicesc al smereniei noastre, să-şi facă pomană s'o primească şi s'o preînnoească spre a fi ca metoh al cuvioasei mânăstiri ce Măria Sa a ridicat-o din temelii pe
numele. sfinţilor, slăviţilor și marilor împărați, de Dumnezeu încoronați: şi deopotrivă
cu apostolii Constantin și: Elena, şi să facă vreo altă danie îîn locui-i Sfântului Mormânt
şi așă să nu se şteargă amintirea ctitorilor ei, ci să Tămâe pe veci, și ca Sfântul Mormânt să aibă oarecare ajutor, căci acum sunt cincisprezece ani decând na luat nimic
dela mânăstire, şi nici-nu are vreo nădejde să mai iea cevă de acolo, nici mult, nici
puţin. Deci prea strălucitul şi prea cucernicul domn, ca stăpânitor milos și îndurător
şi bun

creştin

a încuviinţat

" (1) Isaia !, 30.

cererea

noastră

şi a primit

amintita

mânăstire, “și a daţ
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în locul ei Sfântului. Mormânt trei pungi, adică o mie cinci sute de lei, pe cariiii
vom cheltui spre înnoirea și isprăvirea chiliilor ori a odăilor dela Sfântul Gheorghe
aici în Bucureşti, ca ajutor anual şi pe veci pentru mormântul Domnului.
|
Hotărim dară cu.scrisoarea de faţă a smerenici noastre, că această mânăstire
cinstită cu numele intrării prea sfintei născătoare de Dumnezeu şi aflătoareîin Polovrat
cu toată

împrejmuitura

şi cu

toți Rumânii

şi “Țiganii,

despre

care

anume

se scrie în

scrisorile închinătoare şi domneşti ale mânăstirii, să fie metoh în deobște și în deosebi averea cuvioasei mânăstiri de curând ridicată din nou din temelii din -partea pomenitului

prea

strălucit

și prea.

cucernic.

domn

de. acum. şi în, veci

şi “până

când, soarele privighează, ca să fie condusă și chivernisită de către egumenii . respectivi ai acestei mânăstiri, precum vor crede ci de: cuviință, şi nici -prea fericiţii
patriarhi respectivi ai sfântului oraș Ierusalim, nici părinţii şi epitropii Sfântului. Mormânt

să

nu

aibă

în nici

un. chip

amestec

cu

această

mânăstire,

ori

cu

părinţii

mânăstirii. Dar după obiceiul cel din bătrâni al mormântului Domnului, care dă deplină împuternicire patriarhilor respectivi ai acelui tron apostolicesc, şi mai cu seamă
după o novelă a neuitatului împărat Iustinian cel mare adresată câtre Potru,. preasfințitul arhiepiscop al Ierusalimului, care novelă spune că prea sfinţii . patriarhi ai. lorusalimului vor avcă putere deplină ca daniile şi avuturilo sfântului Mormânt .să le
schimbe şi să le cârmuească după vreme și nevoie (!), să rămâie acest, schimb neatins
şi nestrămutat, Sigur

și neclintit de. acum și în. veac, cum

sa

zis,

şi să aibă

tărie

în. tot timpul, în tot locul, în toată persoana şi în tot tribunalul bisericesc şi. politic.
Iar dacă cumva. unii vor voi să cugete sau să lucreze ceva în potriva, acestei
scrisori a smereniei noastre, fie. din partea Sfântului Mormânt, fio' din partea ctito:
rilor mânăstirii şi a urmaşilor lor, ori alţi boieri sau “supuşi, clerici. sau mireni, ca
fiind gata să strice "cele bine - orânduite și voind să desființeze dreptatea şi această
frumoasă şi bună şi cuvenită măsură, aceia ca unii cari po față se împotrivesc legilor sfinte

şi înseș

dreptăţii

celei

mai

învederate,

ssă fie

neiertaţi

şi blestemaţi

din

partea atotţiitorului Dumnezeu și nedeslegaţi după moarte. şi do ocară ; să aibă şi
“blestemele celor trei sute şi optsprezece sfinţi părinţi purtători de Dumnezeu, ceeace
este anatema cea de veci şi neiertată şi să [io partea lor alăturea de trădătorul Iuda;

iar celor ce sunt credincioşi întru cele bine orânduite prin scrisoarea de faţă, [io har
dela Dumnezeu şi din partea noastră urare, binecuvântare și iertare.
Sa dat cu întărirea preasfinţitului, prea învățatului și „prea vrednicului de
cinste arhiepiscop al Constantinopolei şi fost patriarh ecumenic chir Dionisie, care se
află aici în Bucureşti, şi cu mărturia subsemnaţilor preasfinţi arhierei şi prea cinstiţi
boieri ; sa tălmăcit şi s'a scris. în limba românească spre înțelegerea mai lămurită a
pământenilor. In anul mântuirii 1693, luna lunie, București.
3
“+ Smerenia

noastră

face cunoscut

prin

aceasta

a sa scrisoare

patriarhală,

că

sfânta mânăstire care se cinstește
'cu numele sfinţilor Arhangheli şi se află la Caşin,
mânăstire zidită de răposatul Stefan Gheorghiţă Vodă, a închinat-o Sfântului Mormânt
fratele lui răposatul Vasilie logofătul şi doamna lui răposata Safta; eră numai para:
clisul și câteva chilii afară ; iar înăuntru biserica eră cu temelie şi numai atât şi nimic mai mult, iar noi am isprăvit și biserica și chiliile cu banii Sfântului Mormânt,
(%) Se înțelege

*

novela

care s'a dat în anul 536 şi care se numără

ca a patruzecea în Corp:

Juris Civilis, Berolini 1895, vol. WI, p. p. 258—261 cfr. lustinianae novel. vol. [, p. p. 319—353, ed.
Zachariae, Lipsiae 1881,
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socotind că Sf ântul Mormânt. va aveă vreun
ajutor. de. seamă. Dar fiindcă

oră lipsită
cu totul de vite şi de multe şi de puţine,
am: rugat po răposatul boier logofăt Nicolae
Racoviţă care pe atunci se purtă bine şi 'cu
evlavie şi i-am dat satul Roznova, fie în
chip de vânzare, fie ca schimb, şi Dumnealu
i a dat mânăstirii câteva vite cari sunt
trec
ute în zapisul

ce i-am 'dat, După aceea mânăstirea

aceasta, în urma nevoi

lor vremii, ajunse de două ori şi de trei ori la cea
din urmă sărăcie: și am ajutat-o, dându-i
şi vite şi alte lucruri trebuitoare dela celela
lte mânăstiri de aici ale Sfântului Mor-

mânt. Acum

venind iarăș

aici în Moldova în zilele preacucernicului și prea
strălueitului Domn chir loan Mihail Voaă Racoviţă, aflar
im pustie: sus numita mânăstire în
urma: neorânduelilor

şi a feluritelor rele ce s'au întâmplat în aceas
tă țară din partea
Leşilor, a Tătarilor şi a cârmuitorilor cei ticălo
și, şi nu am pututis'o ajutăm cu celelalte mânăstiri de aici ale Sfântului: Mormânt,
fiindcă le aflarăm și pe acele aproape
pustii. Deci ne-am rugat de prea cinstitul
şi prea “măritul boier mare vornic chir lorgache' Ruset și i-am 'dat 'un sat al „pomenitei
mânăstiri anume Buciuleşti cu toţi Rumânii şi cu toată moşia în chip de vânzare
sau ca schimb şi în locui „dete acestei

mânăstiri dela Caşin două sute 'cinci

zeci de oi fătittoare, două sute stupi, zece iepe,
douăzeci! de boi, treizeci de vaci, „cari Sau
„dat numitei. mânăstiri toato întregi şi
nelipsite,
m

„Deci

:

smerenia, mea hotăriiște « ca amintitul sat! “Buci
uleşti: cu “toți Rumânii

cu toată moşia să fie averea, proprie a numitulu
i prea măritului boier

și

mare vornic

chir Iorgache Ruset, ca s'0 aibă spre stăpânire
şi întrebuințare. pe deplin, domnia lui
şi fiii şi cu fiii lui şi în deobşte moștenitorii
săi de acum și în veac. Şi ca nici un
boier sau supus cleric, ori 'mirean, sau vreunul:
dintre părinţii sus numitei mânăstiri
din Caşin: să nu aibă vreodată nici în judecată
bisericească, nici în cca civilă să-i facă
vreo supărare, fie! domniei sale, fio moștenitor
ilor săi sub pedeapsa; de nodeslegată
afurisenie și anatemă 'de Yeci, Spre încredința
re Şi
; întărire veșnică a acestui schimb
s'a dat scrisoarea de faţă a smereniei noast
re.

„In Iaşi, Octomirie: 1704.

|

+

Scrisoarea
+ "Scrisoarea

ce am

dat ca mânăstirea Hadumului să fie metoh”
al Sfântului Sata.
'de faţă a smereniei noastre. face cunoscut,
că mânăstirea ce a

închinat-o Sfântului Mormânt răposatul Ioan Hadum
, şi care mânăstire este la Dealu:
Mare, venind aici Dimitraşcu Vodă Constantinop
olitanul : a. reparat-o. După. aceea
sau întâmplat răsboaie și au venit în această
„țară Leși, 'Lurei, Tătari Şi i-au răpit
vitele, stupii şi orice alta” mai aveă, atât la mânăst
ire cât și la metoh, şi pe lângă
asta oamenii cari erau în sate, parte fură robiţi,
parte picriră şi se împrăștiară. Și de
multe ori i-am dat dela mânăstirile aflătoare în
laşi ale Sfântului: Mormânt câteva
vite. şi alte lucruri trebuincioase, ca să ridicăm
din nou mânăstirea, dar din pricina
vremurilor „rele a suferit tot așă. In urmă negăsi
nd alt chip ca să facem să stea biserica aceoa la locul ei cu bunavoinţa lui Dumne
zeu, am găsit cu cale și am făcut-o
să fie metoh-al mânastirii Sfântului Sava, care se află
aci în laşi. Deci şi mânăstirea
aceea din Deulu-Mare, cinstită cu numele "Naşterii
prea sfintei Născătoare de Dum.
nezeu şi moetohul “ei ce-l are acolo la Botești, şi toate
cele sfinte ce au rămas, şi mo- şiile sale şi viile şi morile şi locurile morilor și
pivnițele și prăvăliile și pământurile
ce are aici în laşi să fie spre întrebuinţarea și stăpân
irea acestei mânăstiri a Sf. Sava,
ca și când ar fi închinate Sfântului Sava. Deci și toate
hrisoavele şi uricele și zapisele

şi alte hârtii ale mânăstirii Dealu-Mare le-am dat Sfântului
Sava. Dator este egume:

'
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nul Sfântului Sava să aibă sub privigherea sa metohul,
ca să se găsească acolo vreun
preot, şi mânăstirea însăş care este în Dealu-Mare să aibă
iarăş egumenul Sfântului
Sava s'o repare şi s'o. învelească și să aibă totdeauna pe
cinevă, lie preot sau monâh, să cetească slujba şi să slujească odată şi de două
ori pe săptămână ; şi toate
pământurile mânăstirii, atât cele cari sunt afară la țară,
cât şi cele cari sunt aici în
lași, să nu poată egumenul Sfântului Sava să le vândă sau
să le schimbe, nici mult
nici puţin, sub pedeapsa nedeslegatei afurisenii şi anateme
veşnice ; și dacă vreodată
se va întâmplă aceasta, va trebui numai decât să fie cu ştirea
şi învoirea patriarhului
respectiv al sfântului oraş Ierusalim și nu după singura părere
a egumenului.

"Sa dat în Iaşi, luna Noemvrie 1704.
.

XXI.
SFATURI
ALE

RĂPOSATULUI

DOMN

NICOLAE VODĂ CĂTRE FIUL
DATE IN ANUL 1726.
Traducere

1. Frica de Dumnezeu
nezeesc „sate

sunt

de G. Murnu.

so cunoșii ca temelie

zadarnice. -

SAU CONSTANTIN „VODA

:

aa fericirii ; fară ajutorul dum-

.

2. Dreptatea este cea mai cuvenită virtute a domnitorilor,
3. Mânia e păgubitoare, blândeţea are tărie.
4. Vitejia şi marinimia e mare dar dela Dumnezeu.

"5. Stăpânirea de sine este podoabă minunată.
6. Sila şi tirania, fie că vine dela domn, fie dela cei ce-l înconjoară,
este pieritoare, ori e vorba de bani, ori despre avere; mai cu scamă pentru. împlinirea
unei dorințe ruşinoase (doamne fereşte, doamne fereşte), are mii de dureroase pilde
şi urmări

în istorie,

Ă

-7. In inimă să fie smerire,

!

căci

înaintea

rână şi cenușă. In faţăsă arăţi severitate;

lui Dumnezeu

cuvinte puţine

cu toţii

şi blânde,

fără

suntem

ţă-

mişcarea

ochilor şi a feţei, fără "mișcări de mâini; poruncile să fie 'date cu demnitate domnească, dar fără larmă şi sgomot.
Di
8.. Păstrarea demnităţii trebue numai dscât. Supunerea, precum din partea ta
către împărăție şi la sfaturile părinteşti, și înainte şi mai presus de toate la poruncile ma-

relui Dumnezeu, tot aşă e trebuincioasă și din partea supușilor către Domn. Fără supunere toate sunt moarte; însă trebue să porunceşti un lucru după putere ca să te asculte.
9. Să nu făgădueşti; iar dacă ai făgăduit, să te ţii de fâgiduință; să nu-ţi
calci cuvântul dat în nici un chip, măcar de ai fi făgăduit fără jurământ.
|
10. Să nu te împrumuţi fără socoteală, nici cu dobânzi prea grele; şi când
din nevoie te împrumuţi; fie dela creştini lie dela oameni de alte neamuri, s'o faci cu

hotărîrea de a plăti; altmintrelea, dacă mănânci dreptul altuia, păcătuești de moarte
și dacă te pocăeşti nu ai iertare, până când nu plăteşti dreptul străinului ; 'deci bagă
de seamă cu tot dinadinsul.
11. Nu fii risipitor, ci cruţător; nu lacom, ci econom. După plapoma ta în-tinde-ţi picioarele.
a
19. Fala deşeartă, multele haine, multele podoabe, mulţimea. de cai, clădirile
să lipsească..

Darurile

fără măsură, fie. către

străini, fie către

ai tăi, aduc

pentru localnici sunt nesuferite; pricinuesc nelinişte supușilor 'tăi.
greşit în această privinţă, păţaniile lui să-ţi fie ţie învăţătură.

13. Caută să te lipseşti de clădiri; câtă vreme

Dacă

nume

rău;

tatăl tău a
”

eşti domn, ai palate; când ești

în Constantinopole, îţi ajunge vatra părintească. Dacă vei clădi cu bani de împrumut,
multe ai să suferi şi sufleteşte şi trupeşte. Ia seama!
14. Să te lipseşti de inovaţii; să umbli pe drumul bătut; să nu-ţi strici nu-

416
e

mele cu sfaturi viclene, cu biruri nouă, cu obiceiuri
nouă, căci dobândeşti
de care să te ferească Dumnezeu.

nume rău,

15. Rugăciunile -să-ţi fie tăinuite ; adeseori chiamă
în taină ajutorul dumnezeesc. Veghiază, ai grije; cel co are grije are belşug.
Intreabă, sfătueşte-te, învaţă;
nu
încetă să cercetezi, să afli și să cunoşti lucruri,
oameni, boieri,

indiferenți. Cunoaşte şi darurile şi însușirile bune
şi rele

prietini, duşmani,

ale acelora

cu cari ai

de
cârmuit, mai cu.seamă ale domnilor, ale. boierilor
străini şi localnici, ale vecinilor. Cunoaște istoriile, cunoaște treburile „curente, chiar.cu
toate amănuntele lor. Gândeşte-te
la cele viitoare; cercetează pe oamenii încercaţi, ca
să afli cele ce văzură, făcură și
ştiu. Cată ca sfetnicii tăi să nu fie lacomi, înşelători,
linguşitori, nesilitori, neînvăţaţi,

răsbunători, ncînfrânaţi la vorbă, mândri, mincinoși. -

a

a

16. Să afli metehnele boierilor pământeni şi să te
păzeşti de ele, dar. treci-le
cu vederea pentru liniște; iar cele alor tăi să nu: le
suferi. Să nu dai altuia părerea
ta, să nu le dai nas, ca să nu-și bată joc de. tinereţea
ta ; fă-i să so jure pe numele
lui: Dumnezeu că vor.fi iubitori 'de. adevăr, îngrijitori
de cele. ce trebue, neadormiţi
prieteni ai dreptăţii, nemitarnici, smeriţi, cumpătaţi.
Aibi asupra lor un .spion iubitor
de adevăr şi Înfrânează-i; că mulţi domnitori au. pierit.
din neorânduelilo oamenilor
lor. E cinstit pământul când cel care se cuvine. domnește
:: «nu-i bine mulţi să fie
domni, ci numai unul singur» (1), Păţaniile. altora să-ţi fie:
învățături. Tainele domniei
„pot fi ştiute de doi sau de trei, cei mai puţin: bănuiţi
în credinţa lor, și nu toate tainele ; cele mai înseninate ți le scrie singur, cu totul
singur. '.. .:. .
„17. Să cunoşti judeţele, puterea lorîn fiecare împrejurare,
cu cari părţi se
mărginescși cari sunt dregătorii.și mazilii cari locuese.
în fiecare judeţ ; să cunoşti
datoriile de supunere către împărăție, cele cuvenite către
Han, purtarea. către paşalele
şi cadiii din împrejurimi,
apoi către Leși.şi către Germani. Să aibi.catastih curat
de
venituri ; să aibi 'păsueală şi: milă faţă de slăbiciunea ţerii
;: marinimie
când lucrurile
nu merg după voia ta.'.Divanuri dese, mese puţine,
plimbări puţine. Nu risipă, nu

beţii. Vânători puţine, nu în locuri depărtate, Indeletniciri

să-ţi. fie treburile, îndepli-

nirea
. poruncilor. împărăteşti, cercetarea veniturilor şi cheltuelilor,
comunicarea chibzuităa :trebilor trebuincioase „de. faţă - cu boierii -tăi și cu “cei
pământoni, cetitul . răvașelor, întâmpinarea musafirilor, răspunsul 'la scrisori.
:
cc:
Să
: 18. Să păstrezi orânducală în trebilo tale, să .nu le amesteci,
una cu alta, să
le împarţi fiecăruia; după slujba sa; darsă nu le lași firă grije,
ci să. cercetezi dacă

Sau-isprăvit,

n

E

19. Să spui dregătorilor să-ţi dea de ştire. dacă ai tăi se poartă rău și să-i
ţii
cât se poate de mult în.frâu, ...
i
+20. Să ai puţin tevabi, puţini Fanarioţi.
.
21. Să' faci ce-i” face, ca să te iubească

pământenii.

:

|

:

22. Să nu crezi lesne învinuirile ţăranilor asupra boierilor,şi pe de altă parte
"să nu:laşi câ țăranii să: fie năpăstuiţi,.
i
m
“
23. Măsura

este bună;

să nu dai ușor privilegii și drepturiși scrisori de scu-

tire, căci din pricina 'acestora se strică veniturile: - :

a

"24. lie seâma să nu fie pecetluite scrisorile. dacă nu ştii ce
i
+ 25. Să-nu.dai'o scrisoare „Şi apoi s'o anulezi, căci'se pierde
sorile tale sunt dispreţuite. Cuvântul să-ți-fie cuvânt, hotărîrea. ta
cei tineri; chiar. dacă greşesc întrucâtia, chiar puţii, câștigă nume

preţ tinerețea ta...
ap”

4) iada II, y, 204
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cuprind.
cinstea ta şi scrihotărire: Domnii
rău şi cade în dis-
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MANUAL:
„IN
a

CARE

SE

CUPRIND PARERI ŞI CUGETĂRI
LA MORAVURI SI PURTĂRI.

.

CU

PRIVIRE
a

” SCRISEDE PREA CUCERNICUL, PREA INĂLTATU

ŞI PREA
L INVĂȚATUL.
DOMN ŞI STĂPÂNITOR AL MOLDOVEI INTREGIŞI AL UNGROVLAHIEI,
IOAN
a
NICOLAE ALEXANDRU VODĂ MAVROCORDAT... . KIR
:
"Traducere

de G. Murnu.

-

1. Omul e o fiinţă schimbătoare, deșeartă, felurită ; aşă încâte foarte cu anec-

voie să te pronunţi în chip sigur asupra firii lui şi să-ţi faci 0 idee cu
totul dreaptă

asupra lui.

2. Indeplineşte-ţi lucrul tău și cunoaşte-te pe tine însuţi; cunoaște
cele
sunt ale tale, ce ţi se cuvin şi so impun și nu luă nici decum cele
străine drept
tale. lubește și slujeşte-te pe tine însuţi mai mult decât toate celelalte.
Lasă-te
îndeletnicirile fără rost mărginindu-te cu putere în tine însuţi, şi ţine-te
de cele

ți se cad.

|

i

|

| |

ce
ale
de
co

3. Cel ce nu şi-a pus în sine o ţintă statornică şi sigură, rătăcind se împrăş"tie şi se răsfiră, crezând că e pretutindeni, po când el nu e nicăeri.
4. Modestia înflorind"în suflet ca un frâu ţine pe loc semeţia şi înlăturân
d
orice părere greşită, deşteaptă po oamenii cuminţi ca să vâneze şi să câştige
o virtute mai întemeiată şi ascute puterea minţii lor; și chiar în vicaţa din afară
nu numai
potoleşte pizma, ci și simpatie insuflă celor ce întâmpină, şi pe duşmani mai
blânzi îi
face domolindu:i și îmmuindu-i. Dar modestia are şi ca margini, peste cari
prea puţin
se cuvine să treacă cei ce râvnesc să meargă înainte pe calea virtuţii ; iar
celor vrednici trebue a împărtăşi bunătăţile lor dinăuntru, şi prin aceasta să îndemne
deşteptăciunea lor ca să răspundă cu aceleași vorbe şi fapte.
|
5. E o vorbă care zice: să nu sari peste săpătură. Deci trebue:a cinsti cumpătul nu numai în toate celelalte, ci și în ascuţimea și pătrunderea minţii.
Unii au
obiceiul de a analiză şi a subtiliză întratâta obiectul cugetării lor, încât
mintea,
chiar când își ajunge ţinta dorită, nu se mulțumește în acţiunea ci, ci călăuzită
de
mândrie și îngâmfare trece pe de laturi, sau sboară pe deasupra şi ajunge
la idei
ciudate; căci cugetările sunt ca şi coardele: dacă le prea subțiezi şi le întinzi
crapă,
pe când cele bine cugetate, întocmai ca şi corpurile pătrate şi solide, în chip
sigur
întărite dăinuesc foarte mult.
6. Cei cari îmbrățișează cu adevărat vieaţa singuratică şi voesc'să trăească numai
cu sine, trebue să se dispuie și să se pregătească astfel, încât liniştea şi veselia sufletului lor să nu atârne decât numai de sine. Deci trebue ca aceştia să-şi facă în inima
”

Hurmuzaki,

Documente,

XIV,

-
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lor loc larg și indemânatec, la care retrăgându-se şi concentrându-se după cum le o voia,
să poată în cel mai mare răgaz şi în deplină libertate să trăcască și să se reverse în
sine şi astfel să guste multă plăcere fără femeie, fără copii, fără avere, fără slugi şi
fără toate celelalte nevoi impuse de soartă. Căci numai aşă alcătuiți vor îndură cu cea
mai mare ușurință pierderea acestora.
_17. Po lângă suferinţele cari ca şi umbra ne însoțesc trupul şi sunt aproape
înnăscute cu acesta, măcar că ele sunt destule ca să arunce în sufletul nostru o nemărginită negură de întristare, mai ducem pe spate şi nenorocirile celor de aproape:
lipsa de copii la femeie ne doare, sluțenia copiilor ne mâhneşte, răutatea slugilor ne
turbură; dar şi când ieşim din casă suntem duşi de val şi ca nişte nenorociţi predăm vecinilor ceci răi tot ce e mai frumos, liniştea. '
8. Vom aveă: deajuns, dacă cu socoteală vom pune la cale lucrurile noastre.
9. Neştiinţa e îndoită: una precedează. cunoştinţa și e firească la analfabeți,
iar cealaltă e zestrea celor ce au învăţat cevă carte. Cea dintâi dispare prin învățătură, iar a doua iea naștere din învăţătură şi rămâne neștearsă până. la sfârșitul vieţii,
dând celor încrezuţi _ccaracterul adevărat al proştilor.
10. Insușirile înţelepciunii sunt a te acomodă cu împrejurările” fară răutate, a-ţi
înfrână limba, a iertă pe cei greșşiţi, a te supune celor mai mari, a apucă pe dinainte
prin binefaceri!
pe rivali, a te purtă. delicat cu inferiorii tăi, a rumegă vorbele. decât
a spune verzi şi uscate, sau a-ţi găsi mântuire prin tăcere, și peste tot, a-ţi cunoaște
puterea şi slăbiciunea firii tale şi a te mulţumi ccu cele prezente.
11. Schimbă, antipatiile.
19. Fugi de încurcături.
13. Fii scump. la făgădueli.
14. Nu

te încurcă

la orice

lucru.

|

15. Petrecerea într'o societate stricată e foarte periculoasă ; căci
te pierzi, fie imitând, fie urând pe cei răi.
16. Aibi ruşine de tine însuţi.
17. Preferă partea cea mai bună.
18. Adu-ţi aminte de cuvântul: «toate ale tuturor».
19. Serveşte- -to de unelte bune.
0. Cruţă-te pe tine însuţi.
„ Aibi minte sănătoasă şi gust fraged.

|

ești silit să

W2 LD 9
» DD

t9

a]

24.
25.
26.
când adică

Ingăduirea e plină de mii de rele.;
lea bine măsurile lucrurilor. .
Deprinde-te a refuză cu tărie.
Mergi pe drumul bătut în cuvinte şi în fapte.
Cel cuminte. se cuvine a se retrage la timp dintr'o complicaţie politică,
înţelege că se arată ca o povară zadarnică, și nu e în stare să se impuie

obștii ; căci, procum a. zis, cinevă, nici nu

2%.
28.
.
29.
lor tale, nici
bindu-i

trebue să împrumuţi pe cel ce nu poate plăti.

Cunoaşte-i defectele.
Fii afabil.
Pe drumul binelui să nu-ţi icai nici sarcini prea grele şi covârşitoare puteriprea umile și josnice; căci cele dintâi doboară pe cel ce le poartă sdro-

tăria sufletului,

iar celelalte

îndemnând

spre lenevio

moleşesc cu totul

mintea

prin uşurinţă.

30. Oricare ar fi răutatea către care te simţi
câştigi

dispoziţia

vei dobândi

contrară ; căci

pornirea

dinăuntru

virtutea care stă pe calea mijlocie.

pornit,

caută

din

răsputeri să

împotrivindu-se intenţiei

tale, abiă

419
31. Firea omului ce liberă şi ncatârnată; ea
scutură orice jug, asvârle orice
frâu, şi mai curând se apucăde lucruri secun
dare decât de celo principale ; de aceea
mai lesne poate ne vom însuşi virtutea dacă
nu sili firea, ci,'ca să zic aşă, o îndreptăm cu o mână blajină şi o ducem ori încotr
o ca năzueşte mai cu deosebire şi
cu multă dibăcie o călăuzim spre “ţintă cu mijlo
ace mai blânde; căcişi aici e mai

bine să preferim ceeace e inferior.(și care e mai plăcut
decât cele mai bune, dar lipsite de teamă); căci ușurința dela început se îndreaptă
cu neîncetată propășire; irebue negre
şit să imitim

pe doctori: cari, ncrefuzând să se supuie și să serve
ască firii,
le place să întrebuințeze de cele mai multe ori medic
amente mai plăcute, şi mai ales
aceia cari
prin regimul

zilnic

pe nesimţite săvârşind vindecarea, ori păstrează
sănătatea existentă, ori rechiamă sănătatea pierdută şi sunt
mai siguri și mai fericiți decât
cei ce administrează doctorii violente.
E
32. Obiceiul cu îndemânareşi cu prudenţă fiind pres
chimbatşi “condus, este
în adevă
r a doua natură, iar dacă e lăsat în voia lui şi
neînfrânat de experienţă, imitează uneori întrucâtvă natura, dar în chip foarte
stângaciu şi ridicol ca şi maimuța.
33 Te expui dacă în relaţiile de toate zilele proce
dezi cu minuţiozitate; pen-

tru cel cu
crurile.

mintea

sănătoasăo de ajuns

să

trateze

cu orânducală persoanele şi lu-

a
34. In adevăr nenorocit e cel fără ocupaţie, când
petrecă singur,
35. Cel care trăeşte totdeauna singur e, după părer
ea nica, mai

cel ce nu poate să fie singur.

o

-

36. Blândeţea și bucuria în ochii color cuminţi

parte de virtute.

i

|

bun decat

a.

nu sălăslueşte nici decum de-

n

|

37. Bolile trupului cu cât crese cu atât sunt: mai
învederat
pe e,
când cele ale
„Sufletului ajungând culmea, robese cu totul pe cel
suferitor şi-i răpesc orice simţire.
|
38. Cu amar şi cu cruzime cercetează pe tine însuţi.
39. Nu fi greoiu în relaţiile tale.
40. La vreme apucă-te de lucruri.
“+1. Invaţă cele cuvenite şi dela inferiorii tăi.
42. Nu încetă de a reînnoi cele ce au făcut renumele tiu.

43, Grija

amănunţită e sărăcie,

zice

Platon; deci lasă-ţi ochii şi minteu nu-

măi deasupra fericirilor sau nenorocirilor și nu te cufun
dă în adâncimea
nu te cuprindă vârtejul trufiei ori al mâhnirii celei prea peste
măsură.
44. După ce s'a ţinut sfatul, pericolul e în afară de critică.
|

lor, ca să

45. Când nu mai e vreme de a te sfătui, ci de a [i fost sfătuit, e mai
bine să
te expui la cele din urmă primejdii decât să mori zădarnic,
46. Invaţă a te folosi dela dușmani.

„ 4. Deprinde-te să ai o ţinută demnă nu numai în cuvinte,
ci şi în purtări
şi fapte.
i
18. La nevoie revendică, simulcază, refuză, menajează! - :
49. Invaţă a despărţi coaja de sâmbure, oasele de măduvă, întâmplări
le de
realitate, suprafaţa de solid.
i
o
50. Să aibi stomah

tare.

51. Nu te purtă totdeauna mândru ca în triumf,

52. “Ține-te înăuntrul cercului de teama mişcărilor excentrice și”
centrifuge.
53. Altoirile şi transplantările nu sunt mai puţin primejdioa
se la oameni de-

cât la plante.

* 54. Nu
55. Nu

|

fii cârtitor în contra soartei.
încetă să vânezi inimile.

|

|
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56.
57.
„58.
59.
60.
61.

Nu semănă pe stânci ca să nu seceri vânturi.
_In fericire pregătește-te ca să suporţi nefericirea cu cinste şi bărbăţie,
Pe cât se poate fereşte-te de rivalitate, mai: ales față de cei superiori.

Vorbeşte cu cruțare despre tine. .

|

|

Urmează toată calea firii şi a ordinei; nu născoci nimic de prisos.
Dacă de faţă fiind, nu vei fi supărător, îşi vor aduce aminte mulţi de tine
+

chiar în lipsa ta.

;

62, A greşi e propriu fiecărui om, dar a nu ști îndreptă sau a “ascunde
- şeala e propriu numai celor proști.
63. Fii larg la inimă.
04. Alături de toţi fii nebun şi nu fii singur cuminte.
65. Cel ce-i singur cuminte între toţi e nebun.
„66, „Cunoaşte împrejurarea, cunoaște zilele 'când sunt vitrege.
67. In chipul unui râs, cercetează cu deamănuntul adâncimea.
68. Să ştii să te porţi faţă de prieteni.
„ Să

ştii să suporţi pe

nebuni.

gro-

CI

„ E mai glorios a nu greşi niciodată decât a. isbndi
. Cunoaște defectele plăcute.

adescori.

. Ajută-te pe tine însuţi.
„ Nu fii monstruos.
74, Urmăreşte fondul Jucrurilor actuale ȘI bagă

puţin în seamă

împrejurările

superficiale..
75. Nu ubuză, de simpatiile celorlalți.
"TG. Nu te sfădi cu cel ce nu are nimic. . „Nu trebue ca acel cuminte să ducă vicaţă
: pripită,
„ Cinsteşte tăcerea, căci ea e, pecetea înţelepciunii.

. Crede inimii.

o

|

, Fereşte-te chiar de bănueala lucrurilor ruşinoase.

. Făptueșşte lucruri mari fără a le făgădui.
. Tovarășa sincerităţii să fie ruşinea.
. Căinţa care nu vine la timp e de prisos.
„84. Providența care cercetează pe toţi şi îngrijeşte de toţi olădește cuiburi şi
pentru paserile cele mai slabe.
85. “Poate membrele luptă pentru cap. i
86. Primejdia amânată pentru a doua zi n'o socoti ca primejdie.

87. Mii de lucruri se întâmplă până la răsăritul soarelui.
88. Şi furnica lucrează după putere.
89. Când lupul a îmbătrânit, câinii cei râioși își bat joc
90. Bogăția e o parte a inimii.
91. Vieaţa nu numai iese din gură, ci şi pe gură intră,
92, Sănătatea -limbii e mântuirea capului.
”

de dânsul.

93. Și o lăcomie mică aduce mare. pagubă:
„ Cel gol nu se teme

de tâlhari.

95. Uneori se confirmă vorba: «ori coroana pe cap, ori vulturii pe cadavru».
96. Chiar dacă ești flămână, păzeşte ușa tiranului.
97, Cel ce de bună voie cade, nu plânge,

98. Pentru un bolnav chiar o palmă uşoară
99. Sărută mâna pe care n'o poţi tăiă.

pare a.fi o lovitură

100. Dacă

tu vremii.

vremea

nu ţi se supune, supune-te

de moarte.
:
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101. Vinele nu opresc sângele .care e să curgă.
102. Hrăueşte o ciuară ca să-ţi scoală ochii.

103. Cel ce jelește răstriştea altora, în curând
1044. Săgeata slobozită nu se mai întoarce.
105. Găina vecinului pare vecinului o gâscă.
106.
107.
108.
109.
110.

îș i va pierde

lumina ochilor.

Pentru satul ce se vede nu ne trebue călăuz.
Porcii mănâncă cele mai frumoase fructe.
Cânele din grădină nici el nu mănâncă, nici pe alții nu-i lasă să mănânce.
După înfrângore mulţi sfetnici.
.
Nu tăiem capul calului care sa împiedecat odată.

111. Si decât cămila e mai mare elefantul.
112. Nu naufragiază cel menit să fie tras în ţeapă.
113. Nu seamănă meiu cei ce so tem de vrăbii.
114. Visul înfricoşat nu atacă pe mişel.
115. Chiar o piotricică răneşte capul.
|
|
116. Astfel de vopsitor este pizma, încât de multe ori când lucrurile pizmuile au dispărut ori persoanele dela fericirea lor dintâi au căzut în nenorocire, nu păs-

trează mai puţin înrădăcinat în prea mârșavele suflete veninul urii.
117. De multe ori stăruința îndărătnică, supărătoare, apăsătoare asigură izbânda.
118. Cu cruţare serveşte-te de tine, restrângându-te, concentrându-te, nu împrăştiindu-te.
"

119.

Universul poartă
în' sine cele mai strălucite caractere,

ceput puternic săpate de ziditor, vestind cu

lepciunea, parte

glasul cel

mai

parte dintru

răsunător

tăria şi

înînţe-

întipărite zilnic do dumnezecasca pronie care cercetează pe toţi, de

minune învățând slăvirea făcătorului şi îngrijitorului
aminte şi serios'să cetească azeastă minunată carte.

pe

cei ce

vor

să [ie

cu

luare

120. Vorbirea de rău se datorește uncori deșertăciunii și nu: răutăţii.
121. A nu admiră nimic e semnul mărinimiei.
122. Inerţia naturii noastre foarte puţin birue pe calea dreaptă să stăpânească
cele dimprejur; deci nu numai aceste se amestecă spre a ne sluji—pe de o parte metalele nobile unindu-se cu cele inferioare, îndestulează trebuinţele omeneşti şi roadele
dobândite ca o minnue din altoirea plantelor mulţumesc mai tare gustul cel excentric—ci şi în purtări și relaţii sociale prietenia necamestecată cu linguşirea devine neplăcută şi supărătoare şi prietenia fără viclenie, pe care cei mai mulţi desmierdând-o
o numesc înţelepciune adâncă, de cele mai multe ori cade în dispreţ; iar ceeace e
mai absurd decât toate, credința fierbinte nefiind îmblânzită nici decum de superstiție
în faţa vulgului cel întunecat de neştiință şi ignoranță, adeseori e prigonită ca ne- legiuire,
123. [ste o neînorijirea
trupului şi o neîngrijire a duhului, dar a doua e mai păgubitoare, fiindcă este a părţii mai bune, căci de obizeiu sufletul se strică mai des
decât corpul şi cade în nepăsare,
124. De multe feluri este lăcomia; căci oamenii cuminţi înșelându-se cu spe:
ranțe goale, își pierd averea, iar alţii îngrijind foarte puţin de câştigul viitor, năzuese

la folosul de faţă.

|

125. Nu numai în momentele importante ale vieţii noastre fericite sau nefericite ne place să ne veselim sau să suferim; ci mai mult încă ne dispun sufletul
spre bucurie sau mâhnire cele ce zi cu zi ne întâmpină îmbulzindu-se, măcar că ele

în sine sunt de puţină însemnătate.
126. După suiș coboriș.
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127. Cel ce intră în baie e scăldat de sudoa
re.
128. Tome-te de mânia celui blând.
A
129. Joshice şi de rând trebue socotite nu
numai, sufletele deșerte, de virtuţi,
ci şi cele lipsite do patimile necesare pentr
u activitate!
|

130. Dela cei nerușinați învaţă ruşinea.

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Totul aparţine Proniei.
Pe căile strâmbe la deal e suișul celor răi.
Pronia dumnezeească răstoarnă planul omene
sc.
Fiecine ascultă de silă.
Din sărutări se nasc mușcăturile, .
De nu se mișcă muntele, mişcă-se eroul.
Prea multă laudă e urmată de pieire.
.
Supuşii privesc la purtarea stăpânitorului ca la
un model.

139. Limba. poporului e condeiul. mâniei divine
.

|

110. Mântuirea stă în dreptate...

,

.

141. Pretextele fie oricari ar fi, cei ce n'au nevoi
e de ele sunt mai fericiţi.
442. De cele:ce fericirea ne-a dat avem foarte
puţină grijă, iar când e vorbă
de cele ce sunt mai puţin posibile şi aproape
moralmente imposibile, fiind obţinute
rar, mulţimea ne învinueşte de puţină inteli
genţă, neţinând seamă deloc de grija cerută

de nevoi.

si

a

143. Pe vremea răsboiului nu e nimic neaşt
eptat.
.
> 144. Bănueala și paza, mai cu seamă pe timp
de răsboiu, dacă ajung chiar la
cea mai înaltă treaptă, sunt foarte: puţin
de criticat.
,
îi: 149. Socotinţa că cei proşti, îndrăzneţiși
haini lucrează după rațiune, a făcut
adeseori pe mulți.să cadă în cursele lor.
.
,
„o
.
146. Siguranţa amenințată adeseori se întâmplă
să nască primejdii mari.
147. Vieaţa omenească fiind plină de mii de
rele, natura miloasă ne-a dat ca
bun tovarăș de drum deprinderea, ca revăr
sând uitarea peste necazuri să le facă mai

uşoare de suferit.

148. Pierzătoare sunt adescori primejdiile ce so
nasc din închipuita siguranţă.
149. Cel ce loveşte e lovit, .cel co muşcă e muşcat
,

150. Pe lângă greutate este ușurința. -

"151.

Gura

poporului

e un

oracol.

.

e

„192. Cel ce merge la piaţă cu mâinile goale,
se întoarce gol.
153,

|

Făgădueala

oamenilor

liberi

e o datorie

neapărată.

|

154. Cel ce ani îndelungaţia slăvit focul, odată
căzând în el.so ărde numai decât.
a
aa
NI
|
|
155. Desnădăjduirea ascuţeşte limba și face suflet
ul un mijloc de apărare.
156. Cel ce are orice

nici una.

tele sale.

îndeletnicire

e mai

|
157. Cel ce făptueşte din porunca altuia,

158.
159.
160.
161.
162.

-

-

|

vrednic de cinste decât cel

i:
are destulă răspundere

Se

Prin silință încordată pot fi răsturnaţi și -munţii cei
înalţi.
Prilejul bun e un mare chilipir pentru cei cuminţi.
Profită de ocazie.
Se poate întâmpină un răsboiu.
E un drum dela inimă la inimă.

163. Pentru biruință fie spada.

164. Rănirile limbii sunt nevindecate.

ce n'aro

.pentru fap-
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165. Umblând cu ochii închişi ne izbim de poruncile Proniei dumnezeeşti.
166. Noaptea este îngreunată.
167. Cei ce nu-și cruţă vieaţa pentru domn, săvârşesc o slujbă scumpă și sunt
în adevăr

liberi.

168. Trandafirul întâiu desfată mirosul, apoi împodobește capul.
169. Dela beţivi învaţă cumpătul.
170. Și cei liberi se robese prin binefaceri.

171. Toate se supun silinței încordate.
172. Nu trezi un leu adormit.
173. Cei ce clădesc îşi vor aduce

|

aminte

|

de sigur do piatra cea bună pentru

clădire.

1174.
175.
176.
177.
178.
inimă

cel ce dă puţin din

dă.

179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
92.
decât

Prietenul desinteresat este în adovăr prieten.
Nu deşteptă șarpele ce zace.
Nu purtă șarpe la sân.
Ceeuace e rar, să fio socotit ca şi când nu ce.
Cel ce dă cu multă îmbelşugare dă din prisos, iar

Obrazul poartă ruşinea.
Din tot ce-i frumos răsar de cele mai multe ori grațiile.
Departe de ochi, departe de inimă.
Să nu dea Dumnezeu ca ochiul drept să [ie lipsit de cel stâng.
Să nu so găsească în traista mea pâine împărţită de împărat.
Omul năzueşte mai mult la cele oprite.
Fiecare caută leac pentru rana sa.
Nici nu dobori, nici nu te lăsă doborit,
Pontru fiecare rană este un leac.
Un păr înlănţue câte. odată pe un uriaş.
Când pământul sufere de secetă, sunt dragi şi câteva picături.
Oaspele ne vine ca un dar dela Dumnezeu.
.
|
Oaspelui eşti dator cu ospătarea.
Când vă'ul subţire al rușinii se ridică dela mijloc, supușii sunt mai tari

domnul.

193. Fiecare zi are partea ei de datorii.
194.

Fiecaro

zi aduce

„195. Mântuirea

196.
197.
mai sigur nu
198.
199.
200.
201.
202.
203.

adeseori

fiecăruia
se naşte

hrana
din

trebuitoare.
frică.

Cel ce dela Dumnezeu cere, dobândeşte totdeauna.
Când eşti de Dumnezeu prigonit, caută-ţi adăpostul la dânsul, căci azil
vei găsi.
Cuvântul e despre ziua de faţă.
Economia făcută cu înţelepciune e mare progres,
Chiar în ciuda înţelepciunii, presumţia obişnueşte a ne însoţi ca umbra,
Cuvintele suveranilor sunt cuvinte suverane.
Nu oricine vorbește face.
Excelente sunt vorbele acele cari pe scurt lămuresc cugetările şi lu-

crurile.

204. Sfârşitul răbdării e începutul fericirii,
205. Vârlul răbdării e culmea mântuirii.
206. Vai cât sânge varsă gura!

207. Prin binefaceri imblânzești duşmanul.
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208. Cel mai bun cuvânt e cel co nu are nevoi
e de cuvânt.

"209. Lumea e plină de temeri şi nădejdi.
210. Dela nebun afli adevărul.

211. Pomii cu fructe sunt bătuţi cu pietrele.

212. Vremea. de faţă e vreme

a

|

E

:

|

de ședere şi tăcere.

213. Vipera doarme sub stâncă.

„214. Aibi minte sistematică. |
215. Cel care șeade lângă foc se încălzeşte.

216. Fiecare copac are umbră.

:

217. Ocupaţia şi repaosul să alterneze în
case.
218. Duşmanii nu dorm.
|
219. Paserile cari stau po câmpii sunt mai
fericite decât cele hrănite în cuști:

220. Speranţa nutrește pe cei căzuţi în nenorocire
,

221. Păzirea tainei e ajungerea scopului.
|
222. Destoinicia şi sârguința isprăvește multe
.
|
N
223. Nu numai reputaţia rea, ci și culmea
gloriei de multe ori strică multora.

224, Gândeşte-te în ce veac trăoști.

225. Invaţă meșteșugul

226. Fii nepătat..
-

2217.
228.
229.
230.

de a

fi fericit. -

Cunoaşte-te pe tine însuţi, dar cunoaşte şi
pe ceilalţi.
Nu încetă de a-ţi îndrumă închipuirea,.
Preferă încordarea în locul întinderii.
Cercetează şi află slăbiciunea fiecăruia,
şi unde este uşorde

de cucerit.
|
/
231. Nu aveă nimic vulgar şi ordinar.
232. E mai bine a fi drept decât a fi îndreptat.
233. Nu

|

învins şi -

|

te ocupă cu cele neobişnuite.și nici crede
nălucirilor.

234. Trebue să știi pe fericiţi şi pe nenorociți,
ca să suporţi vicisitudinile cum

se cuvine.

i

235, Cunoaşte tăria şi puterea,
ta,
236. Fereşte-te de exagerări.
|

Di

a
|

237. Smerirea potolește de multe ori mânia
celor mai tari

,

|

îndreptată în po-

triva noastră, dar uneori înduplecă chiar stator
nicia şi neclintirea sufletului.
238. Tu poţi, când eşti răpus de mâhnire
și te duci de râpă întru toate ale
vieţii, să te

legeni şi să te mângâi cu gândiri mai blânde,
ba uneori să

mergi și
la desmierdare; dar trebue,de îndată ce
împrejurarea o cere ca numai puţin
dojenești şi să-ți trezeşti sufletul spre îndeplinir
ea datoriilor, să te ruşinezi şi să te
de raţiunea regină şi de conştiinţă ; așă încât
înaintea lor să pășeşti cu respect

faţa „unor stăpânitori, şi să nu dai câtuş de puţin
înapoi în cuvinte şi în fapte.

până

să-ţi
temi
ca în

239. Nerestrângerea cheltuelelor noastre până
la trebuință, adeseorine duce
la risipă, abătându-ne sub pretext de dărnic
ie.
a
.
|
240. Cel ce sădeşte un pom, culege fruct
e; sădeşte un pom şi te va desrădăcină.

a
|
„241. Cel ce-ţi povesteşte ţie întâmplările altora, poves
teşte şi ale tale altora.
242.
Preludiul supărării e furia, iar epilogul pocăi
nța.

243. Păzeşto-te de cel necunoscut ție.

Ne

244. Uneori poţi preferi o pagubă mică faţă de
un câştig mare...
245. Ascultă și învaţă, îmbrățișează și păstr
ează tăcerea,

"246. Biblioteca sigură este capul,

|
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247. Nebunul se supără fără temeiu, vorbeşte fără folos, în toate
cele are
curaj, răscoleşte cele orânduite, cere ce nu i se cuvine, pe prieten
nu-l deosebeşte de
duşman.
'248. Averea multă și vorba multă e pacostea oamenilor.
249. Cel ospătat se află în puterea celui care l-a ospătat.

19

9

19

250. Nefericitul fără răbdare o lampă fără untdelemn.

1. Un tânăr fără pocăință e o casă fără acoperiş.
2. Nu e mic lucru în vicaţă să nu îngrijeşti de cele mici.

53. Fiimai presus de critică.

204. Deprinde-ţi sulletul, care urmează
mare

pentru

259.
256,
297.
298.

sine.

|

Ă
pe Dumnezeu, să-şi puic, în gând cevă

Cuvinte fără înţelesuri e o maro ocară.
Iubește adevărul.
Amorul propriu general e de lăudat, iar cel parţial e do osândit,
Necredinţa în relaţiile politice e mama siguranţei.

259. De obiceiu dela cei ce au suferit din pirtea noastră pentru o cauză sau

alta, întâmpinăm mai puţine rele și necazuri
cari îndemnați de nerccunoștinţă, sau aprinşi
puţin meritul și superioritatea, fac tot chipul
260. Se cuvine să suportăm defectele
şi ei să supoarte

calităţile

decât dela cei cărora le-am făcut bine,
de pizmă și neputând suferi câtuş de
ca să doboare pe cel mai bun decât ci..
celor cu cari trăim îimpreună, pentru ca

noastre.

"

201. E propriu oamenilor de scamă să fie împresuraţi de defecte peste măsură do mari, ca de nişte spini.
:
"262. Cauzele cele mai importante şi proprii ce dau naştere întreprinderilor politice, sunt întinse şi tăinuite în fundul inimilor celor ce deţin puterea. De aceea
de
cele mai multe ori greşim în judecarea întâmplărilor, fie că învinuim, fie că lăudăm
pe

întreprinzători,

sfârşitul
celor

bun

mulţi,

parte

sau rău
că deși

fiindcă începutul

hotărăște
sufletul

şi îndeplinirea

în primul

cmenese

are

ne sunt

rând.

E un

multe

cute

necunoscute,

lucru care
şi multe

sunt

parte

căci

arată obrăznicia
cele ce zac în

partea lui cea mai adâncă şi înşeală simţirea şi cunoștințafifiecăruia din noi (căci şi
cel care străluceşte prin duhul profetie și cel care se mândrește ca împărat, fierbint
e
se roagă de Dumnezou ca să-l curețe de cugetele ascunse), ajung la o astfel do îndrăzneală, încât cu multă nesocotință și uşurinţă se fac judecătorii oricărei întreprinderi.
263. Răutatea dă ca tribut virtuţii făţărnicia.
264. Intrebuinţarea minciunii e ca şi a otrăvii.
265. Vorbeşte când tăcerea e un pericol.
a
|
266. Cele ce ţie îţi aduc ocară dacă le faci, să nu le impui altora prin porunci.
261. Cere dela Dumnezeu tărie ca să faci bine şi dușmanilor.
268. Cuvintele tale să fie pline de evlavie,
|
269. In ori şi ce lucru să ai înaintea ochilor pe Dumnezeu.
210. Nu-i deajuns vorba bună, ci trebue şi fapta bună.
271. A trăi nu atârnă de noi, dar a trăi cum se cade atârnă de sigur de noi.
212.

Sileşte- te să fii de folosul

obștii.

273. Dacă vrei să trăești vesel, să
strică veselia.

nu faci multe,

|

căci prea

multa

ocupaţie.

214. Fă parte fiecărui om.
219. Critică la vreme, dar rar.
|
216. Cel ce pentru tine e înţelept, e cu adevărat înţelept...
Hurmuzaki, Documente, XIV,

-
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„277.
cerea

Norecunoştința

celor

ce au

văzut

bine dela

tine

ta.

|

să nu curme

binefa-

!

278. Nu spune nimic despre Dumnezeu, nimic ce n'ai învăţat despre Dumnezeu.

279. Cel ce nu strică nimănui, nu se tome de nimeni.
280. Ceeace trebue să faci, fă-o de bună voie:
281. Inima celui ce se teme de Dumnezeu, e păzită de mâna lui Dumnezeu.
282. Inţeleptul chiar prin tăcere slăveşte pe Dumnezeu.
283. Deprinde-te totdeauna să priveşti spre Dumnezeu.
281. Cel ce se cunbaşte pe sine e smerit în ochii săi.
285. Voeşte a greşi.
286. Cel ce se sileşte u se birui se află în răsboiu neîntrerupt.
287. Fără preget tinde spre tot ce e mai desăvârșit.
288. Cu adevărat mare e cel ce are dragoste mare.
289. Cu adevărat mare o cel ce e smerit în ochii săi.
|
290. Mintea curată şi simplă şi sigură nu se împrăștie la multe lucruri.
291. Nu crede orice cuvânt, nu ascultă de orice îndemn, ci cumpănoşte lucrurile cu luare aminte şi cu îndelungă răbdare, precum e plăcut lui Dumnezeu.
92. Fă-ţi datoria pe cât e cu putinţă, că- 1 va veni ajutorul de sus.
293 Cu străinii întovărăseşte-te rar.
294. Fă tot ce trebue pentru construcţie.
295. Dragostea so ai pentru toți, iar intimitatea faţă de cei co trebuc.
296. A sluji sub altul aduce uncori bucurie, căci micşorează grijile.
297. Greşita închipuire despre vieaţă pe mulţi a înşelat.

298. De multe ori pentru pace'renunțăm

la părerea şi fapta proprie.

299. Foarte ușor din deşertăciune ne terfelim și ne robim.
300. Cunoaşte timpul unei răsădiri folositoare.

801. Cel ce se bucură de toate şi nu pofteşte
bolește chiar fiind sănătos:
302. Nu numai toţi cei ce par a [i nebuni
mulţi din acei ce nu par a Îi atari.
|
303. Invaţă a contrazice la timp.
"304. Invaţă a simulă neștiinţa.

nimic, în nenorocitari fericire

sunt

cu “adevărat

nebuni, ci

şi

305. Deprinde-te a nu ţineă minte.
306.
307.
308.
309.

Să ştii să placi oamenilor mai buni.
Învață a trăi cum cer împrejurările. :
Făptueşte ca în vremea martirilor.
Adu-ţi aminte, că închipuirea are nevoie

de frâu..

310. Intreţine simpatii cu cei superiori ie.
311. Nimeni

312.
313.
314.
315.

nu e bun, dacă-i bun

numai

pentru

sine.

Ziua de ieri e învăţătoarea zilei de mâine.
De primejdie nu poţi scăpă fără primejdie.
Rabdă în tăcere tot ce vei răbdă chiar vorbind.
Lucrul cel mai frumos şi de căpetenie e a trăi din cât trebue; restul,

înavuţirea, zidirea de 'casc, învingerea, domnirea şi altele de felul acesta, să le socoteşti ca un adaos.
316. Cel ce biruind se birue pe sine, are o îndoită izbândă.
317, Nu dispreţui nimic.
Da
318. Nu numai faţă de persoana iubită, ci și faţă de societatea ce te încun-
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joară, sunt unele farmece' prin cari cei ce cu pricepere le întrebuinţează,
facă toate după voiă lor.

”

izbutesc să

319. Nici al tău, nici al altora să nu fii întreg.
320. Egoismul e mare lingușitor.
321. Pasiunile nu obişnuesc numai

ciunea ; e lucru de mirare
uncori

au ajuns

să abată, pe cei

să se arate

prin

faptă

ca oameni

322. Modestia de care dau dovadă
datoreşte

virtuţii, ci unei

323. Nu
buc

socotiți

mut

din afară;

nu

au

numai

într'înşii

cei

buni.

cu

înțelep-

-

cei fericiţi, de cele

mai multo .ori nu se

cuprinși de

răutăţi ; ca

nici o virtute

324. Patimile sunt oratori elocenţi;
sub

se laudă

soarte fericite.

sunt de nimic

şi cei ce

co

că şi unii proşti, stăpâniţi fiind de ele și aduşi la aman

povaţa

naturii

meşteşugul

ele ies la luptă

mii de

atari tre-

bărbătească.
cu

lor oratoric
arme

de

nu e un împru-

oțel

şi în chip

minu-

nat câştigă biruinţa. De aceea chiar oamenii dela țară, stăpâniţi de vreo patimă, nu
se arată mai prejos de nici un orator de tribunal, pe când cei lipsiţi de patimă de
cole mai multe ori pledează rece afacerile lor publice şi particulare.
325.

Toate

celelalte

răutăţi, cari

silese

sufletul

virtuţi contrarii, de multe ori sunt îndepărtate, când
tinereţei ; slăbiciunea

omenese

raţiunea

însă şi indolența firii are atâta putere,

la

ajunge
încât

câştigarea

la

nu primeşte

vindecare.

unci

maturitatea
nici o

326. A nu reveni din ambiţie asupra celor spuse odată în chip uesocotit, fie

ele și nedrepte, înseamnă slăbiciune a: minţii; și a nu înţeloge că tot ce-i: mai bun
de multe ori se află dincolo de priceperea noastră, e o boală mare a cugotării noastre.
"827. Lauda și mândria ce arătăm pentru firea şi meritul nostru din punct de
vedere moral sunt condamnabile, pe când din punct de vedere politic, dacă se face
cu

inteligenţă,

sunt uncori

de

iertat.

:

328. Intocmai precum cei ce deoache atacă pe'cei din faţa lor şi lasă să se
strecoare întrînşii un fel de venir, așă și pizmuitorii, adeseori sub înrâurirea patimii aprinse la vederea celor de înaintea lor, urăsc şi batjocorese şi defaimă, ba chiar
doboară la pământ po cei pizmuiţi. Do aceea toţi acei cari, mai ales în vicaţa? >politică,

îşi dau seamă că nu mai poate fi suferită capacitatea 'sau soarta lor, so retrag cu ochii

plini de ură și luându-și rămas bun dela curţile amenințate cu picirea, îşi săsesc un
adăpost la ţară, departe de Jupiter și de trăsnet, și uncori cu săgețile pizmei, asemenea săgeţii lui Abaris, răpun cu o lovitură de moarte pe cei sălăşluiţi departe de
dânșii — până într'atâta e orbit omul de răutate.
A
329. Ingratul nu pricinueşte rele mici binefăcătorului său ; dar un mare rău
trebue a so socoti micșorarea şi slăbirea râvnci de a face bine.
330. Precum bolile ncîngrijite în decurs de timp ajung să fie netămăduite,
aşă se întâmplă că vrajbele ncîmblânzite adeseori aduc picirea.
331. De multe. ori cu pedeapsa ce se cuvine numai celor nerecunoscători pedepsim pe cei cari poate vor fi fost recunuscători, lipsindu-i de orice binefacere de
teama

unei

pretinse

nerecunoştinţe.

-

332. Prietenul ce refuză să fie lămurit, dă binueală de perlidie.
333. Cei ce doresc ca întreprinderile lor să aibă isbândă deplină,
să uite să servească

şi să cerceteze

nu trebue

po fiecare în parte.

334. Nestatornicia norocului, pe câtă mâhnire aduce fericiţilor, pe atâta bucurie împărtășește celor nenorociţi, ridicându-le inima abătută prin nădejdea ascunsă în
schimbarea lucrurilor spre mai bine.
|

335, Calitățile cari cu multă pricepere apar, când trebue, po scenu

vieţii, ui-

3
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mesc

mai tare pe privitori decât virtuțile cari zac în ascuns, și cari întradevăr

sigure

şi nepieritoare.

-

336. E

mai

.

lesne

a suferi. nenorocirile

de

sun |

i

faţă decât

a prevedeă

pe

cele”

viitoare,

'337. Uşurinţa şi prostia celor ce peste măsură se mândresc pentru bineface.rile lor, e pricina că mulţi, slujindu-se de ingratitudine ca de o scară, adeseori rup
roadele. proaspete ale bunătăţilor și stârnesc.astfel o furtună de râs asupra nătângiei
acelor ce vânează, cu ceeace au, niște laude trecătoare.
338. Dragostea şi pizma judecă adeseori faptele altora.

339. Şi nenorocirile aduc ceva bun.
340.
sufletească,
341.
342.
843.
mijloace de
la îndemână
scopul prin
344.

:

Intru cât supărarea foloseşte foarte puţin,e: mai bine să preferim liniştea
izvor de nenumărate bunuri.
Consideraţia bună din partea mai multora răscumpără ocările unora.
Dobândoşte- ți adăpost și ajutoare pentru vieaţă.
Precum se cuvine ca doctorii să cunoască cele mai bune: şi folositoare
vindecare şi întremare a bolnavului, așă şi cârmuitorii se cuvine să aibă
tot ce poate folosi mai mult în vieaţă; aceştia ajungându-și mai curând
mărimea faptei lor uimescpe concetăţeni.
Cei bătuţi de nenorociri, de nimic nu au mai multă trebuinţă decât de

vicaţă; căci dacă vieaţa lor, cu ujutorul lui Dumnezeu, so prelungeşte, are un Sfârşit şi
nenorocirea lor. 345. Intocmai precum noaptea şi ziua prin perândarea lor ușurează suferințele
şi fac odihna mai plăcută, iar anotimpurile reînnoiesc farmecile și plăcerile lor, așă şi
momentele de fericire venite după necazuri se arată cu mult mai plăcute celor ce

îndură nenumărate rele.
346. Unii îşi ajung ţinta lăudând cu vorba, iar alţii mușcând cu dinţii.
347. Cel ce-i deştept şi poate să se strecoare, scapă mai uşor dee primejdiile
ce-l ameninţă...

"848, Introprinderile le hotărăsc rezultatele.
349. Când cel ce n'a încercat încă
că nu:e în stare să ajute un prieten lovit
destulător în potriva jurământului său fără
350. Dacă în adevăr ingratul ar.fi

şi la simţire, nu ar

propria sa putere mărturisește despre sine
de nevoi, ce-i vorba lui decât temeiu înocol că are prietenie pentru tine.
fost mai puternic decât cel mare la cuget

fi putut triumfă de două ori pentru nerecunoştință.

351. Cei ce se căesc de păcatele săvârşite, nu numai se leapădă adesevri de
purtarea lor de mai înainte, ci încunjură primejdiile printr'o pocăință superficială.
852. Pretextul virtuţii nu mai puţin decât răutatea servește năzuințele oamenilor.
:
N
353. Dragostea de sine şi lenea nasc multe pretexte; ele ajung până la o astfel
de grosolănie, încât chiar printr'o prefăcutăî însușire a defectelor ce nu le au, răscum-

pără adescori ocara ce li se face.
354,

Prietenia

adevărătă

e averea

cea

mai

roditoare,

mai

mănoasă,

mai

scumpă.

355.
356.
„357.
358.

Ceeace faci, să n'o faci încet şi pe îndelete.
Cel mai de seamă lucru pentru un om în vieaţa prezentă e negreșşit a trăi.
Deprinde-te să fii vesel şi când vii în atingere cu inferiorii tăi.
Trage nădejde de mai bine.
'

359. Puterea minţii ascultă adeseori de îndemnurile inimii.

29

-

360. A lăsă o corabie valurilor şi pânzele vânturilor e uneori semnul unui
cârmaciu destoinic.
361. Cel ce deapururea are întinsă cursa, cu siguranţă prinde vânatul.
362. In liniştea sufletului stă fericirea omenească şi de aceea toți caută si
aibă parte de linişte şi veselie. Unii amestecă cuvinte multe, iar alţii mergând pe calea cea mai scurtă ca şi cu ochii mugitori se supun poruncilor proniei; şi unii răziaţi pe cuvinte bine combinate, iar ceilalţi urmând cu ascultarea lor nepreficută,
ajung şi unii şi alţii la treapta unei nepăsări neturburate; nevrând
'să ştie de cecace
sar. putea întâmplă în vicaţă. Din o asemenea nepăsare se naşte liniștea şi veselia sui
fletului.
363. Laudele provenite din faptele cece ies la lumină sunt mai adevărate şi mai
sigure decât acele cari se fac, ca de obiceiu, cu cuvintele calificative.
"364. Virtuţile mijlocii adeseori înşeală de bună voie şi abat ochii pizmaşi; iar
omul vede şi se miră de exagerări; deci nu dă nume de erou numai celui ajuns la
treapta cea mai înaltă a virtuţii, ci și celui ce a trecut de hotarele oricărei răutăţi.
365. Când dușmanii sau prietenii ne înșeală, grozav ne revoltăm; iar .câud noi
înșine ne înşelim, de loc nu ne supărăm.
366. Blăndeţa, afabilitatea, iertarea nu numai câştigă șşi păstrează simpatiile ci
chiar şi ura o vindecă uşor.
: 867. Cel ce socoteşte că înşeală pe alţii, negreşit că se înșeală pe sine.
368. Nu numai sluţeniile chipului, ci şi slăbiciunile minţii îmbătrânind se fac
mai nesuferite.
369. Pe lângă celelalte, mai au o pretenţie împărații : ei vreau ca nu pe jumătate, ci pe deantregul să [ie ai lor cei cari îi servesc. Dar ce zic eu pe jumătate?
Ei nu îngădue ca nici cea mai mică parte dintrinşii să fie a femeii, a fiilor, a prietenilor, a lor; din potrivă, trebue ca cel ce vrea să-şi câștige un nume bun, să se lepede nu numai de lume şi de trup, ci și de însuşi sufletul lor. Meargă dar, cine
voește şi slujească pe împărați cu, aceste condiţii.
310. Când e răscoală și turburările nasc „Vrajbă, prietenia nu e mai puţin rea
|
decât dușmănia.
371. Intrecerea în binefaceri e dovadă de caracter nobil.
372. Pentru oricine e un folos peste măsură de mare întrebuinţarea la timp
a vrăjilor cu.cari se farmecă semenii săi.
33. A nu ajunge până la pocăință e măsura unei mânii cuviincioase, dar şi
a blândeţei.
314. Nădejdile celor trezi sunt visurile celor trezi şi înşeală adeseori pe cei ce
nu au curajul trebuincios; pentru cei ce luptă cu suferinţele e mai de folos a aveă
nădejde bună decât a se cufundă în desnădejde socotind cu deamăruntul relele; nu
e dar numai lucru de dorit ca cinevă să ajugă la liman prin cugetări mai blânde, ci
și prin nădejdi; ca printr'un somn nespus de plăcut să alunece: pe nesimţite spre sfârşitul vieţii e mai uşor decât, fiind ca și sdrobit de cruzimea gândurilor şi de teamă
ca şi mort, de mai nainte să se expuie la cele din urmă primejdii.
3175. Oricine ar fi omul căruia îi placi, tu poartă-te asttel încât să placi celui
ce place; căci poţi câștigă pe toţi prin asemănarea dispoziţiei.
316. De multe ori când lenea sau necutezarea ne opreşte să făptuim lucruri
măreţe, înţelepciunea cu pricepere atribuindu-şi totul, ascunde slăbiciunea noastră.
317. Nu fii nepriceput la vânătoarea oamenilor.
318. Cel ce fuge de o cauză inerentă şi ca înnăscută unui lucru şi nu se
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apucă să facă nimic, trecând « ca un om nefolositor şi fără nume în „teatrul lumii, de
bună seamă va petrece o vicaţă slăvită,
a
379. Sunt malţi cari par foarte destoinici pentru anumite demnități cari nu
li se încredințează, dar cari
€
cum ajung la cârmă, desmint părerea bună ce-şi fac vamenii despre dânșii.
:
E
a
:
380. Uneori dând bani la vreme cumpărăm pădejai..
381. Nimenea nu-i totdeauna. înţelept.
382. Plugarii cari dau de nenorociri la seceriş, seamănă mai cu curaj.
383. Au o călătorie bună acei ce îndrăznesc să meargă pe mare după naufragiu.
381,

După

385. Nimeni
ceaţă; cel ce

începe

neizbândă

trebue

să încerci norocul.

|

nu-i cu totul desăvârşit, nici fără vină, nici fără mustrare în vidar orice lucru, cu toate

păcatele lui trebue săk meargă

- înainte răs-

cumpărând orice .defect cu succesele dobândite..
m
ci
:
386. Dragostea fiecărui pentru avere se invederează după pierderea averii.
387. Nu numai bunăvoinţele nasc binefacerile ; adeseori ele se datoresc unei
deosebite binefaceri ; şi când cinevă din întâmplare a făcut 'bine. unuia cu care până
atunci nu-l legă nici o: prietenie, de atunci încolo iubeşte pe cel căruia'i-a fticut bine
şi îngrijește şi caută cu drag de dânsul ca şi când ar fi al său. De aceea .dar 'acei ce
umblă să câștige dragostea stăpânitorilor se cuvine să-i trezească. cu dibăcie la bine-

faceri, -pentru ca po viitor să se bucure în chip statornice de dragostea lor.

388. A păstră neatins sufletul, când e cinevă bogat şi glorios, și a nu ţineă
nici la avere nici la glorie, e sărăcie,
|
389. M'aş înveseli sau n'a supără ? :
390. Pentru cei cari, după . pierderea -averilor, giisese destulă marinimie: într
înşii şi inspirați de simţiminte cu adevărat de filozofi se-bucură din belșug de liniștea
sufletului, cuvintelo mângâetoare ce întâmpină sunt anoste! și supărătoare; tot astfel
îngreţoşează pe cei cu adevărat sănătoși amintirea. doctoriilor, “
"391. 0 blândeţe de o clipă.risipește adeseori un rău îndelungat. .
392. Pasagerii şi marinarii pot să se îmbete şi să cânte și să doarmă horăind
când corabia e favorizată de vânt, şi să plângă dacă e bătută de. valuri ; sufletul cârmaciului însă, când plutirea e uşoară, e cuprinsă de valurile grijii de. ceeace are să
vie, iar când vine furtuna, e plin de curaj și mândrie.
:
393. Calea prin pilde nu e numai cea mai scurtă, ci și cea mai puternică;
căci pildele au atâta putere chiar asupra firii însăşi, încât aceasta luându-se uneori
după aparențele unor tipuri din apropiere şi abătându:se dela calea dreaptă, atacă
mii de monştri printre vieţuitoare şi plante; şi omul: dar se îndeamnă uncori la imitarea virtuţii aproapelui, ba de multe ori se leapădă-de răutăţile încuibate într'insul
de “stricăciunile ce fără rușine” stăpânesc pe cei ce vin în atingere cu alții,” şi. imitaţia
lor merge până. la laudă.
394. O mână dumnezeească întăreşte coardele slabe ale blânăeței.
395. Cei ce nu se adâncesc în cunoașterea esenței virtuţilor numesc blândeţea starea sufletească cea cu totul lipsită: de mânie, dar cei ce: dau dreapta ei definiţie, cinstesc cu numele blândeţei mânia venită numai când trebue. - 890, “Podoaba evlaviei 6 blândeţea. :
397. O mică trecere cu vederea aduce pagube mari.

398. Cei înţelepţi trebue să aibă cămaşa cinstii ceva mai groasă, ca nu cumva să fie ruptă la atacul oricărui animalcul.
399. In fiecare om

e o scânteie de virtute.
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400. Biruinţa cu adevărat .vitează și sigură nu renunță la răsbunare mai puţin
decât înfrângerea.
401. A călcă pe leşul dușmanului, chiar după triumf, e tot ce poate fi mai crud.
402, Răsbunarea e un neg pe faţa prea frumoasă a biruinţei.
403. Zăcăşia învingătorului, după biruinţă, e necuviința biruinţei.
404. Biruinţa îndoită e coroana nepieritoare pentru biruitor.
|
-405. Pedeapsa, când lucrurile sunt în siguranţă, e răsbunare ce-ţi. insunlzi cu
adevărat scârbă.
406. Iertarea ce se dă celor biruiţi e ca și o dijmă ce se oferă ui Dumnenezeu, dătătorul biruinţei. .
407. Cel ce după biruințţă amână iertarea, e vădit un hoț de cele Sfinte, care
fură dijma ce se cuvine dătătorului biruinţei.
408. Cel ce e biruit de biruinţă nu învinge decât pe jumătate.
409. Cruţă pe prietenii tăi.
410. E o înţelepciune curată negustorească și grosolană aceea care are ca con:
diţie numai interesul propriu și vrea să câştige dela toate şi care e lipsită de dem:
nitate, de marinimie și în chip ticălos răstoarnă şi coboară la starea de rând pe cei
co au parte de ca.
„4Il. Firea slujeşte de multe ori norocului căci pe cel ce vrea norocul să-l
doboare, chiar firea, făcând oarecum pe placul lui, îl loveşte cu miide pedepse.
: Cinevă printr'o minune oarecare a norocului cade în disggraţia împăratului: firea îi
usucă

ogoarele

prin

secetă,

neghina

îi

strică

bucatele,

foametea

îi bântue

turmele,

moartea îi răpeşte copiii. Dar şi norocul la rândul său de multe ori ţine hangul firii,
căci oricari ar [i darurile cu cari firea îşi împodobește eroii, aceştia, fără ajutorul norocului, nu pot să facă nimic vrednic de mirare pe scena vieţii.
412. Vai de acela pe care îl prigoneşte soarta și firea conspirate la olaltă.
413. Nu numai întru cele sfinte mărturisirea greşelelor aduce iertare, ci şi în
alo. cârmuirii, când nu'i nici o altă reparare a greșelelor, mărturisirea păcatului nu
numai scapă de mii de primejdii pe cei ce-şi câută într'insa ca un fel de adăpost, ci
chiar şi cele cari par a fi ireparabile îndată își găsesc ispășirea lor din partea stăpânitorului.
414. Oamenii înţelepţi se folosesc chiar şi de rele; deci mulţi au întrebuințat
boala la nevoie şi astfel nu numai au recăpătat conștiința prin suferinţă, dar şi când

au recăpătat sănătatea s'au îngrijit mai tare de păstrarea

ei. Mulţi pe de altă parte,

chiar fiind sinătoşi, sub cuvânt numai că-şi caută de boală, uncori trag mari foloase
în ale cârmuirii ; deci pretextul boalei e.de cel mai mare preţ pentru cei mai cuminţi.
«415. Imbrăcămintea ce o dau bunurile norocului e o slujnică frumoasă pentru
cei cuminte, o stăpână foarte cumplită pentru .nebuni.
416. Acei ce trăesc la curţi și nu au calităţile ce se cerla o curte, sunt bat:
|
jocoriţi ca nişte maimuțe.
417. Pe împărații de pe pământ i-am puteă asemui nu fără dreptate cu stelele
cele mai mari; înrâuririle lor nu înviază şi nimicesc numai pe oameni deosebit,ci şi
|
neamuri întregi.
418. Intocmai cum soarta, triumfând asupra firii şi virtuţii, de multe ori cu
nespusă bogăţie şi glorie îmbracă pe cei ce sufleteşte şi trupește sunt răi, aşă uncori
din potrivă, virtutea şi firea împodobesc cu frumuseţe, cu sănătate, cu tărie şi cu cele .
mai scumpe daruri pe cei ce soarta cea oarbă i-a lăsat do izbelişte pe undevă la ca-

pătul drumului.
419. Faima în chipul

râului ridică cele uşoare şi cufundă cele solide.

432

420. Norocul de rând are laudă pentru calităţi ordinare,
admiraţie pentru cele
mediocre, dar nici o pricepere pentru cele mai înalte.
421, Deprinderea e un tiran care luptă cu „firea, dar uneori
o cauză mică o
înlătură,
422. Nu fără potrivire a zis cinevă că soarta este asemenea
cercului de lapte;
căci e ca un fel de legătură a unor virtuţi, cari nici nu se văd,
nici nu au parte de nume.
428. Nebunia cuiva e adeseori mama fericirii altuia.
424. A preţui mai mult bunurile vieţii decât îînsăși vieaţa e
o strălucită do-

vadă de nebunie,

425. Precum asemănarea omului cu maimuța e un “adaos de: sluțenie
, aşă şi
superstiţia ec mai de râs când se înfrumuseţează cu evlavia,
426. Afectarea, şi nefirescul atât îîn vioața socială cât şi în cea religio
asă atrage

scârba celor sănătoși la minte. ' *

427, Stăpânitorii cari şi-au făcut datoria fără să-şi crațe! vreo
osteneală pentru „păzirea şi. îmbunătăţirea cârmuirii, sunt foarte puţin de învinuit
, “când lucrurile
nu merg spre bine: căci nu e destul ca numai cineva să facă tot
ce trebue, ci și
cel bolnav şi cei ce so află de faţă și toate 'cele de! afară ; accasta
însă de cele mai >
multe ori atârnă tot atât de mult de doctori ca și de domnitori.
428, Reformează' te' şi reînnoeşte- “te pe tine însuţi, dacă se poate, zilnic.
429. lea seama ca! niciodată să nu curgi pe de lături,

430. Aibi curaj de bărbat.

431. Nu fi mercantil la minte,
432. Neînfrânarea, în cârmuire, condusă de prepusuri, e 0 curată nebunie
,
433. Mânia Și, laşitatea sunt foarte urîcioase mame de gânduri tirane,
434. Silnicia în cârmuire se naște din mânie și lașitate, i
- 435, Doetoriile: violente şi. inoportune dau naștere unor rele nouă.
436, Nevoia se face sfătuitoarea şi, lucrătoarea unor fapte silnice.
e.
"437, Cele mai multe primejdii nu birue pe cei viteji, ci îi înşeală surprin
zându-i numai cu svonul și cu închipuirea.
|
"438. 0 mică schimbare făcută când trebue î în pregătirea Şi chiar îîn felul unui
lucru ajută la indeplinirea scopului ; dar trecerea dela o stare la „alta cu totul
deosebită arată mândrie și aduce neizbândă.
439. 'Trebue discutată pe rând pregătirea şi intreprinderea.

„7440. Necumpătatul

prosteşte

prilejurile

în

pregătiri face risipă, când e la adecă, şi piordo astfel

bune.

441. Micile greșeli nu sunt numai
ce cârmuesc ; căci tot ce este extrem

442,
du-se

uncori

folositoare, ci uncori şi trebuincioase celor

în bine,

Dintre cei ce slujesc pe împărați
cu

vorba

ori cu

tăcerea

e pretutindeni

primejdios.

unii se supără şi se necăjese chinuin-

ori cu ținuta,

iar alţii cu mintea sănătoasă, imi-

tând pe doctorii încercaţi, chiar prin greşeli făcute uncori cu dinadinsul „întrerup
mersul binelui. ajuns extrem, împăcând oarecum în acest chip ursita cea pizmauitoare.
"443, Lea lucrurile” mai cu ghiotura ; căci aşă izbânzile îţi vor fi mai ieftine, iar

pierderile

mai

puţin

păgubitoare.

Tratarea

amănunţită,

grija

dusă

până

la extrem

e

lucru primejdios în viaţă.
.
a
44, Păstrează şi nu întrebuinţă decât la nevoie puterea de abatere și respingere ; căci ea nu e de mai puţin folos decât puterea de atracţie. .
445. Se cade cu oamenii să te porți omenește; căci de cuvintele şi de faptele cari prea cercetează cu deamănuntul şi cu exactitate lucrurile, oamenii fie uimiţi, fie cuprinși de teamă, fug că de nişte draci sau îngeri.
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446. Când cineva
dintru început se ascunde şi 'se codeşte

și nici

nu-şi în

cearcă puterea cu dinadins să ceară ajutoare şi
servicii pentru prietenii cari suferă,
ce înseamnă altceva decât că se leapădă fățiș de
prietenie?
447. Intâiu om, apoi zidar, ori plugar, ori prefect,
ori rege.
448. Ochii trupului văd întâiu întâmplările, iar ochii
minţii, trecând peste suprafaţă, pătrund până la fiinţa lucrurilor.
449. Unii oameni răi, disprețuiţi pentru micim
ea lor, scapă de pedepsele pe
cari legile neîmpăcate le cer până la obol dela
cei aleşi.
450. Mândria e primejdio asă pentru norocul ce so
razimă pe părerea altora
„ca pe nişte temelii putrede.
491. Atât de mult se îngreţoşează omul pentru
starea de faţă şi e ahtiat după
schimbări, încât atunci când nu poate schimbă lucrur
ile, schimbă frumuşel numele lor.
452. Soartea îmbie degeaba celor. zăbavnici tot
ce obişnueşte a vinde celor
grăbiţi.

|

453. Chiar după trecerea şi încunjurarea primejdiilor
, rămân până la o vreme
urmele lor, cari trebue păstrate de către cei cuminţ
i; căci ele, ca şi rămăşiţile bolilor, obişnuesc a se întoarce din nou.
|
404. Oamenii cuminţi, când situația e turbure, când
lucrurile stau ca între
două prăpăstii și sunt pline de primejdie sau, cum se
zice, ca pe tăişul briciului, cu
o privire chibzuită şi statornică pândesc ceasul potriv
it al întreprinderii, iar dacă ele
se clatină când într'o parte când întralta, ci fără preget
fac tot ce li se impune şi
le este de folos.
.
:
455. Cei ce cu încetineală umblă după un lucru, abiă
apucă umbrele acestuia.
456. Inceputurile întreprinderilor trebue încredințate lui
Argus, iar sfârşitul
lor lui Briarcu.
,
„457. Inceputurile întreprinderilor mari au nevoie de ochi mulţi,
iar facerea şi
ducerea lor la capăt cu izbândă e, treaba multor mâni.
498. Mare inovator e timpul.
|
Ma
459. Cecace e spontancu şi împrovizat e mai frumos uncori
decât lucrurile
cari sunt anume împodobite ca să servească spre pildă.
i

460. A turbură buna orânducală e foarte primejdios; odată ce
lucrurile îm-

pinse ca de un curent neîntrerupt merg tot spre mai rău,
dacă au nevoie de inovaţie,
uneori să nu se caute prin judecată serioasă şi prudentă a se
îndreptă relele; unde
se va opri răul mereu înaintând?
|
”
|
|
461. Nimic nu e mai de râs decât cei cari în conduita lor din
vieaţă, ca nişte
sclavi, robese unui obiceiu învechit în vremea de faţă.
462. Nici cu cele mai vechi monede nu am puteă cumpără
tot ce trebue
pentru vieaţă, nici cu obiceiurile ce se duc nu vom plăceă concet
ăţenilor noștri.
403. Prezentul râde de cei ce ţin morțiş la ceeace sa dus.
+64, Când legile adorm, uneori nevoia defaimă apărarea unei
părţi.
409. Stăpânitorul, îmblânzit prin lingușire, poate fi îndreptat uncori
spre virtute.
466. Şi pe calea lingușirii so poate povăţui spre îndeplinirea
datoriilor un stă:
pânitor, care își închipue că sfatul neprefăcut ar fi micşorător
demnităţii lui.
+67. Uriciunea lingușirii porneşte dela comedie; pricinuind rele
mari celor de
cari se apropie, ea umple vieața cu tragedii.
168. Linguşirea ce vine dela alţii bântue puţin pe cei ce
nu se lingușesc
pe sine.
409. Oricare om prea inteligent e linguşitorul său propri
u.
410. In cursul vremii de azi cel priceput în lingușire şi îmbel
şugat în cuHarmuzaki, Documente, XIV,
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getările nouă
reciprocă, ca
471.
472.
„473:

ale unei măguliri rafinate e ridicat în slavă și cinstit printrio linguşiro
şi când ar fi ajuns culmea oratoriei și sublimul vorbirii.
Cel mai mare dar din partea lui Dumnezeu e pentru oameni înţelepciunea.
Fiecare devine fericit prin măsura dictată de înţelepciune.
Nu

mai

este

minte,

dacă

nu

dictează

474. In relaţiile politice a şti, împreună cu
țezi laolaltă

seriozitatea

și gluma,

e ceva

care

are

ceeace

trebue.

cuvenita economie,
cea

mai. mare

să întrebuin-

putere

pentru ajun-

gerea scopului urmărit.
415. A trăi o vieață măcinată e lucru vrednic de imputat; dara vorbi cuvinte
măcinate nu numai că nu e de criticat, ci şi pricinuitor de glorie, de multe ori chiar
de mântuire,
416. Om fără chibzuinţă e cal lipsit de frâu.
„417, Ocările unei pretinse cuminţii adeseori le pun pe socoteala celei mai
depline intelepeiuni acei cari sunt orbi în judecarea dreaptă a Juerurilor,
418. Religiozitatea e temelia înțelepciunii.
479. Inţelepciunea lipsită de cucernicie e umbra neputincioasă a înţelepciunii.
480. Plăcerea cu adevărat nesfârşită, e aceea ce nu naşte niciodată saţul.
„i
481. Cel ce se învârteşte
în preajma centrului universal e cel mai bun om
şi. cetățean.”
a
|
“
:
482. Om cuminte e cel ce se pricepe și la lucrurile secundare.

„2.

483, Credinţa e lucrul cel mai de căpetenie pentru îndeplinirea cu izbândă a

oricărei lucrări ; aceia dar cari, din lipsă de credinţă, nu știu când e nevoie să se
prefacă -și cu mii .de podoabe să-și ademenească pe semenii lor, nu izbutesc de cele
mai “multe ori să ducă:la bun capăt întreprinderile lor.
484. O prefacere reciprocă e o , dreaptă pedeapsă a prefaceri ; căci” cuiul
cuiu' scoate,

485. Scopul sănătos i în viaţă e cornul Amaltiei, căci aduce cu sine tot felul
de virtute.
|
,
486. Chibzuinţa e frâul răutăţii, centrul virtuţii, un Argus pentru. cele văzute,
un Linceu pentru cele nevăzute; vindecă relele do faţă, ingrijeşte de cele viitoare,
acopere orice uriciune, îmbracă lumea cu ce-i frumos.
.
487. Oglinda minţii turburată de simţimântul dreptăţii nu redă adevăratele
imagini ale lucrurilor, ci înşeulă pe cei mândri cu nălucirile unei fantazii primejdioase.
”
|
|
488. Uneori prin urbanitatea: vorbelor îmmuindu-se tonul unei convorbiri care
tinde la realizarea unui lucru. oarecare; mai curând câştigă sufletul celui ce ascultă,
furându-i oarecum învoirea dorită pentru scopul urmărit.
489. Puţini pot cu iscusinţă să impace în vieaţa lor seriozitatea şi gluma, așă
încât, amestecându-le una cu alta, să le întrebuinţeze la timp cu succes..
490. Uneori cu hazul ca și pe un vehicul usturimea adevărului mai lesne pătrunde în sufletele ascultătorilor.
|
.
491. Schimele şi mișcările cumpătate ale feţei, cari constitue în retorică mult
lăudata acţiune, sunt ca şi sarea şi tot ce dă gust desfătător, atât elocenţei cât și
chiar felului de a se purtă al omului:
“
492. A nesocoti eticheta consacrată în politică e tot atât ca Şi când
«
te-ai adresă
concetățenilor

-

întrun

graiu

străin

și injurios.

”

493, Cei ce simulează la nevoie sunt înţelepţi în prescurtare,
491. Inţelepciune' prescurtată e subterfugiul oportun.
2495, Sufletul desvălit e tot așă vrednic de râs ca și trupul gol.
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496. Un adăpost sigur e al vieţii e prefacerea nevătămătoare care” nu tinde cu

totul să înșele."
497.

m

Prefacerea

e coiful

gândului.

“+98. Acei ce nu izbutese să dea -dovezi de extraordinare aptitudini politice,
conștienți de slăbiciunea „ Lor, abuzează do prefacere, refugiindu-se la dânsa ca la
un
adăpost.
4199. Cel ce preferă prea mult tăcerea n'are idee bună despre sine. -:
500. Tăcerea la vreme e vârful înțelepciunii, iar tăcerea neîncetată. 6 per-

deaua omului: mărginit.

ii

e

501. Precum apa stătută se face vătămătoare, așă şi cugetările cari nu
se
preînnoesc şi nu se canalizează prin mijlocul vorbirii, răspândind mirosuri
înciumate,
devin un imens focar de rele.
502. Prin tăcerea ce se face împrejur pe rând ca și printrun somn foarte
plăcut şi printr'un leac alinător, prudenţa, roinnoindu-se, cu mai multă putere
tratează
lucrurile.
303. Tăcerea oportună e forma unei ințelepeiuni sigure.
504. Cel cuminte ţine totdeauna la aceleași persoane, la aceleaşi vorbe şi lu:
cruri, şi aceasta e dovada cuminţiei, că uneori se.coboară şi tratează, „ fio chiar
pe
deasupra, lucruri cari răpesc și farmecă pe semenii săi.
505. Cel ce conduce mulţimea se conduce pe sine.
506. Precum ductilitatea e o însuşire increntă aurului, aşă şi maleabilitatea
şi docilitatea oportună e negreşit caracterul ales al unei naturi de aur.
507. Nu aşteptă nimic 'mare dela cel ce nu cugetă îndată ceeace trebue.!508. Cel ce chiar la improvizație arată pricepere adâncă, . cugotă în adevăt

puternic.

i

509. Cei ce nu-și fixează în vieaţă o ţintă statornică, ci se "conformează 'cu
cerințele oricărei aptitudini, sunt asemenea sculptorilor, cari sculptează deosebit capul,
mâna, piciorul, şi nu dau mai departe decât anumite părţi slute ; iar cei ce şi-au
ales
o concepţie înaltă a vieţii şi bărbăteşte păşesc spre ținta lor; imitând. fără ocol firea,
dintro singură pornire se formează pe sine pentru a fi buni întru toate, „ helăsând
ni-

- mie fără î îngrijire:

-

i

ae

510. Pornirea ce are stăpânitorul spre bănucală e foarte supărătoare pentru cci
din prejurul lui, dar e mai supărătoare încrederea lui în oricine; căci' dacă chibzuinţă
conduce bănuelile, înfrânează sborul acestora, şi integritatea caracterului - celor ce-l
slujesc în cele din urmă înlătură orice temeiu de biinueală. Dar ce Icaci'voii „găsi 'nOi
pentru cel ce crede fieştecăruia și care nu e bolnav r numai de urechi, ci mai i sufere
şi de boala incurabilă a minţii ?
7
DI. Dumnezeu, care îngrijește de toate, poartă grija fiecăruia, făcând că sodrele să riisară pentru cei drepţi şi nedrepţi și prin îngrijirea parţială: cu dragoste fără
margini cârmuind binele fiecăruia, e îngăduit, dar mai bine zis se impune fiecărui om
să îngrijească de sine, să caute: tot ce asigură paza şi folosul sufletului: și trupului.
512. Pronia dumnezeească are grijă de toate, dar și tu'să ai grija ta.
513, Dreptatea și înţelepciunea, înduplecând blândeţea să lucreze pentru binele: obștii; pedepsesc fără milă la vreme răutatea ajunsă ori bănuită,
514. Cu „prisosul unei blândeţe mărinimoase tu „cruţă chiar pe, dușmani, dar

“mai curând cruţă- “te pe tine.
515. Unii
“țând: pe

duşmani,

-

ih.

într'atâta îşi fac o podoabă
pe sine

516. Cel tăinuit

nu

se cruţă.

trebue numai

-

din o ulandețe:

prostească, încat cru-

'

decât să so alipească de părtaşii

tainelor sale,
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dar măsura de siguranță ar Îi mai mare, dacă acei cari stau mai aproâpe de domnia
tori şi au relaţii mai strânse cu dânșii nu sar face câtuş de puţin ascultătorii lor în
tot ce o legat cu primejdia; căci ei nu sunt în primejdie numai când destăinuese secretele lor, ci uneori când cad în disgrație, singură teama de a nu divulgă aceste secrete aduce pcirea lor. Tot așă unele femei necăjite de uriciunea proprie sparg, în
furia lor, oglinda ce le arată limpede sluțenia chipului.
517. Chiar corpul politie scapă de mare boală, când uneori se lasă la +vreme
sângele.
518. Cei îndrăgiţi de o domnie peste măsură sunt de multe ori pacostea statului, porniţi. fiind spre cele două extremităţi, 'nestatornici, turburători, înşelători şi
într'un cuvânt făptuitori de toate relele.
511. Dreptatea nu poate cu totul să înlăture dela mijloc răul; dar îi toceşte
ascuțişul şi-i ridică 'veninul,. care astfel sar putea transmite şi la vecini. |
520. Dreptatea nu are atâta putere ca pe deplin să smulgă răutatea din sufle-

tul omenesc, dar ca un bun cultivator prin altoire recoltează roade mai blânde chiar
dela pomi sălbateci ; şi cu barda 'retezând crengile rele, împiedică fecundarea sucurilor
vătămătoare. *
521. Temelia dreptăţii fiind «eceace ţie nu-ţi place, altuia nu face», o faptă
strălucită a dreptăţii e și iertarea la timp.
522. Dacă în adevăr trebue dat fiecăruia ce e al său, iertare trebue acordată
mai mult slăbiciunii omenești şi nu răutăţii. .
523. E, hotărît, o pacoste stăpânitorul ce dă ascultare cuvintelor venite dela
oricine; aşă fiind el, această boală cumplită bântue pe toţi cei dimprejurul lui; şi
unii dregători exploatează sfiiciunea şi lașitatea lui, trezind în sufletu-i o năpraznică
flacără cu mii şi mii de cuvinte ca şi cu nişte tăciuni, alţii îi întăresc pizma ca nişte
furii răscolindu-i patimile împotriva celor capabili și talentaţi, iar alți defăimând pe
mai mulţi îşi spală petele de cari sunt mânjiţi, alţii iară încolţind pe rivalii lor îşi
câștigă siguranța şi pun mâna pe tot ce râvnesc; mulți pun pe scenă drame jalnice
în potriva protivnicilor; dar şi cei cari cinstind caracterul potolit se găsiau înainte
înecaţi de potopul răutăţii și se temeau de şerpii cei ascunși, se abat şi ei dela calea
dreaptă trecând de partea celor ce dau goană pe calea răului cel ncînfrânat, şi când
lucrurile ajung la această treaptă de decădere, stăpâniţii, bătuţi de valuri din toate
părţile, numai decât pier jalnic împreună cu stăpânitorul!
lor.
|
524. Străduinţa neîntreruptă și cu căldură susţinută pe calea virtuții nu numai că, în vieaţa pieritoare, nu e cu putinţă celor apăsaţi de greutatea trupului, ci e şi
„primejdioasă când nu are măsură, întrucât slăbește puterile şi sileşte sufletul să se
dedcă nepăsării ; din potrivă, odihnirea măsurată şi răgazul dela ostenelile ce impune
„Virtutea

de

multe

ori mărește

tăria

noastră

întru

săvârșirea

faptelor

virtuoase

şi ast-

fel efectele lor sunt contrarii, din activitatea încordată se naşte odihnaşi lenevirea,
iar aceasta ne face pe rând destoinici şi ne îndeamnă la fapte bune și mari, ceeace
confirmă din nou vestita vorbă «la toate cu cumpăt». Dar şi celor ce în toată odihna
se dedeau cu totul dorinței studiului şi teoriei, adeseori îngădue Dumnezeu să-i cer-

ceteze desgustul

și săturarea

sufletului,

ca un

fel de pedeapsă și înfrânare

a mân-

driei care-i cuprinde pe nesimţite, pe cât timp prin amintirea slăbiciunii lor îi face să
fie mai calzi la invocarea ajutorului divin.
525. Orândueala şi armonia şi măsura și înlănţuirea, călăuzind gânduri, patimi,
„vorbe

şi fapte, sunt

„inte

526. Patimile
generoase.

bunuri

cerești

trupeşti au

şi cu adevărat

nevoie

de

caracteristice

eternității.

narcotice, iar cele ale sufletului

de cu-

„437

oameni

521. Nu numai contribuţia virtuţilor negative, ci şi a celor pozitive face pe
capabili de a făptui lucruri mari; căci însușirile negative pot produce numai

integritatea,

vreme

.

dar nu

și o virtute

sigură.

528. Mintea ce ocupă cu siguranță locul cel mai dela mijloc și so teme la
de nevoie să incline spro extremităţi, ca şi un bolnav şi istovit do puteri, e cu

totul nevrednică în intreprinderile politice.
529. E de preferit mai mult capacitatea înflăcărată şi energică întru izbândirea intreprinderilor politice.
|
530. Statornicia e temelia virtuţilor.
531. Intrucât toate 'ale omului se găsesc în necurmată curgere și agitare, măcar cel ce sufere acestea să fie statornic şi neclintit, ca o stâncă bătută de jjur imprejur
de

valuri,

dar

nedoborită

nicidecum.

539. Din toate părţile ne necăjesc defectele; în orice vârstă, în orice moment
al vieţii dăm de rele proaspete ca de niște duşmani noi. In tinereţe ușurătatea, prostia, desfrâul sunt stăpânii noştri; iar când vieaţa e liniștită, ambiția ne supără, dragostea de avere ne tulbură; bătrâneţea nu este numai uneltitoarea relelor trupești,
ci poate şi în cele sufletești pe de o parte pornită spre mânie, pe de alta îndărătnică şi
plină de scârbă şi cârtitoare faţă de bunurile aproapelui; pe lângă acestea ea dă înapoi cu mintea şi împrumută dela tinereţe şi copilărie toată nătângia şi ridicolul. Chiar
și felurimea vieţii naşte prilejurilo pentru rele; particularii sunt fricoşi şi umiliţi, iar
cei ce deţin puterea sunt brutali, neînfrânaţi în dorințe ca şi în mânie, duşmani adevărului, plini de pizmă, setoși de sânge, şi întrun cuvânt întru toate răi; dar și cei
cari duc vicaţa în linişte, ori se pervertesc cu amintirea vieţii trecute, ori îşi pierd
vlaga în -urma neciîngrijirii trupului și a minţii, ori în urma unei fantazii bolnave cad
în zadarnice bănueli, gânduri şi temeri, ori închipuindu-şi că au ajuns culmea virtuţilor
şi semeţ călcând toate celo de jos, își schimbă firea şi sboară oarecum în aer. Intr'un
aşă noian viforos, noi sărmanii bătuţi de valuri în ce chip am putea avea parte de o
cât de puţină linişte? Ori câştigâ-vom sufletele noastre în răbdare printr'o simplitate
chibzuită ?
533. Tăria şi ncelintirea uneori nu e numai podoaba virtuţii, ci şia unei răutăţi bărbăteşti.
.
”
531. Nestatornicia gândului nostru adăogându-se la nestatornicia norocului, no
face pe viitor nesuferită vieaţa clătinată astfel ca de necontenite valuri.
535. Supt umbra virtuţilor uneori defectele tăinuite fiind, aduce mai puţină ru:
şine celor ce le au pe acestea.
536. Astfel de putere şi podoabă au în sine virtuțile, încât ridică uneori ruşinea defectelor ce le însoțesc.
537. Omul ajunge uncori la atâta deşteptăciune sau, ca să zic mai adevărat,
nerușinare, încât înconjoară numele virtuţilor cu viciile învecinate.
233. Şi aceasta e o îndrăzneală sau suficiență politică, ca atunci când nu-ţi
ajung puterile pentru izbândă, să cumperi bânvita ta cădere cu părăsirea năzuinţelor tale.
- 539. Cu greu vor putcă trăi cei cuminţi fără societatea nebunilor.
540. Prin laudă şi prin grăirea de rău noi îndeobşte nu urmărim decât interesele noastre.
541. Adeseaori lăudăm, pentrucă voim să fim lăudaţi.
542, Cei ce resping laudele voesce să fie de două ori lăudaţi.
543. Chiar calităţile mari au nevoie de economie; căci prin rezervă şi cruțare
șe vindecă

scârba

ce are

sufletul

chiar către

cele bune,

.
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544. Virtutea îndrăgită de mărire să caute societăţile celor mulţi şi străluciți,
și să fugă de singurătate şi de linişte.
:
545. Fiecare nu seceră decât tot ce a,, semănat.
: 546, Cei ce nu au decât o singură îndeletnicire aduce mare slujbă vieţii comune.
5:17. Născocitorii lucrurilor nouă și mari nu sau îndeletnicit în viaţa lor decât
numai cu o singură lucrare.
"548 Nu "numai să vezi cele din faţa ta, ci să şi miroşi cele co se află mai departe, pentru

ca, pregătindu- te pre tine

însuţi, să întâmpini

la vreme

răul.

549. Acele pe cari le dorim cumpărând voturile, departe de a ne fi lucruri
indiferente, noi le socotim și susţinem (vai de prostia noastră !) ca ireproșabile, riepieritoare,

sfinte.

550. Și cât privește cuminția, o vârstă e mai bună decât altă vârstă.

* 551. Soartea întunecă
firea,

nici virtutea

n'au

putut

multe

din scăderile cari sunt ca şi înnăscute și cari nici

să îndrepte.

-- 559. Are prilejurile sale potrivite și sumptuozitatea cea mai presus de critică.
553. Roagă-te şi silește-te să te procopseşti; iar dacă tu eşti în lipsă, chiar
bunăstarea vecinului socotește-o. ca fericire.
554. Când de multe ori din cauza inerţiei instinetive nu ne îndeplinim datoriile ce avem în vieaţa noastră socială, în zadar ne căznim atribuind negligența nOastră unei

concepții

greşite,

unei

pretinse

urmăriri

a interesului.

"555. Stăruința firii e mai tare decât povaţa înţelepciunii; iar înţelepciunea
omului și aici trulindu-se, se ladă şi se mândreşte de ncînfrânatele porniri fireşti ca
şi de nişte merite proprii.
:
556. Nu numai virtuțile, ci 'şi numele „virtuţilor slujesc celor ce cu dibicio
urmăresc interesele lor.
”
„557. Şi cei cari se bucură de sănătate desăvârşită sunt atacați uneori îndată
de boli din cele mai primojdivase, şi cei înzestrați cu cele mai mari virtuţi, când uneori
norocul se. schimbă, cad în prăpastia ticăloșiei.
558. Atât virtuțile cât şi viciile, cauza mântuirii sau pieirii noastre, atârnă de
voinţa noastră; dar cu dreptate am putea zice că condiţiunile unora din calităţi nu
mai puţin decât ale unora din defecte au fost hotărite şi fixate de natură; pentrucă
nici truda, nici timpul, nici. soartea nu sunt în stare unora să le oprească pornirea,
altora să le priască: sporirea.
559. Muncind şi mistuind vreme îndelungată pe mulţi, viciile și păcatele îi
lasă istoviţi ca și niște schelete; iar ci se îngâmfă şi se trufesc
ca şi când ar fi îndepărtat şi spălat, dragă Doamne, petele răutăţilor ce i-au bântuit ; astfel sunt toţi aceia
cari, secătuiţi şi abiă răsuflând de bătrâneţe, își închipue că s'au cuminţit, şi cari împrăştiind tot avutul lor, se prefac că sunt cruțători şi economi.
560. Ca și bolile trupeșşti, așă şi cele sufleteşti se. întorc de obiceiu ; prostia
multora crezând că armistițiul pasiunilor e o înfrângere desăvârşită, își iau aere de
triumfători ; dar curând fiind covârșită de dușmanul care, ca dela pândă, o “năpădește
cu o mai mare furie, ea plătește preţul mândriei sale.
561. Când laşitatea sau egoismul sau lenea de multe ori renunţă la apărare,
cei ce nu; adâncesc lucrurile atribue totul blândeţei, neînţelegând că pentru unii amintirea nedreptăţilor nu e mai puţin grea şi supărătoare, decât pentru ingraţi amintirea
binefacerilor de cari s'au bucurat.
"562. Temerile și speranţele: noastre fiind de multe ori ncîntemeiate şi zadarnice, providenţa divină, în chip negrăit şi cu mijloace şi căi cari nici prin minte nu
ne trec, izbândind cele mai multe lucruri, aplică prostiei o pedeapsă exemplară,
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563. Binele treptat e mai sigur şi mai statornic decât cel venit cu grămada.
564. Acei cari au obiceiul de a se lepădă de vechii prieteni ca de o haină
ponosită pentru a urmări o prietenie nouă, găsind pretexte și adresând unele plângeri
meschine prietenilor lor, păşesc încetul cu încetul spre o ruptură plănuită.
565. Atât în relaţiile particulare cât şi în cele politice, măcar că ranelo sunt
vindecate întrun chip, dar cicatricele rămân; deci iea aminte, ca nu cumva intorvenind vreun mic pretext să sângere iar.
566. Unii oameni par că slujesc unei patimi cu ceva mai mult cumpăt; nu
doar că sunt mai potoliţişi se tem de exagerări, dar fiind împresuraţi de patimi
multe şi cumplite, sunt siliţi să-și fărâme scurtimea vremii şi să se sustragă unei patimi preocupaţi fiind de alta.
567. Uşor dăm uitării acele greșeli, pe cari putem să le ascundem altora și
nu le cunoaștem decât noi.
568. Oamenii obișnuesc, chiar în contra adevărului, să ridice în slavă cu laudele pe unii, ca astfel, prin vorbele bune ce spun cu privire la un rival, să aducă o
mai mare insultă celor uriţi de ci.
569. Deșertăciunea aprinde râvna multora, întru câştigarea virtuţii.
570. Deșertăciunea pe mulţi, cari astfel sunt firi trândave, ca un bold îi îndeamnă spre a-şi însuşi virtutea.
|
571. Mulţumirea cu puţinul în nepieritoarea bogăţie a sufletului e o vădită
răutate şi caracteristica unei intelegenţe lipsite de nervi.
572. Cel ce își închipue că poate trăi din destul fără a avea legături cu scmenii săi, nu se înşeală mai puţin decât cel care își închipue că statul e cu siguranță
primejduit, dacă ce lipsit de ajutorul și participarea lui.
573. Cel ce trăește la lumină şi se însoţeşte cu oameni cinstiţi, e cu adevărat
cinstit; răutatea nu iubeşte numai întunericul din beciurile caselor, ci se ascunde și,
ca să zic aşă, în ipogeele inimii.
514. Omul rătăceşte şi sufere de relele întâmpinate ; dar în oficiul Provedinţei
divine ordinea, numărul, prilejul, calitatea și durata întâmplărilor sunt hotărite irevocabil.
575. Intreită e, ca să spun pe scurt, înşelarea care în cârmuirile politice se
abate din drumul drept; una e sfiicioasă şi nu păşește departe de virtute, dar o amestecată întru câtvă cu oarecare răutate ; aşă ar fi neîncrederea, propusul dus până la
extrem, prefacerea și însușirile şi meșteşugurile de felul acesta; a doua mergând mai
departe, o rupe mai tare cu virtutea şi se apropie de răutate: aceasta obişnueşte a lucră pe ascuns atrăgând la sine pe cei din slujba altora, conrupând cu daruri, ţinând
în “suspensie prin speranţe, amăgind, ademenind şi născocind mii de mijloace minunate în interesul său propriu ; iar omul din cea din urmă treaptă năzuind spre culmea
răutăţii, îşi iea rămas bun dela virtute și chiar dela orice lege și cu cea mai mare
sfruntare îmbrăţişează răutatea și devine trădător, nedrept, urgisit, un al doilea Salmoneu
sau Tantal. Dar cei ce au o concepţie mijlocie asupra unui stat socotesc treapta întâi
vrednică

de iertare,

uneori

tolerează

și a doua,

dar a

treia

o osândesc

cu

strășnicie

ca o pacoste politică.
516. Firea chiar în sufletele eroice a stropit un pic de nebunie sau, mai drept
vorbind, de furie.
577. Nimeni nu-și atribue nesuccesele.
518. Unii sunt robiţimai repede de o singură binefacere însemnată, iar cu
binefacerile necurmate cad pe brânci ca și nişte hamali proşti.
579. Binefacerile cari sunt mai prejos de așteptare, adeseori se fac pricina
nerecunoștinţei,
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580. Intreagă mulţimea e mai ingrată decât oamenii
în parte; de aceea binele făcut unui neam întreg adeseori se pierde în zadar;
dar dacă întâmplător nenorocire
venind
a, după întâia prosperitate şi fericire şi sguduind
statul, redeşteaptă
amintirea binofăcătorului anterior, atunci în adevăr cei
ce văzură binele slăvesc cu
mii de laude pe binefăcătorul lor şi fac ca binefacerilo-i
să fie neşterse, împărtășind
veacului ce vine proaspătă și nepieritoare amintirea lor.
i
581. Miluirile celor nelegiuiţi sunt nemiloase; căci nu milă,
ci cruzime este
a cruţă răutatea care triumfă spre nenorocirea particularilor
şi a obștii.
582. Contribuţia puţinelor defecte mărunte uneori aduce o mare
ocară virtuţilor.
583. Unii, în beţia zelului lor inoportun, strică intreprinderil
or vrednice ds
mirare, iar cele ce nu sunt coapte și nu ies la lumină într'o vreme
hotărită nu au numai o vieaţă vremelnică, ci adoscori nenorocese și po cei ce
le dau naştere,
584. Prostia oamenilor în rivalitatea ei cu prevederea şi .chibzu
inţa, hotărăște
şi ea rostul vieţii așă cum socoate că e bine.
.
585. Tot atât de ascuns ca şi schimbăcios, egoismul pierzân
du-și averea simulează mărinimia ; şi iubindu-se pe sine cu adovărat peste
măsură, vindecă chiar
fără voie durerea arzătoare cu leacul alinător al cumpătului.
Când îi mor copiii, egoismul oprește cursul lacrămilor; dar iară măgulindu-se se
mândreşte cu numele răbdării şi luptând cu boala şi prea marea-i dragoste pentru.
sine, rabdă şi foc şi fier;
dar și atunci îmbracă mândra podoabă a vitejiei; când el e sănătos
, se înțelepţeşte pe
sine, dar nu pentrucă iubește înţelepciunea; și îngrijind do sine
nu încetează, în interesul său propriu, a purtă grija altora prin orice -faptă ;
face bine, face. dreptate,
cercetează scrupulos cele trebuitoare, şi cu mai mari silinţ
e.
își îndeplinește datoriile
către semenii săi ; şi dacă: din întâmplare călătoreşte prin
pustiuri, pe când ceilalți
sunt cruțați, egoistul sub pretext că numai de bani nu vrea
să ştie, găseşte, plătind mai din gros, pe călăuzii cei siguri; când patria e împres
urată de dușmani,
nu-și cruță de loc averile, şi socotind aceasta ca o deosobitii înțele
pciune și cumpărând o mântuire înjositoare pentru țară, își pune la cale siguran
ța sa' proprie, și când
călătoreşte pe mare, în caz de temere de naufragiu, câtă vreme ceilalţi
îşi arată
micimea lor prin dragoste de sine și refuză a împăcă furia lui
Poseidon prin lepădarea greutăţii, adevăratul egoist îşi lasă cu mare plăcere chiar
cămașa, prefăcându-se că dispreţueşte bogăţia în pretinsul lui prisos de dărnicie ;
şi în acest chip mascându-se oarecum, pe când cei cari suferă de. un egoism mai
grosolan și de rând:
se vaetă de sărăcie şi-şi pierd nădejdea vieţii, adevăratul egoist
punând numai decât
Obrăzarul evlaviei, ridică mâinile spre cer şi făcând a se crede că
el luptă pentru!
mântuirea comună, își câștigă pentru sine siguranţa ; dar e foarte anevoi
os desvăluind
cu deamănuntul, să desfaci orice cute a egoismului ; aci e un adânc ce are
trebuinţă
de un scufundător din Delos.
|
|
586. Dragostea de sine este poate luminosul vehicul al sufletului.
587. Nu e de loc de mirare că tainele sufletului se descoper, deoare
ce simțirile ca nişte spioni supraveghează năzuinţele sufleteşti şi îndată își trădeaz
ă dispo-

ziţiile intime.

|

„1 588. Cel ce prea mult umblă după informaţii, dă bănueală de spion.
589. A înşelă şi cu dibăcie a respinge răutatea e aproape tot una cu înţelep
-

ciunea.

|

i

Ai

590. Aurite trebue să fie rotiţele.cari se oforă ca
celează în oratorie,
E
591. Adevărul este ca şi o fecioară prea frumoasă;
el obișnuește a veni în atingere numai sub văl.

i
premiu

pentru cei ce ex:

piecându-și ochii vrăjitori,

-

AH
592.
993.
594.
595.
596.

Serveşte-te pe rând de simplitate şi fineţă.
Şi cele mai deosebite prietenii nu renunţă la excepţii.
Dacă vrei să fii iubit, iubeşte.
Prieteniile răsar din simpatie ca din rădăcină.
Ruşinea nu merge laolaltă cu iubirea.

597. Dragostea e mai curajoasă decât ura.
598. A iubi nu pricinuește mai puţină plăcere decât a fi iubit.
599. Gurile rele sunt canalurile murdare ale statelor.'
"600. Ura încetul cu încetul risipește şi strică, dragostea bântue

ca o flăcărae

de foc.
601. Greşita părere despre sine a fiocăruia e o boală incurabilă.
602. Cel ce se face judecător într'ale sale, corupt fiind de patimi, își mitueşte hotăririle.
603. Egoismul seamănă cu microscopul care lucrurilor celor mai mici le dă
mărime şi aproprie cele depărtate ; dar preschimbă după voia sa nu numai cantitatea,
ci și calitatea, nu mai puţin a obiectelor decât a persoanelor.
604. Cele mai multe nenorociri fiind odraslele nebuniei, au ca doică puţinătatea de suflet.
605. Contrazicerea, inteligentă e o momeală Ja urmărirea tainelor.
606. Cel ce caută cu lumânarea cearta în relaţiile particulare, do obiceiu aprinde ,
răsboiu în case.
607. Băgurea de seamă în raporturile talo cu alţii ţine loc de suflet,
608. Fugi de superlative şi comparative, căci dau naştere certelor.
609. Pornirea spre uitare e mai de preferit uncori amintirii.
610. Supărarea la nevoie e caracteristica mărinimiei.
611. Severitatea amestecată cu blândeţea caracterului e puternic păzitor al
respectului și al cinstei ce se cuvine din partea celor co vin în atingere cu tine.

612. Bunătatea la cârmuiri fără bold e o virtute comună şi naivă.
613. Pătimirea şi văitarea pentru înjosirile suferite nu naşte milă, ci mai tare
aţâţă pe protivnic spre atacuri nouă.
614. Oamenii cuminţi prin binefaceri previn atacul duşmanilor.
615. Uneori în politică cineva se poate lăudă pe sine fără a groși; ostentaţia
“oportună, intervenind în mod inteligent, e frumuseţea şi podoaba intreprinderilor.
616. Inţelepciunea sigură duce patimile ca de un frâu.
- 617. Vânătoarea eroilor e lucrul unui erou.
618. Respectul şi curajul să înflorească în apropierea ta de un om. care te

întrece.
619. Dintre domnitori acei cari
sunt

în adevăr

620.
621.
vremii.
|
622.
623.
624.

mai

vrednici

de

arată mai

mult

umanitate

decât

despotism

cinste.

|

In raportul tău faţă de superiorul tău fii fără frică, dar nu şi fără respect.
Cuvintele regilor săpate ca po lespezi se păstrează pe veci în vistieria
”
Când întristarea. e covârșitoare, nădejdea e un antidot de lux.
Nu fii cheltuitorul tău propriu.
Adapă şi hrăneşte buna nădejde atât pentru'tine cât şi pentru acei ce

te înconjoară.

625. Invaţă a despreţui pe despreţuitori.
626. Unii, cu toate defectele lor înnăscute, se arată drăgălaşi ; alţii, cu multe
însuşiri bune, displac. şi par a fi supărători.
Harmuzaki,

Documente, XIV,

-

66
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627. Pronia dumnezeească a schimbat adeseori otrăvurile în mijloace de apro5
|
628. Să ai la îndemână cuvinte şi fapte omonime, ca să cviţi încercarea vicleană a protivnicilor şi rivalilor,
629. Să ştii să răscolești patimile.
630. Adu-ţi aminte să-ţi împlinești şi datoriile către duşmanul tău.
631. Fiecare: primeşte cu aplauze bunătăţile făcute mulţimii întregi, dar toţi
stau pe gânduri când e -vorba să se achite faţă de ele, măcar că socotesc îîn sine că
e o nerecunoștință de a nu plăti datoria obștii.
.
632. Niciodată nu e o mare nădejde de pace, ca atunci când chestia răsboiului se tratează în chip energic.
"633, Ceeace strică în răsboiu nu e numai teama, ci şi închipuirea şi umbra
fricii.
„1
2634, Mulţi, găsindu-şi părtaşi la păcatele lor, își procurăă astfel şi pentru sine
piere.

siguranţa.

635.
„636.
637.
independent..
„638.

,

ie

Cel ce ține. scamă. de lapte, iartă îndrăzneala vorbelor.
Oamenii luptă mai cu drag pentru vatră decât pentru altar.
Cecace place domnitorului din partea cuivă ea sluji, dar
Răutatea

pătrunzătoare

și lacomă e iscusită

la găsirea

"improşcă veninul din lăuntru.

nu a lucră

prilejului

de a

639. Urile din vârsta crudă şi, ca să zic așă, hărțuelile simţirilor protivnice,
luând proporţii mari în decursul timpului, se prefac în răsboiu amarnic.
640. Când nenorocirile vin grămadă, lovesc ca un trăznet; iar dacă vin succesiv, ca un foc aprig bântueşi mistue pe cel ce le sufere.
„641. Cei cari, în făgăduelile lor, cu mult sgomot și lăudăroșie pun ca condiție premergătoare siguranţa, de multe ori în faptă îşi calcă cuvântul; abuzând de
naivitatea celor ce-i cred.
|
642. Deopotrivă de greu esto a îndeplini poruncile și a porunci tot ce e
de făcut.
613. Nu trebue a răni po cel ce nici nu echip şinici nue
sigur că poţi să-l

înlături dela mijloc.

o

_644. Nu poate sta, între „prăpâsti acelpe care mulți, năvălind de pretutindeni,
îl împing la vale.
|
645. Cel îndărătnie uneori cu frâul slăbit se poate mână mai uşor ori încotro
ţi-e voia. .

646.
„647.
648.
nimeni. |
649.;
650.
podoaba lui,
drum.
651.
652.
653. „

!

Păzitorul e teama legilor.
,
Cele mici sunt mai sigure prin micimea lor.
|
Câna mulţi greşesc, stăpânirea, fiind în nedumerire, nu pedepseşte pe
|
Trebuo să se dea cuivă partea cuvenită între viaţă şi moarte.
Atât de mare e puterea adevărului, încât chiar minciuna, luând cevă din
se înfățișează ca și înarmat și în acest chip. înșeală pe cei cari îi ies în
Cei ce nesocotesc moartea, nesocotesc totul.
Nevoia de a învinge e arma cea mai puternică a biruinţei..
Oamenii aduc cu prisos servicii de tot felul către cei ce nu se.apropie.

ca și cu nişte victime poate împăcă mulţimea, în caz când se înfurie,
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655. Cei ce urăsc pe cei dimprejurul

stăpânitorului nu se poate să-l iubească

pe el.

E

|

656. Stăpânitorii niciodată 1 nu sunt singuri de vină.
„65%. Mărinimia respinge făgăduinţele de daruri ; iar, din prisosinţă de nobleţă,
a nu aruncă nici măcar privirea către darurile do faţă, ci refuzându-le a lo întoarce
spatele, e o virtute

negrăită și mai

maro

decât

mărinimia.

E

658. De multe ori periclitarea și cutezarea de bună voie o un leac foarte bun
pentru pericole iminente,
|
659. Primejdia comună e o legătură indisolubilă a “stării întemeiate pe dânsa.
660. Sufletul pornit spre trădare nu poate fi înfrânat cu nici.o legătură ; nesocoteşte binefacerile cu cari a fost încărcat, dispreţueşte primejdiile ce îl „ameninţă, şi
nici nu vrea să ştio do rușinea, co îl așteaptă şi de răutatea ce plănueşte; ca po un altar sacrifică gloria comună şi proprie, şi orbit fiind
cu totul, ca o hecatombă ardo și
preface în cenușe o fericire vădită şi bogată.
_ 661. Abuzul nu se opune uzului.
|
Aa
"662. Invaţă în vieaţa ta întreagă să trăeşti frumos, dar învaţă și să mori frumos;
663. Omul cuminte trebuo să trăcască în prezentşi să aibă grija unei vieţi
mai bune în viitor; a părăsi prezentul în dorinţa unei bogății sau a unei cinsti mai
mari nu e vicaţă, ci umbra unei vieţi sau somnul unui treaz.
664. Când primejdia sgudue o stare de lucruri şi relele ameninţă în chip vădit, cei ce nu sc hotărăsc să îmbrăţișeze una din cele două părţi învrăjbito şi păstrează o poziţiune mijlocie, de multe ori nu au un sfârşit bun; căci bolile cele mai
acute cer remedii foarte urgente, cari se schimbă într'o zi, dar nu târzii şi răsuflate,
cari vin pentru prohodirea şi îngroparea bolnavului.
|
665. Caută sfat dela Dumnezeu.

666. Adevărul
minciuni

doarea sa.

are atâta putere în sine, încât măcar că e învăluit de mii de

ca de nourii cei mai deși, totuş dumnezeeşte

|

Si

luminează

strălucind în splen-

Si

667. Cu măsură și cumpănă pedepsește Dumnezeu.
|
668. Inţelepciunea să nu-ţi fie dusă la extrem, ci să pară rece și înfrânată, însoțită numai de simplitate.
,
669. Virtutea tânără și neinfrânată e lipsită de prefacere.
670. Când urgia cerului cade asupra cuiva, înțelepciunea şi priceperea omu:
lui e zadarnică.
A
671. Extremităţile virtuţilor, când cere nevoia supremă, izbucnese scânteind
ca praful de puşcă frecat de oțel.
672. Inrudit cu cel nevinovat e cel ce greşeşte cu stingherire şi rușine.
673. Stăpânitorul să-și dea toată silința nu numai pentru vindecarea ranelor,
ci și pentru înlăturarea cicatricelor, ca nu cumva acestea să aducă uriciunea.
GTi. Mai rău decât cel care sufere de un viciu puternic, e cel ce pătimeşte
şi o copleşit de mii de insușiri rele, fie și mai uşoare.
675. Să nu ai încredere nici în fiarele şi nici în răutăţile: domolite.
|
616. Se poate ca și slăbitele vlăstare ale -răutăţii să le împodobim cu numele
virtuţii, încetul cu încetul cu multă grijă altoindu-le la virtuțile sigure.
677. Şi cei goi au arme.
68. Nevoia dă arme și celor goi.
|
"679. Legile iubirii .sunt mai largi decât prescripţiile legilor.
„680. Interesul robului ascultă de interesul stăpânului. .
681. Siguranţă reciprocă datorești siguranţei,

444
682.
683.
684.
685.

A

Ceeace
Orice
Nimic
Teama

|

vine pe neașteptate corupe sentinţele.
colţ pentru cel ce iernează e un liman.
nu-i sigur pentru cei ce se tem.
|
nu mărește numai relele întâmpinate, ci şi apropie

părtate.

|

|

686. Naufragiaţii nu pregetă nicidecum

pe

cele de-

E

să se sue pe orice scândură ce le arată

soartea.

|

687. Viclenia uneori a băut otrava ce pregătise pentru alţii.
688. Nimeni nu e atât de refractar la tămăduire şi împăcare, încât să nu aibă

întrînsul mijlocul prin care îl poţi conduce.

|

689. Uneori oamenii cuminţi, cedând și supuindu-se, pe nesimţite se urcă spre

înălțimi.

LL

|

|

690. Chiar cu mii de binefaceri ca și cu lapte de vei hrăni puii de năpârci,
totuș nu eşti de loc scutit de primejdie: dacă-i încălzeşti luându-i la sân..
691. Dispreţul chibzuit uneori răstoarnă .mai curând uneltirile zăbavnice ale
dușmanilor.
692. Cel ce se latină e lunecos,
693. Lumânările. stinse de curând, se aprind îndată iarăş şi dela o scântee.
694. Când părţile dau zor, mişcarea întregului e mai înceată.
695. Acei pentru cari cinstea e mai scumpă decât vieaţa, când sunt răniţi
cu săgeata cuvântului . ca și când ar fi morţiș loviți în inimă, nu se lasă de apărare,
nici

dacă

sunt

pe

jumătate

morţi;

aprinşi

de râvnă

pentru

cinstea

lor, ca nişte

ne1

buni chiar prin foc năvălese împotriva celui ce i-a rănit.
696. Cei cu mintea sănătoasă nu trec cu vederea nici chiar trupurile duşmanilor lor cari zac la pământ şi nici nu se apropie fără pază de ele.
697. De obiceiu nu vine numai o singură nenorocire. |
798. Pizma ce vede cu atâta agerime fericirea, e oarbă faţă de virtute.
799. In întunerec şi cei goi zic că sunt îmbrăcaţi în alb.
"700. Prilejul dă însemnătate celor mici.
„701; Uneori e mai sigură ncştiința ce aduce mântuirea, pe care-teama ar fi .
putut-o câştigă.
102. Neinfricoşarea uneori naşte succesiunea pericolelor.
103. Nici o mască nu poate ascunde faţa stăpânitorului, dar tocmai ca şi soarele îîn eclipsă, aşă şi pe el în prefacerea lui mai cu stăruință îl caută mulţimea. -704. Frica e grozav făcător de minuni.
705. Pe zi ce merge se dau tot mai multe: hărţueli pe arena, inimii.
706. Nebunia străbate prin orice vârstă şi formă a vieţii.
707. Prostia străbate prin toată vârstaşi forma vieţii; dar când nu e cu
totul contradictorie, ci așă zicând potrivită cu vârsta şi vieaţa fiecăruia, atunci ori
scapă priceperii, ori sufere mai uşor ocările.
"708. Cei mai mulți obişnuesc să rostească despre fiecare o părere potrivită

cu: hotărirea soartei.

|

|

- "709. Chiar vitejia din răsboiu nu e, de' cele mai multe ori, decât fătul dragostei de sine; care cu iscusință face tot chipul pentru păzirea vieţii
cinstei, ca şi
pentru

câștigarea

unei

710. Tocmai

glorii

precum

sorocul, pentru ca să poată
oameni

îşi arată

mai

mari.

-

cei ce se împrumută

să se împrumute

recunoştinţa

îndemnă la facerea de bine

către

-

iară cât se poate

binefăcătorii

:

-:-:

-

dau împrumutul înapoi când vine
mai

ușor, aşă

şi mulţi

lor, pentru ca Și în viitor să-i poată

-
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711. Discreţiunea şi fidelitatea la păzirea cuvintelor destăinuite cresc adeseori
din egoism

ca dintr'o rădăcină; căci mulți păzesc

să le comunice

secretele şi astfel

să câștige

secretul

pentru

sine

ca să

atragă

și pe

alţii

glorie.

712. Mărinimia, fiind departe de orice apucătură de rând, despreţueşte toate,
ca să fie stăpână pe toate.
713. Întrucât orice domnie vine dela Dumnezeu, și împărații pe pământ nu
sunt decât umbrele
lui Dumnezeu; cei ce se pun în capul cârmuirii, renunțând nu
numai

la casă, la femeie,

la copiişi

la prieteni,

ci şi (ceeace e și mai greu decât toate)

lepădându-se de sine, se cuvine poate fără greş să fie numiţi nişte bărbaţi politici sfinţi
şi viteji luptători cari aproape se jertfesc pentru mântuirea semenilor lor.
714.-Binefăcătorul dus fiind de o pornire nesăţioasă şi firească spre facerea
de bine, sau îmboldit fiind de egoism, uneori iartă pe omul nemulţumitor, nefiind
împiedecat oarecum de spini la culegerea trandafirului celui mai plăcut al gloriei; iar
cel ce are recunoștință şi-şi aduce aminte de. binefacere din fire şi. fară do voie, nu
se împacă niciodată cu cel ingrat.
.
715. Egroismul încuibat în suflet esto izvorul şi rădăcina multor rele; de aceea
dar cei ce renunţă la lume se presupune că au gura suverană ca să se lepede de
sine; căci adevărata înţelepciune care scrutează inimi şi măruntac, ştie că mulţi cari
fug de societatea oamenilor nu sunt mai puţin egoişti şi în pustiuri; din potrivă, cel
"ce nici-nu trage nădejde, nici nu se teme, ci arde de o dragoste curată şi nestinsă,
este cu adevărat culmea înţelepciunii dumnezeeşti.
|
716. Energia nu exclude blândeţea. Deci faţă de oameni şi de€ lucruri: poţi să
fii în acelaș timp viguros şi paşnic.
117. Culmea virtuţilor e lepădarea de sine.
718. Plăcerile, ca să ademeneuscă foarte lesne pe cei din calea lor, se ivesc
la mijloc împodobite și gătite cu mii și mii de .vrăji, până când farmecă pe cei
co le urmează, tăinuindu-le relele înnăscute şi fatale; căci dacă durerea de cap și

ameţeala

ar fi precedat beţia, cei mai mulţi ar fi căutat să fugă de multă băutură.

Deci plăcerile cu braţele deschise cuprind şi strâng pe bieţii oameni ca să-i sugrume,
719. Tratează toate cu spirit înalt şi bărbătesc.
720. Gândul cu adevărat vitejesc este cel care niciodată nu îngădue biruinţa
din partea vremii.
721. Unii, chiar când nu beau, se îmbată.
122. Binele neatins de răutate, chiar dacă se ascunde, singur se dă de gol.
723. Nerecunoștința nemotivată e şi curată nedreptate.
72.4. Nerecunoştinţa trece toate marginile răutăţii, așă încât, legile omeneşti
negăsind cuvenitele pedepse, Dumnezeu în mod excepţional îşi păstrează pentru sine
și răsbunarea asupra nemulţumitorilor.
125. Dintre oameni unii slujesc numai lui Dumnezeu, alţii numai lumii, iar
alţii şi lui Dumnezeu şi lumii; dar în orice formă a vieţii egoismulare o bună parte
și “nu e nici unul care nu slujeşte sieşi, unul dorind liniștea sufletească, altul banii,

altul gloria.
126. Cel ce se ţine nedeslipit de virtute şi nu găseşte plăcere în sine însuşi,
acela ar puteă fi mult prețuit din partea celor ce cugetă drept.
127. Cel ce a mers până la culmea virtuţii şi sa desbrăcat de orice fel de
egoism şi e aprins numai de o singură dragoste sfântă: de a vieţui în Dumnezeu, e
o raritate; iar cci încurcaţi în tot ce-i pieritor, neputând să se lepede pe deplin de
iubirea de sine, să fugă din răsputeri, ca de un tiran crud, de egoismul propriu şi
de rând, care se roteşte împrejurul plăcerilor scârboase şi slujeşte unei deşertăciuni

a

„446
vulgare” și unei

bogății ce se duce şi se "nvârteşto ca la un centru” în

preajma

tru-

pulii și a trecătoarei lui vieţi; în locui, fiindcă e slabă firea omenescă şi adeseori nu
recunoaște binele suprem, să prefere'fără murmur egoismul mai general care purcede
spre partea cea mai bună, împodobeşte sufletul din belşug și se întinde: asupra rudelor și neamului și aduce cuvenita slujbă vieţii comune; căci omul fiind un animal
sociabil, o parte dintr! însul o datorește patriei sale mai mari şi mai mici; parte progeniturii,

parte -- nu cea mai

puţină —

prietenilor,

iar pe sine

întreg se “datorește lui

Dumnezeu. Omul tăvălindu- -se în: egoismul așă zicând individual, nu numai nu ar fi
un cetăţean al luimii, ci nici măcar un simplu cetăţean şi nici om, întrucât nu “1ucrează nimic, nu îndeplinește nici o datorie. Indemnat spre amândouă direcţiile, ar
puteă să-şi ducă vicaţa” cuminte şi cu cinste, iubind nu numai „corpul, ci'şi sufletul,
bucurându-se în chip legiuit de plăcerile neoprite și împiicându- se pe sine prin muncă,
prin ocupaţii serioase și în răgaz făcute, bucurându-se mai mult de nepieritoarele bunuri ale sufletului; exercitând zilnic virtuțile morale: Și civile: şi cu drag îndeplinindu-și datoria faţă de vieaţa comună ; dar înainte şi mai presus de toate, dându-se și
inerezându- se pe sine întreg lui Dumuezeu a-toate- dătătorul şi cuprinzătorul, supunând lucrările sale! succesive „credinţei și frumosului, cari “sunt lucrurile cele: mai
de 'căpetenie pentru un om; dacă pe acestea, ca pe nişte temelii bine” întărite, 'Şi-ar
clădi interesele proprii, n'ar puteă fi vrednic de dojană. Să imiteze dar sferele plane:
telor, cari cu neobosită supunere și cu pornire uriașă fac: cea mai repede miscare
împreună cu cea mai înaltă sferă, pe când cursa lor „proprie, din motive proprii,
fac mai

în răgaz.

Na

“

"798. A aveă mintea băcănească e lucru ruşinos;. iar a susțineă şi a.întări în
discuţii argumentele proprii prin pilde uneori inteligent luate din vieaţa particularilor
și a meșteşugărilor de rând, e cevă vrednic de” Socrate şi de un filozof; căci meşteșugurile,: ca: slujitoare ale firii, din' vistieriilo acesteia nasc” pe nesimţite nu puține
luckuri bune pentru: vieaţa comună.
"729. Nu numai propriile noastre patimi, ci şi însăş mintea: noastră e o fiară;
căci 'cu toate că e legată în lanţuri din cele: mai groase, ca tot se smulge și, îmboldită
de deșertăciune și ambiţie, se: împinge pe sine în chip jalnic peste prăpăstii. Ingrădită în strâmtoarea legilor stă închisă, poartă mii de zăbale, so împiedecă de moravuri, e înfrânată de poveţe şi porunci, se. leagănă și se încântă de făgăduinţe, de răsplătiri omeneşti şi divine; dar măcar că ea are de faţă atâţia şi atât de “mari supraveghetori,

aprozi şi

paznici,

tot păcătueşte

şi-o apucă nebuniile,

şi de multe

ori ru-

pând orice lanţ, alunecă, se abate şi cade în chip ticălos în prăpastia pieirii.
730. Legile divine și omeneşti ca nişte înfricoșaţi supraveghetori şi pedagogi
“păzesc şi conduc mintea noastră, care-i în stare de pruncie şi aproape de nebunie. 131. Mintea seamănă cu o sabie goală; tăind toate lanţurile ce o împresoară,
“de multeori ucide şi pe cel ce o poartă. n
732. Nu

numai

răutatea! oamenilor,

ci uneori

şi nebunia

se face" unealtă

Pro-

niei, care obișnueşte a se sluji spre bine şi de puterile protivnice.
733. Chiar prin nebunia mulţimii, când mijloceşie Pronia sfântă: și ajută izbândirea binelui, se batjocoreşte şi se înjoseşte trufia şi obrăznicia omului.
134. Precum : 'locaşurile sfinte cari sau arătând întemeierea puterii dumnezeeşti
'deasupra oricărei legi, sau împărtăşind învăţătura asupra dreptăţii legilor, sau milosti-

*vindu-se
de slăbiciunea

firii și deschizând uşile pocăinţei, dăruesc adăpost -celor

“greşesc, aşă și virtutea oficială, care-i cu adevărat cevă sfânt, uneori aduce
și siguranță

i...

chiar răutăţii

prativnice:

”

î 185, Legile. omenești nu cercetează vistieriile. sufletului.

ce

mântuire

di
136. Cetăţenii buni pot împăcă interesele personale cu alo Obştii, fiind gata la
nevoie să: sacrifice interesele lor proprii.
737. Insăş firea pare a iertă pe cei ce întreprind un lucru, fără de care nu
pot fi în stare să îndeplinească poruncile ci.
138. Mândria şi deşertăciunea bântue în felurite chipuri pe oameni; de multe

ori încearcă a ne amăgi chiar sub masca smerenici. Unii aşă dar prin cuvinte, alţii
prin tăcere vânează gloria; unii chiar împărtăşind și altora din cecace au, îşi fac o
fală din dărnicia lor, alţii acoperind sgârcenia lor murdară o numesc economie şi se
laudă cu ea sub cuvânt de înțelepciune; iar îngâmfarea, semeţia şi uneori decăderea
până la acele suflete înjosite fac pe dascălii simpli şi pe mulţi meşteşugari de rând
să 'se umfle într'atâta în pene, încât nu puţini din boierii cari'se plimbă în trăsuri
sunt cu adevărat mai modeşti decât-ei, cu toată greutatea dregătorici lor.

739. Mintea onienească poartă în sine

simânța legii

sfinte,

năzuinţa de a

fi

crescută în virtute îi este firească; dar adeseori, fie din împrejurări silnice din afară,

fie din slăbiciunea firii, abătută fiind din calea dreaptă sub tirania patimilor, săvâr-

şeşte fapte stranii şi monstruoase; dar întocmai precum monștrii născuţi "din fire au
în parte forma prototipului, aşă şi” sufletele cotropite de stricăciune, atât ca o mângâcre în suferinţele ce le apasă, cât şi pentru ca să aibă putinţa să îmbrace din nou
frumuseţa 'lor de altădată, 'ca la un amanet sau la o ancoră sfântă urmează: a ţincă
din răsputeri la forma superficială a virtuţilor, cecace mulţimea o numeşte prefăcătorie, dar care uneori poate fi vrednică de laudă; căci ca este “unealta care înlătură
piedecile, frâul răutăţii și mijloc sigur pentru recâștigarea. virtuţilor pierdute.
1740, Cei ce se mărginesc numai la suprafaţă şi nu se cufundă, ca să zic
așă, până în fundurile sufletului, nu apucă, nuu îribrățişează şi :nu laudă decăt abiă .
umbrele virtuţilor.
741. Pedepsele cele mai ușoare par a. f foarte grele, când -e pedepsit
cel noima
2. Şi cei mai medioeri oameni întind braţele! şii foarte! lesne se împacă cu
E
„gloria care pretind că-i urmăreşte pe când ei fug de ea.
“iartă virtuțile
extrem
la
până
dusă
modestie
o
arată
ce
743. Chiar oamenii
Di
tăinuite în suflet, când uncori se ivesc afară urmărind o glorie cumpătată. ”

744. Indărătnicia, ca un portar ursuz şi morocănos, închide multe lucruri do folos.
”
|
"745. Pizma nu are niciodată răgaz.

746. Precum unele otrăvuri nimicesc acțiunea altora, așă uncori şi mândria
tă
mărginește viciile sufletului.
pracvirtuoşi,
pară
să
ca
747. Mulţi atinşi de boala unei mândrii copilăreşti,
.
tică cu adevărat virtuțile.
fereşte de înjosire şi popularitate,
se
pretutindeni,
748. Mândria, inaccesibilă
ca şi de societatea oamenilor defectuoși.
749. Cei mândri și trufaşi, fugind de: orice societate şi abiă suferind răutăţile
lor fireşti, foarte puţin se desbracă de relele ce bântuc pe cei cu cari vin în-atingere.
1750. 'Toate viciile sunt duşmane neîmpăcate ale virtuţilor; numai mândria creşte
alături de toate virtuțile.
To Din neştiință oameniise tem de..moarte că şi copiii de. întuneric.
. Pregătirea ce se pune la cale impotriva ŞI „împrejurul morții, “face! ca
SE
”
e
DD
moartea «isă i fe mai înfricoșată.
a măhurii,
a
753. De multeori dăinuirea mai îndârjită a mâniei, a dragostei,
-nirii,.a

nădejdii

şi' a oricărei

alte patimi, învinge

frica morţii.

*

---- î

154. Virtuţile fâţişe dau naştere laudelor, iar cele anonime atârnă de întâmplare,

..
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155. Laudele: sunt ca şi nişte răsfrângeri de ale razelur ce izvorăsc
din virtuţi.
156. Svonul

nu

e, îndeobște,

nici

vestitorul

nepărtinitor.

adevărului,

nici

judecătorul

”

157. Cei învestiţi cu puteri mari sunt admiraţi şi cinstiți ca şi corpurile ce'reşti, dar fiind în continuă mișcare, nu au niciodată repaos.
758. Dragostea de neam începe dela căminul propriu.
: 759. Cel ce săvârşeşte o căsătorie și se face tată de copii, a ajuns să dea
soartei suverane amaneturi sigure și scumpe.
760. Cei dedaţi la economii, îngrijind prea mult de păzirea şi sporirea averilor proprii, de obiceiu neglijează interesele comune.
761. Grijile de a doua oară se zice că sunt mai înțelepte, dar. adeseori grijile
dintâi sunt: dela Dumnezeu.
.
762. Uneori apărătorii virtuţilor sunt cei cari n'au fost dăruiţi din fire cu fru-

museţa trupului.
763. Şi la morţi și la ruine noi cinstim vechimea ; deci se cuvine ca mai
mult s'o cinstim când ea este în vieaţă.
764. Dacă nu vor ţineă seamă de nobleţă, cu ce se vor deosebi de dobitoace fiii oamenilor?
165. Nu uită ca și în suferinţele mici să te deprinzi cu răbdarea, pentru ca mai
ușor să poţi duce suferințele mai mari când vor veni.
766. Inţelepciunea, și atunci când migăleşte lucrurile mici, lucrează cu teamă şi
cu

toată luarea

aminte

și nu

cutează

să se apuce

de

întreprinderi. mari.

767.. Pornirile sufletului cari nu ies la lumină, nu sunt supuse hotărtrilor judecătorilor

pământeşti ; ele însă

se judecă

și se osândesc în

cer.

768. Pedepsele dumnezeeșşti nu sunt îngrădite în ţarcul vremii.
769. A iubi pe față şi a uri pe faţă, e cevâ'care aparţine copiilor şi caracterelor generoase.
”
770. Cel fricos e îndrăzneţ, când nare încotro.
711. Frica cea prea mare este sora îndrăznelii.
1172. Cei cari în vorbele şi faptele lor umblă pe căile largi şi bătute, au parte
de linişte sufletească.

713. Unii obişnuesc a cinsti

atât de

mult

prietenia,

încât nu

încetează. a

iubi, deși cei iubiţi de dânșii îşi împlinesc prea puţin datoria faţă de ci. Nişte asemenea oameni, departe de ă fi vrednici de ocară, trebue mai curând să ne slujească
de pildă. Căci folosirea chiar pe jumătate de cele bune aduce multă plăcere ; iar cei
cari sunt grei la prietenie şi veșnic nemulţumiţi și, cum zice proverbul, (de sgârcenie)
despică în două boabele de chimen, în lipsă de prieteni, întocmai ca întro noapte
duc

o vieaţă întunecată

şi oarbă;

dar cei cari

nu

se lipsesc

consideră egoismul cel vrednic de laudă ca motiv îndestulător

uşor

de bunurile vieţii

pentru

îngrijirea

de

unii quasi prieteni ; căci omul e din fire doritor de'societate, neputând suferi singurătatea.
774. Cel ce ştie să petreacă frumos în odihnă, ştie să și făptucască frumos.
775. O nădejde slabă şi îndoelnică e mai: bună decât desperarea.
776. Bolile nu se vindecă cu vorbe înflorite, ci cu doctorii salutare.
717. lea seama ca nu cumţă, când ești sănătos, să risipeşti ajutoarele în
contra bolilor.
.
|
778. După saţ să nu faci nimic.

719. Saţul pretutindeni e supus greşelii.
180. Reformele,

„cetul şi pe nesimţite.

chiar î în materie politică, să nu se facă decât încetul cu în-

AL-10

681. Doctoriile nu sunt bolnavilor totdeauna de folos, dar celor sănătoşi sunt
totdeauna vătămătoare.
|
182. Ce nu vindecă cuvântul, vindecă îndrăzneala.
183. Optimismul, când nu se arată nici o rază a nădejdii, şi neabătuta stăruință

în a procură

și a cheltui

ceeace

trebue,

atât

în vieuţa

trupească
cât

şi în cea

politică, duce izbânda mântuirii chiar până la minune.
N
184. A puteă suportă lipsa unei mângâicri divine și omenești, e cu adevărat
o mare

generozitate a sulletului.
139, Invaţărte să renunţi

|
pentru

Dumnezeu

la tot

cecace: ţi

este

mai

dra

și plăcut.
”
180. Inchipuirea a înşelat p6 mulţi prin schimbarea locului.
13î.' Vremea e cea mai scumpă comoară; deci nu o petrece șezând.
138. La moartea vârstei tinere și bine legate nu plâng vărsând lacrimi multe
(cum e firesc) unii cari ajung la bătrâneţe, ci povestesc chiar cu plăcere binele de
care au avut parte în tinereţea lor; dar se tem de moartea unui trup schilod și șubred
ec-l poartă acum îmbătrâniţi şi încovoiaţi până la pământ.
,
189. Simulgându-te din lumea de afară, strânge-te, pe câte cu putinţă, în tino;
790. Nu numai în natură picirea unuia este nașterea altuia, ci și în vieața suiletească, când încetează teama sau grija, sau preocuparea sau patima sau păţania; din
— ca să zic aşi— focul uneia din ele îndată se naşte alt neajuns, care nu mâhnește
și doare mai puţin; și astfel sărmanul om, purtat dela o corabie la alta, e bătut de
rele şi de valuri, până când nautragiază în mult sbuciumatul noian al vieţii; şi numai acei cari, cu între două ancore sfinte, se clatină întru răbdare și smerire, plutesc
mai sigur și, cu ajutorul de sus, își îndreaptă cârma spre limanul mântuirii.
791. Omului bătut de suferinţe, nu numai din partea duşmanilor și a oamenilor socotiți, ci şi (ceeace e foarte neplăcut și ciudat) din partea celor ce-l iubese
i se dă, când îi iese sufletul, oţet în loc de apă; căci omul este atât de lunecos la fire,
încât cu toată ncadormirea și grija mare ce poartă, uneori tocmai din această cauză
iubitorul e oarecum orbit faţa de cel ce iubeşte.
792. Adeseori suntem înșelaţi cu privire la treapta puterii noastre; dar -când
cădem în nenorocire luptând cu nenumărate nevoi, simţim şi pricepem din experienţă,
că sărmanul suflet, chiar peste voie, e un voinic purtător de poreri.
793. Când suntem loviți de nenorocire, învăţăm ce fel suntem.
794. Nimenea nu va tăgădui, că patimile sunt mai tari la întâia lor năvălire;
uneori valul lor a şi înspăimântat chiar pe oameni cu adevărat viteji; dar
de aceca
biruinţă şi multă siguranță este întâmpinarea vitejească și mai
înţelepţilor
dă
ceeace
pe îndelete a duşmanului după închiderea şi zăvorirea porţilor chiar dela început.
„795, Atât în cuvintele şi în faptele noastre cât și în însuș suiletul nostru
sunt multe porniri ascunse cari ne înșală și pe noi, cu toate că cu multă
le urmărim, le cercetăm și cu curiozitate căutăm să ni le desluşim.

chibzuinţă

796. Acela e negreșit făcător de lucruri mari, care e plin de dragostea pentru
Dumnezeu şi aproapele său.
.
197. E lucru rar în vieaţă iubirea sinceră, mai presus de trup, curăţitoare de
orice patimă, depărtată de egoism, desprețuitoare de răsplată, liniștită, netulburată de
teamă şi care cu ochii închiși să năzue spre bine numai de dragul binelui.
. mincinoasă fiind născută din ură, toate 'minunile ce faco din
198. Iubirea
din teamă, cu viclenie le atribue iubirii curate care slujeşte unui
și
pizmă
mânie, din
singur Dumnezeu.
|
199. Scânteia iubirii, ca şi vestita piatră alchimică, face ca şi cele mai ncînHurmuzaki,

Documente,

XIV,

51

450

,
lucruri, dânduile o formă

semnate

strălucită, să fie mai

încercat.
în anotimpuri,

800. 'In elemente,

în animale

scumpe

decât aurul

şi în oameni

cel mai

mulţumită

unei

şi a
tainice şi prea drepte distribuții, pronia dumnozcească a pus seminţele binelui
răzimat oarecum raţiunea societăţii politice pe nevoi reciproce; deci o parte de pimânt
rodeşte fructe, altă parte bucate, un anotimp dă naştere florilor, altul roadelor, altul
frucumple hambarele cu grâu; unul ară, altul seamănă, altul adapă și altul culege
scoate
alta
aramă,
alta
fier,
tele cele mai dulci; şi altă parte a pământului produce
argint, alta aur. Tot așă Dumnezeu printi*o împărţire foarte justă a dat oamenilor
minţii;
bunurile, po unii împodobindu-i cu frumuseța trupului, pe alţii cu strălucirea
sufletești
liniștii
a
şi unii plutesc în bogăţie, alţii se bucură de nepieritoarea avuţie
universului, deși petrec în ascuns ncştiuţi de nimeni;
şi gustă cu prisos din bunurile

şi unii înfloresc în primăvara tinereţii, alţii după curgerea vremii ca într'o vară aduc

adevăr
roade, pe mulți iară şi livada bătrâneței îi arată vestiți şi slăviţi. Trebue în
e,
ca omul cuminte să socotească și aici temperaturile, atât aceea a vremii particular
are
ea
şi
(căci
vârstelor
cât şi mai vârtos aceea a celei generale (înţeleg politice) a
obserarșiţe, înnecuri, călduri canine şi geruri), pentru ca printr'o neobosită și statornică
o să
neîngrijir
din
cumvă.
nu
ca
şi
vare să culeagă la vreme fructele cele mai dulci,
piarză anotimpurile și din lăcomie să culeagă fructe necoapte.

801. BlAndeţea e de multe feluri; una, care e darul fățiș dela Dumnezeu, în
în sufletele

floreşte
milei

şi

dragostei

nepieritoare,
de

oameni,

prielnică, voioasă, împărlăşind celor greşiţi zestrea

amintitoare

de

omenească,

slăbiciunea

iertătoare,

cu

blânprisosul generozităţii făcând bine chiar celor ce au săvârşit nedreptate. O altă
deţe e vlăstarul cuminţiei

şi înţelepciunii: ea se scârbeşte de

păcatele

săvârşite,

iar

po:
cu nădejdea îmbunătăţirii şi îndreptării ea se preface cu pricepere în milostivire,

potrivit.
toleşte în vremea de faţă sufletul aprins după răsbunare şi-şi rezervă timpul
viclenie neMai este şi un alt-fel de blândeţe reprobabilă, care plină de făţărnicie şi
cei ce grepe
măcar
nici
cruţă
spusă caracteriză pe acei cari pe tăcute muşcă şi nu
l mă:
șesc din neștiinţă, ci printr'o neîmpăcată supărare şi încruntare atacă deadreptu
trufie,
duva. şi oasele. Mai este şi o altă stare sufletească ce se naşte uncori din

ulteori din frică. Neavând nici o încredere întrinsa, nu se ivește la lumină, ci ridică
fruntea şi se mândrește preferind numele unei biruinţe îndoelnice, unei blândeţe silite
pretinse. lar a trece cu vederea călcarea fără cuvânt a cinstei proprii, bogata comoară

sub

pretext de blândete, e în firea unui suflet de rând. Uneori blândeţea şi blăjinia

ază
naşte lenevia şi trândăvia sufletului, căci nu poate suferi, ci ca o povară îndepărte
răsbunare.
amintirea insultei ce i se aduce şi care cere o tărie de suflet pentru

802. Hărnicia e: roditoarea multor bunuri, iar lenevia e cu totul vătămătoare,

ci în
întrucât nu împiedică numai dobândirea foloaselor ce o întâmpină din afară,
chip de rugină atacă şi pe -cele ce le aro şi lo părădueşte. Cel puţin cel cuminte
ştie alege
trebue: să muncească, dar pe temeiul unci chibzuinţe premergătoare, care
căci
mânilor;
cele folositoare când merge cu pas încet şi nu grăbeşte deloc lucrările
greşesc
graba cea peste măsură e dovadă de nebunie. Cei ce umblă cu chibzuinţă
şi
stăruința
cu
legătură
în
uneori, dar greşeala lor se datorește încetinelii, care stă
seamă
ţin
adâncimea minţii; iar cei ce nu au în vedere decât numai sfârşitul şi nu
ajung de
şi
ci
scopul,
ating
nu-și
că
de mijloacele ce duc la acost sfârșit, nu numai
când se
râs şi se aleg cu ruşinea. Sunt cu toate acestea în vieaţă unele prilejuri
bătrâcere numai decât râvna fierbinte şi neadormirea. Atunci să se asculte sfatul
«trebue
că
atenian
nului din Cos: <la boalele grave ajutor neîntârziat», și al oratorului

să hotărîm încet, dar ce am hotărit, să săvârşim repede». Fiecare zi are de îndeplinit
-

Jo
o faptă; aceasta săvârşind-o cu grija cuvenită şi fără zăbavă, noi, uşuraţi şi gata de
lucru, vom aşteptă a doua zi spre a plăti şi acesteia, cu aceeaș grabă şi grijă, datoritul bir. Dar principiul nostru în fiecare întreprindere să fie «grăbeşte- -te încet».
803. Mâhnirea e ca și otrava; umple închipuirea'cu ceaţă, întunecă frumuseţea
minţii, înnegreşte obrazul, şi chiar împărtășește celor ce suferă de ca un aer pestilenţial, aşă încât şi ci, ca şi cei dela oracolul Triphonios (precum se zice), sunt lipsiţi
de râseto și veselie. Unii însă această stare de grosolănie, de amuţire şi asurzire caută
s'o împodobească cu numele virtuţii, înţelepciunii şi conştiinţei.evlavioase şi, fie din prefacere, fie din melancolie, atrași prosteşte spre o astfel de părere absurdă, împiedecă
pe :oameni dela veselie. Inţelepciunea, din potrivă, alungă cu totul întristarea inimii,
pricinuită de orice soarte, de orice părere asupra vieţii şi filozofii stoici, măcar că
deprindeau pe şcolarii lor să stărue cu tărieîn vicaţa aspră și primejdioasă, nu îngăduiau însă. nici ei dedareala întristare, ci chiar și pervertită, virtutea, după credinţa
lor, trebuiă să strălucească în veselie. Iar cei ce îmbrăţişară religia creştină şi nepieritoare trăind în necontenită bucurie, în orice fel de primejdie, sunt lăudaţi şi încoronaţi. Cât priveşte întristarea ca şi jalea superlicială a celor cari, urgisiţi de împărat,
petrec în temniţă sau în surghiun, ele trebue socotite folositoare lor, pentru ca nu
cumvă cei osândiţi, petrecând pe faţă şi fără ruşine în veselie şi bucurie, să împingă
la o mai mare mânie pe cel ce impune pedeapsa şi care-i suveran în această privinţă.
S04. Frica e mama urii.
805. Domnitorul se cuvine să craţe şi sângele cel mai de rând.
806. Cel ce repede osândeşte e ca şi când osândeşte de bunăoară.
807. Ceeace aduce cu mult mai multă glorie atât chirurgiei cât şi politicei,
este vindecarea, iar nu amputarea membrelor putrezite.
803. Chiar fiii doctorilor nu întrebuinţează aceleași medicamente faţă de oameni
de rând ca şi faţă de oamonii vrednici.de respect prin nobleţe; pentru acești din urmă
se slujesc de mult mai blânde şi mai bogate mijloace terapeutice.
809. 'Trebue ca stăpânitorii înţelepţi, dacă din cauza urgenţei n'ar fi exagerate
şi defăimate măsurile lor, să însărcineze pe alţii pentru săvârşirea faptelor ce le displace şi să facă singuri tot ceeace îi place, încântă şi desfată sufletele.
810. Scurtat trebue să fie timpul pedepsei şi nu îmbucăţit; nu trebue ca pedeapsa necesară să fie aplicată de mai multe ori, ci dintr'odată.
811. Se

cuvine

ca

rănile

şi

tăeturile

să

fie numai

decât

tratate

cu

o mână

blândă, întrebuinţându-se ca şi nişte cataplazme binefaceri mai mult faţă de cei cari
suferă şi să se înlăture orice bănucală de cruzime.
„ Cei cari împilează pe supușii lor cu biruri dese, e peste putinţă să scape
de

urmările

lăcomiei

lor; întrucât

ei aprind

o năpraznică

flacără

de ură, căci

pentru

cei mai mulţi vameni averea e sânge și sullet; deci e tot atât de rău a-i despoiă de
vieaţă ca și de avere. 'Trebue dar ca perceperea dărilor să rezulte din adevărata trebuinţă spre vădita pază şi mântuire a binelui obştesc; dările se cade să fie moderate
şi să nu smulgă cu cruzime, după cum zice proverbul, şi pielea împreună cu lâna;
un rego generos urăște şi pe grădinarul care taie verdeaţa din rădăcină. Nu mai puţin
de temut sunt și desele dări şi numirile nouă cari li se dau, căci ele nu micșorează
mai puţini decât sporesc ura; deoarece mulţimea, înşelată fiind, huleşte cu mai puţină
frică învinuind pe stăpânitor do laşitate şi dându-și scamă de puterea ce are. Dar
trebue a se supraveghiă cei cari strâng birurile, dintre cari cei mai mulţi despoaie
nu 'mai puţin stăpânirea decât pe supuşi. Briarei cu multe braţe, lipitori a-tot-mistuitoare cari nu sug numai laptele, ci şi sângele bieţilor oameni, şi cari multă 'neno- |
rocire aduc stăpânilor, sfâşiindu-i.ca şi câinii legendari pe Acteon. Pe lângă asta plă-
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tirea cu păsucală şi pe îndelete a dărilor ușurează povara acestora şi o face aproape
cu

nesimţită, şşi economia

cruţare

cumpătat

și traiul

face

al stăpânitorului

ca supușii

să fie mai bucuroşi la îndeplinirea datoriilor lor publice. Iar acei cari cheltuesc prosteşte averile ce se dau cu suspinuri şi lacrimi,
ale căror fructe le mănâncă corbii și şoimii, şi
căci adevărata bogăţie, cum ziceă Mecena, nu
rilor cât din puţinătatea cheltuelilor. Dar și de
ca nu cumvă dările să fie neegale şi nedrepte,

" alţii să profite de naivitatea stăpânitorului;

sunt asemenea copacilor din prăpăstii,
de cari oamenii nu se folosesc deloc;
so strânge atât din mulţimea venitu:
un alt. lucru trebue să se ţie seamă,
,
astfel încât unii să se amăreascăiar

şi să

căci el e dator să fie tată comun

îngrijească şi să caute de statul întreg ca unul care vrea să se poarte ca adevărat
domnitor şi nu ca tiran; de aceca şi Platon laudă cinstirea averii.
- 813. Bătrâneţea ca un: neîmpăcat tiran nu lasă pe oameni să se bucure de
plăceri şi de cele oprite; ca ameninţă pe faţă pe cei ce uită legile ei.
814. Cei mai mulţi oameni, tot ceeace cu nespusă trudă tăind, retează din delor şi cu

lor fireşti, o adaogăla mândria

fectele

acest

adaos

zilnic

să

fac ca aceasta

iea proporţii mari; şi aşă, po când patimile din noi sunt pedepsite întru câtvă, îngâmfarea iea aerele unei biruinţe şi ale unui triumf.

81.
nu

Cei mândri nu numai spală cu mii de obrăznicii acele defecte, de cari

întâmplător

sunt

nu le au.
816. Nu

astfel

împresuraţi,

ci

numai din calcul, ci şi din deșertăciune

817. Inchipuirea o roditoarea multor

însuşiri

acele

şi nimicese

dorim

pe

bune

cari

e
cele odioase.

idoli; dar nici aşă nu e în stare a zu-

arăvi cu exactitate icoanele felurite şi ciudate, întipărite în inimă de mulţimea patimilor.
818. Amintirea trecutului şi grija: de cele viitoare sunt înnăscute numai omului;
celelalte animale vremelnice şi lipsite de rațiune se învârtesc în prezentul care ca
un şivoiu se scurge foarte repede.
819. A respinge întrebările viclone printr'o întrebare potrivită, e o trăsătură a
înţelepciunii, care aro ca dascăl gura suveranului.
820. Unii sunt de părere că a săvârşi nedreptate în parte este iertat, pentru ca
astfel să se poată face dreptatea multora; dar răul rezultat dela nedreptatea prezentă

e însemnat şi sigur, ci despre cel viitor cine va chezăşui? Se cuvine cel puţin ca
acei cari cinstesc virtutea să facă tot ce e bine, drept şi de folos obştesc, și să lase
viitorul pe seama Proniei sfinte, şi să nu-l hotărască în chip falş cu o mână

nesigură,

sub 'pretext că fac dreptate.

821. Cu multă risipă do vorbe caută fiecare să laude acele defecte, de cari
pee atât de împresurat şi apăsat, încât nu poate să le îndrepte și nu poate șterge
|
tele lor prin întrebuinţarea unor doctorii potrivite.
892. Nebunia unui bătrân e mai mare decât aceea a unui tânăr şi a unui copil.
823. Nimic

nu

e mai

supărător

decât

nebunia,

care

are o parte de

inteligenţă.

824. Nici răutatea neaoșă nu declară răsboiu făţiş în potriva virtuţii; ci precum
tot chipul cu
i se pare mai bine, cinstind şi respectând numele ci, o împroaşcă în
atacă
i nsultele răutăţii şi o defaimă în tot felul și” îi aduce mii de învinuiri, și, murind,

pe devotaţii virtuţii ca pe nişte dezertori cari au trecut în tabăra viciului.
825. Cei mâi mulţi oameni,

despreţuind

tăinuirea şi interesul

material

,

şi do-

rind ori să atragă mila pentru supărările şi suferințele lor, ori să fie admiraţi pentru
isprăvile

date

lor, preferă

uneori

francheţa

faţă de o tăcere

826. Patimile cari clocotesc în suflet împing
chiar po cei cari se fălesc cu înţelepciunea lor.

827. Omul în copilăria lui, nu numai

mai

sigură.

la multe

fapte absurde şi ciu.

sentimentele-i false obișnueşte a le împo-
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dobi cu numele virtuţilor, numind bunăoară chibzueală laşitatea, ambiţie deşertăciunea,
mărinimie încumstarea, afabilitate linguşirea ordinară, seriozitate şi severitate de caracter
îngâmfarea şi sagacitate înşelăciunea; ba uneori oamenii morg atât de departe cu nerușinarea, încât susțin ca virtuţi viciile cari sunt cu totul opuse acestora şi: fără să
roșească se prefac că posedă aceste. virtuţi; ei suferă de laşitate şi totuş fac înaintea
tuturor pe curajosul, ci sunt sgârciţi până la scârbă şi totuş se laudă cu dărnicia, se
tăvălesc în noroiul plăcerilor şi totuș pretind că se închină cumpătului, chinuesc po
nedrept pe supușii lor și totuș revendică dreptatea. Atât de iscusit este omul păcătos,
omul care bate toate căile și caută din toate parţilo să-şi tragă perdele sprea împrăștiă
şi a împinge învinuirile şi mustrările ce-i vin dela cei ce-l înconjoară.
828. Foarte lesne iertăm greşelile prietenilor noștri, când ele nu ne pricinuesc
nici o pagubă; dar defectele lor cari ne supără, chiar. dacă sunt neînsemnate, prin
limbaj elegant lo pedepsim în mod exemplar şi aproape le înfierăm ca nesuferite prin
uitarea prieteniei. Şi aici, de bună seamă, hotărește egoismul după bunul plac.
829. Cei ce diu inimă laudă faptele vrednice de mirare se arată ca şi părtași
la săvârşirea lor.
830. Fatală, când e vorba de frică, este partea aceea dintr'însa, care umple de
întuneric mintea şi, sub pretext de siguranţă, ne face să ne abatem dela drumul mare;
iar partea aceea care pe cei cari se mândresc și se îmbată de buna lor stare îi deşteaptă ca printr'un fel de bolduri amintindu-le slăbiciunea, e de mare folos şi îndepărtează .multe primejdii. lar orice temere și sfiiciune într'o întreprindero strică tot
ce-i vrednic de laudă, întru cât eo cedare stângace la amenințările zadarnice ale duşmanului şi o nesocotire a bunelor prilejuri. A înfrână însă o soarte destrânată printr'o
. netezi
teamă înţeleaptă şi, printr'o potrivită rezervă şi prevedere, a pregăti şi a-şi
drumul coboritor în vederea schimbărilor omeneşti, e lucru mai de preferit decât o
neînfrânată îndrăzneală; în cazul acesta omul nu se prăbușeşte dus fiind peste prăpăstii,
ci ca un călător sprinten şi cu faţa veselă își bate drumul înainte. Și cei stăpâniţi de
frică, fie când plutesc pe mare; fie când se bat în răsboiu în vreun şireag, nu-și fac
numai

sieşi mare

rău,

ci şi altora, boala

aceasta

uşor

răspândindu-se;

ce as:

iar acei

cultă de căpetenie prin cuvânt, şi când aceasta poruncește, unesc bărbăţia şi îndrăzneala
cu raţiunea şi-şi stăpânesc avântul ca şi cu un frâu, duc corăbiile şi statele la limanul
,

mântuirii.

|

831. Foarte anevoioasă e deosebirea adovărului atât în lucruri, cât şi în cugetări
şi în cuvinte. Multe sunt celo ce ademenesc, înşeală şi maschează simţurile şi închipuirea, cari, pe temeiul lor, plăsmuesc nenumărate năluciri, ci și mintea o învălue cu
întunerec, aşă încât, în fiecare zi și în fiecare ceas, omul are deosebite păreri despre
oricare persoană sau oricare lucru, înalță viciile cu numele virtuţii, terfeleşte virtuțile
şi laudă sau scade fapte indiferente săvârșite din întâmplare şi ieşite la lumină uncori
fără voia făptuitorilor, fapte absolut străine de răutate şi virtute.. Dar adeseori, când

lucrurile se schimbă prea puţin, mintea, prin afirmări şi negaţiuni luptând

cu sine, îşi

arată turburarea din lăuntru și triumfează nestatornicia și şubrezimea şi chiar neplăcerea, așă încât injuriile soartei care se schimbă des nu însoțesc mai puţin sentimentele sufletului care se clatină astfel şi care merge până la extrem prin ginwăşia,
frăgezimea şi desăvârşita-i moliciune. Și dacă soartea ticăloasă ar îi avut glas, poate
ne-ar fi mustrat și ne-ar fi învinuit de prostia care niciodată nu găseşte - plăcere şi
nu se mulţumeşte cu bunurile de faţă.
832. Oamenii înţelepţi îşi dau seamă şi știu că folosul tăcerii e sigur şi că,
din

potrivă,

întrucât

mari

sunt

relele

prietenia nu e numai

ce

pricinuește

vorba

multă

şi împărtăşirea

tainelor, Dar

o podoabă şi o frumuseţe, ci şi un turn de tărie şi un
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stâlp de razim,

iar

rodul cel

în locul tăcerii belșugul

mai

plăcut al prieteniei

e purtarea sinceră, ei preferă

vorbelor. Căci pentru un suflet pătimitor împărtășirea gân-

durilor dureroase nu e mai puţin de folos, decât evaporarea umorurilor supărătoare
pentru un corp apăsat şi năbușit. De aceea unii regi vestiți prin înţelepciunea lor, fa-

miliărizându-se cu vreunul dintre

slujitorii lor, obişnuese să-l ridice la o treaptă de

cinste egală, pentru că, atunci când ei voesc, lepădându-și masca regală, să comunice
de o prietenie nefăţărită, ceeace întradevăr
cu el fără înconjur şi pe faţă, bucurându-se

e' un dar dumnezeesc.
833. Simplitatea şi neprefăcătoria

e imaginea

adevărată a naturii primitive;

căci ele poartă curate și neamestecate trăsăturile frumoase şi strălucite întipărite
Dumnezeu, ziditorul tuturor făpturilor. Chiar artele cari reproduc mai nemijlocit
tura, sunt cele mai admirate. Iarba şi copacii răsăriţi dela sine, neatinse de fier,
voarele de ape veşnic curgătoare cari dela sine ţâșnesc din sânul pământului,

mult

”

mai

mult

răpesc și încântă

ochii şi sufletul decât grădinile

de
naizcu

curăţite cu mâna

murdară a grădinarului şi cu nespus farmec împodobite din belșug în vederea unei
plăceri trecătoare, şi decât o frumuseţe mijlocie care înşeală cu dresuri şi sulimanuri.
înţeGeeace se mândreşte cu coloarea dată din fire atrage mai curând chiar ochii
pe
fiind
bizuit
şi
firii
legilo
peste
lepţilor; din "potrivă, tot ce-i stricat, trecând. obraznic

mii de înşelăciuni, cu multă greutate

şi osteneală trădează podoaba ce naşte simpli-

cuminţi.
tatea, şi departe de a-și atrage laude, stârneşte râsul în hohot al oamenilor
ori
multe
de
Căci
forța.
834. In alcătuirea politică domnește sau legea sau
forța imitează legea, şi unele legi cuprind mai:mult forţă .decât dreptate. Iar nedrep-

tatea are

trei

izvoare:

forța neţărmurită, înșelăciunea haină ce s'ascunde sub forma

legii, neîngăduirea și severitatea înnăscute legii.
835. Rațiunea mântuirii comune e mama

e
legilor. Deci ori de câte ori, în de-

cursul 'vreimii, unele legi păcătuesc în paguba statului, interesul comun impune înlăE
aa
turarea lor.

-836. Subt umbra legilor fiecare doarme fără frică; căci, chezăşuind siguranța,
|
toți trăesc şi se veselesc. Dar păzitorii legilor sunt căpeteniile, şi dacă acestea au
mintea sănătoasă, legile înfloresc şi dau roade foarte gustoase, iar dacă sunt pornite
spre tiranie, cu totul slabe şi zadarnice sunt armele procurate de legi.
_ 837. Fericirea celor ce alcătuesc statul este scopul de căpetenie a legilor; iar
pătomelia singură ă fericirii este evlavia, stâlpii ei cinstea şi cuviința moravurilor,
afară
zitorii legilor şi statului suni armele cari abat puterea silnică ce năpădeşte de
învaţă
liniștea,
ocrotesc
întemeiate
şi izbucnește din lăuntru. De aceea dar legile bine
un fel de
supunerea către stăpânitor, aduc bogăţia și nenumărate alte bunuri şi ca
nervi leagă la olaltă părţile statului, oprind orice rupere şi desfacere a lor.
838. Şi legile au legi şi condițiuni cari, dacă nu țin în frâu pe tirani, devin
tot ce-i
cumpliţi sau, mai! bine zis, neîmblânziţi calăi. 'Trebue dar ca legilesă ceară
ca nu
pentru
supușilor,
virtutea
cu putinţă şi potrivit formei de stat, tot ce inspiră
luând
sau,
voie,
cumvă, împovăraţi de greutăţi nesuferite, să se răsvrătească fără de
învățături de viclenie dela legi,să fie atrași mereu de ispita răului.
“839. Poruncile legilor trebue să fie tuturor cunoscute.
- 840. .Nu sunt salutare și sigure decât legile cari; dată fiind curăţenia şi cla|
5
ritatea lor, nu au deloc nevoie de tâlmăcirea judecătorilor.
841. Inţelepciunea omenească are hotare înguste. Deci. nu e de-ajuns a cuprinde amănuntele şi a hotări feluritele împrejurări pe cari zilnic le scoate la iveală:
timpul inovator. Drept care, chiar legile cele mai desăvârșite nu sunt cu totul scutite
de trebuința unei tâlmăciri, căci multe sunt cazurile cari nu sunt prevăzute în legi.
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Acestea rămân dar să fie hotărite şi puse la cale de un stăpânitor priceput și cuminte, care adecă e luminat de rațiune şi întrucâtvă condus de antecedente. In ca:
zurile: neprevăzute de lege nu se cuvine însă ca să sc iea hotăririle cu ușurință şi cu
îndrăzneală nesocotită, ci trebue să se procedeze cu multă rezervă şi luare aminte şi
cu

cea mai

temeinică judecată, ţiindu-se mai mult seamă

de

rațiune decât de

obiceiu;

căci nesocotința şi nedreptatea nu poate deveni pildă de urmat pentru coi ce cinstesc dreptatea.
312. Oamenii înţelepţi trebue să prefere cea mai amănunţită și largă tâlmăcire a oricărei legi, când aceasta priveşte deadreptul folosul mai înalt al obștii unei ţeri.
843. Pervertirea legilor pentru pervertirea semenilor tăi e ceva respingător.
Deci nu se cuvine ca legile privitoare la pedepse, şi mai ales la cele capitale, să fie
abătute şi siluite, aplicând cruzimea acestora la nedreptăţile comune; iar crima fiind
cunoscută legilor dintru început şi nedeosebindu-se decât numai în chip şi formă,
măcar că ea nu se lămurește în lege, nu se cade ca o curiozitate inoportună să lase:
răutatea

nepedepsită.

|

|

844. Legile sunt datorite vremii şi trebuinței; deci dacă vremea aceea trece
şi se schimbă cerinţele împrejurărilor de faţă, legile nu pot merge mai departe şi
nici nu pot fi luate ca pildă, căci ele nu pot folosi decât numai scopurilor pentru
cari ele au fost create dela început; cele cu aplicare mai generală se desfiinţează şi
|
cu totul: aceasta o impune interesul comun.
se şterg.
845. In legi nu e dată concluzia concluziilor; căci astfel inteligonţa unora
pornită spre înșelăciune va deveni oarecum mai tare decât înseși legile.
816. Nu se cuvine ca stăpânirea să se modeleze după exemplele timpului ti
ranic ; căci ele “sunt bastarzii timpului și aduc multă nenorocire; iar celor ce arată
zel pentru îmbunătăţirea statului nu le folosesc nici exemplele recente; acestea, când
sunt puse în vederea unor memorii tinere, sunt do despreţuit, căci în deobşte nu

deşteaptă cu tărie dorinţa
şi prin

acesto

exemple

imitării; lucrurile mergând din

să se răspândească

boala

care

rău în mai.rău, trebue ca

bântue

statul,

iar când

drumul

se face noaptea, trebuc ca cineva să se servească de o călăuză mai sigură.
Exemplele vechi se întunecă în decursul îndelungatei vremi și nu întipăresc
o formă curată, ci prin schimbarea stării de lucruri dau bănueala unei inovaţii, în care
caz la nimic na foloseşte vechimea care e înjosită din partea multora dânduii-se numele noutăţii. Pildele unei vremi nu prea îndepărtate au de sigur mai multă putere şi greutate, şi adeseori sunt mai potrivite cu timpul actual decât cele arătate de curând,
precum de multe ori se întâmplă că nepoţii poartă în faţă trăsăturile bunicului şi nu
ale tatălui.
847, Când nu mai luminează lumina legii, mai sigur e să pășeşti înainte dibuind cu luare aminte şi cu socoteală.
848. Atât la tălmăcirea legilor cât şi pe terenul intreprinderilor politice, a păşi
exemla fapte fără nici o chibzuinţă, neavând altă călăuză decât ruinele şi fragmentele
ce a
tot
fost,
a
ce
tot
cu
plelor, fără a cunoaşte pe deplin împrejurările din trecut
urmat şi s'a strecurat pe de lături,—e lucru ce poate aduce mari nenorociri.
dânşii,
819. Cei ce practică virtutea, nădăjduind că vor face pe alţii să fie.ca
foarte
sunt
răi
adeseori se înşcală şi se expun la nenumărate pericole; iar oamenii
de
bănuitori şi nu se încred niciodată nici: în dușmani, nici în prieteni; îndemnați
sinbunătate
o
concepe
a
de
propria lor ticăloşie şi instinctivă josnicie şi incapabili
și nu găsesc în
ceră, ei se supără când aud cuvinte blânde și văd binefaceri inari
varsă veninul asupra
punătatea extremă decât o făţărnicie; de aceea şi fără preget își

bunătatea cea
celor ce au toată încrederea în virtutea cea neprihănită. Deci trebue ca
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uşor de învins-cu
răutăţii

şi.mereu

chibzuinţă şi înţelepciune să-și cate adăpost
să cugete

la firea

ncîmblânzită

a acesteia.

nestrăbătut în potriva
-

-

"850. “Transformarea legilor existente nu e deloc permis judecătorilor, ci numai
tălmăcirea lor întemeiată pe dreptate, împărtăşindu-se slăbiciunea omenească cu mila
cuvenită prin desvoltarea părţilor îndoioase în sens mai uman.
851. Mituirea este otrava dreptăţii; numai acei cari au mâinile curate de mită
sunt în adevăr judecători integri şi de formă și. de fapt.
-,
852. Unii judecători” prefac în absint: judecăţile, precum spun” cuvintele sfinte,
vânzându-și oarecum hotăririlo și schimbând dulceața și amărăciunea așteptată din
partea dreptăţii; iar alţii: cu tri gănarea lor cea peste măsură de mare prefac judecata
în oțet.

-- 853, Dreptatea luptă cu violenţă și cu viclenia, şi cu cât violenţa e mai ls
cu atât e mai funestă,şi cu cât"viclenia și înşelăciunea se ascund și. întrebuinţează
“mai multe tertipuri, cu atât capătă mai multă greutate și proporţie.
854. Priceperea şi înţelepciunea, judecătorului atunci străluceşte cu deosebire,
când: cu multă dibăcie înlăturând piedicile fie prin. glumă și discuţie, fie prin protecţie, și când ea şi pe un teren neted înalță cu o > neclintită soliditate strălucitul locaş
al dreptăţii.
E
"855. Pervertirea legilor, și mai ales celor. ce impun pedepsele, este
e
plină de
mare cruzime; deci să se păzească judecătorul de un:serupul din care izvorește sângele, și. să-și aducă aminte de indulgenţa, cu care nu mai puţin decât cu severitatea
legilor se susține omenirea; legile draconice să amenințe, dar. să nu abundeîn curse
şi de'cele: mai multe ori'să adoarmă fără a fi trezite de o năpraznică răutate.
856: Când e vorba de vicaţa omului, care este strălucita făptură a mâinii
dumnezceșşti, judecătorii: trebue să-și aducă aminte do. blândețe și: să întâmpine răutatea cu. ochi crunţi curmând izvorul râului, ddar totodată cu lacrămi privind po cel
vinovat.

i

o

:

i

:

i

857. Cu îndelungă răbdare şi seriozitate trebue ca judecătorul să asculte pe
cei ce se plâng și pe cei ce se apără, căci şi aceastaeo calitate mare ajustiţiei. Din
potrivă, cel ce în intervâlul acesta, se face ecou şi nu: încetează de a vorbi, este ca o
tobă răsunătoare. Se poate însă ca el uneori să oprească 'torentul şi fluxul prisosului
. măduva, aşă zide - vorbe ale părţilor şi diferitelor persoane, cu dibăcie cercetând
“când,

a dreptăţii, care

de

multe

ori se ascunde sub

mulţimea vorbelor; căci

trebue ca

judecătorii după pilda lui Dumnezeu să umilească trufia şi să înalțe: smerenia coborită
la pământ.
858. Mântuirea supușilor este > paza și coroana legilor.
“859. Cugetătorii minuţioşi socotesc ci raţiunea sănătoasă a unei cârmuiri bine
conduse nu se conformează cu înţelesul legilor drepte, dar totuș există între ele o
analogie şi concordanţă; şi .în prietenie se zice că un suflet locueşteîn două corpuri,
„aici însă legea. şi raţiunea ca un.îel de Sullete și nervi, însuflețindu-se reciproc, lucrează şi merg împreună.
860. Judecătorii să-şi aducă aminte și de valoarea lor şi că se. cuvine ca ei
să interpreteze legile cu mintea sănătoasă, stabilind un termen mijlociu între exactitate şi indulgență.
861. Bunurile fericirii sunt dorite de cei mai mulţi, iar cele ale nenorocirii |
sunt admirate în adevăr de toţi; căci e o minune tot ceeace trece peste hotarele na:
turii; e negreşit ca şi o minune a. suportă .cineva cu bărbăţio și vigoare nenorocirile și relele co vin,:pe deo parte păstrând corpul nemișcat, iar pe de alta imitând
natura divină și bucurându-se în suflet de o mare liniște și sănătate. De aceea în

,
umbra
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legii vieața

iar în Noul

de faţă

Testament,

care

cultivă sămânţa
ne

fericirii şi dădeă

dărueşte legea

cea

desăvârşită,

fructele sale
nu

imediate,

se socotesc

fericiţi

decât acei cari cu bărbăţie despreţuese bunurile trecătoare şi cu un ncîntrecut curaj
suferă toate relele şi greutăţile; şi condeiul duhului cu mai strălucite colori zugrăveşte rănile dreptului
lov decât fericirea cea prea înfloritoare a înţeleptului împărat;
şi lira lui David este plină de jăluiri; dar precum cci ce sunt putrezi de bogaţi și se
mândresc cu rangurile sunt necăjiţi de nenumărate griji și roși de nesfârşita temere,
astfel în cazul contrariu trăesc în speranță veselă, în mulţumire, și precum picturile
şi ţesăturile când colorile sclipitoare se înfățișează oarecum cu umbrele, ne încântă
mai mult ochii, așă şi plăcerile capătă ceva divin și superior, fie că se împreună cu
nefericirile de afară, fie că înfloresc din seninătatea sufletului ; şi mirezmele când se
topesc şi ard răspândese mirosul cel mai plăcut; pe lângă această fericire mai au o
însușire, că scot la lumină răutăţile ascunse; iar în nefericire numai decât strălucesc
virtuțile sufletului.
862. Mintea noastră cu mii de cugetări ca şi cu niște arme îngrădindu-se şi
“ apărându-se

pe sine, triumfează

uneori

împotriva

relelor trecute;

dar

printrun

prisos

de trufio se socotește pe sine mai presus de relele viitoare; relele prezente triumfează
pe față împotriva minţii, dându-i lecţie meritată pentru mândria ci.
863. In adevăr

mare

este

puterea

naturii;

bolnavă

fiind, se întremează po ne-

aşteptate şi, spre uimirea doctorilor, ca singură operează vindecările; profăcându-se că
doarme de multe ori veghiază şi se foloseşte de orice prilej ca să doboare pe adversar.
Deci trebue ca oamenii prudenţi să nu se încreadă de loc [ie celor trudiţi şi adoriniţi,
fio celor ce pitimind se prefac că se odihnesc, imitând pisica lui Esop, care când sa
arătat șoarecele, şi-a lăsat nasca la o parte şi îndemnată de năravul ci liresc se răpede la vânat.
|
8614. Fericiţi în adevăr sunt aceia a căror constituţie fizică şi natură morală
concurează şi sunt de acord cu idealul vieţii lor.
S65. Natura fiecăruia naște dela sine plante bune şi otrăvitoare; deci trebue
ca pe cele prielnice să lo adapi, iar pe celelalte să le smulgi din rădăcină.
S66.

Umanitatea

este . mai

presus

de

oricare

virtute,

căci

ea poartă

imaginea

şi caracterul curat al naturii divine. Și prin aceasta se înalță mai presus de toate
omul, căci altfel el ar fi un animal mult turburător şi nelegiuit şi mizerabil ca şi vier
mele cure se târeşte pe pământ sau roade și.strică tot ce găsește. De aceea bunătatea
instinctivă reprezentă focul sacru și dumnezeesc al iubirii; și virginele vestale cu ochi
înţelepţi odinioară supraveghind mereu un foc bastard, material, sarbăd, imaginea eternităţii, îl întreţineau cu un combustibil trecător: dinpotrivă, focul dragostei divine care-i
prinsă în inimă naște şi nutreşte sfântul cor al virtuţilor fără a se stinge vreodată, căci
în chip nevăzut e alimentat de razele unei lumini cerești.

ilurmuzaki,

Documente,

XIV.
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XXI
* GRIGORASCU
Traducere

GHICA.-—CRITIAS.
de

G. Murnu.

l.

Cuvântave cu prilejul slrălucilei ceremonii a nunții prea slăvitei şi prea
nobilei boierese Doamna lcaterina, fiica prea strălucitului și prea cuviosului domn
intim consilier al puternicei împărăţii otomane, chir Alexandru Ghica, cu prea cinstitul
şi prea nobilul boier chir Dumitrie Gheorghiade, ţinută înaintea asistenţei de către
prea slăvitul şi prea înălțatul chir Grigoraşcu Ghica, prea iubitul fiu al: Mărici-Sale.
|
«Cinstită este nunta şi patul neprihănit».
şi prea
preasfinţite
înalt
astăzi,
de
ziua
este
adevăr
în
strălucită
şi
1. Veselă
şi
părinte
venerabile
prea
și
venerabile stăpâne patriarh ecumenic, înalt prea sfinţite
fost patriarh al Constantinopolului, prea fericite și prea sfinte patriarh al sfântului oraș
Terusalim şi al întregei Palestine, prea sfinţi şi de Dumnezeu orânduiţi mitropoliți, prea
excelenți şi vestiți ambasadori ai prea strălucitului regat al Suediei, prea strălucite şi
prea cuvioase stăpâne, domn mare logofăt al marei biserici a lui Hristos şi intim
consilier al puternicei împărăţii, prea slăviţi şi prea însemnați boieri. Veselă și strălucită
în adevăr este, zic, ziua de astăzi, în care-i vorba despre săvârșirea unei taine, de
serbarea cea mult înveselitoare a cinstitei nunţi, serbare pe caro tainica mireasă a
împăratului ceresc primind-o ca menire de sus a întocmit-o şi a împărtăşit-o neamului
drept-eredincioşilor; căci mirele cel închipuit al bisericii, omul-Dumnezeu Isus Hristos,
ca pe o neprihănită

mireasă

pe

aceasta

şi-a ales-o

pentru

ei, însoţirea

bărbatului

cu

femeia care, dintru început prin hotărîrea dumnezeească fu orânduită şi nelipsită la
perindarea neamului, prin a sa înfăţişare de mai târziu la Cana a binecuvântat și sfinţit
apa prefăcând-o în vin, ca și când a schimbat singur însușirea de apă din întunocata
carte a legilor în acrimea spirituală a vinului, adică învăţătura evangelică şi legea
harului, şi a pus-o dinainte ca temelie a tainelor făcând cinstită nunta și neprihănit
|
patul.
2. Se înveseleşte iarăş şi acum și face ca serbarea să lie strălucită, căci parte
Să
iea la dânsa și o împodobesc atâtea şi atât de mari persoane înălțate şi alese, po de
o parte prea sfințitul şi prea venerabilul patriarh ecumenic și alţi prea sfinţi patriarhi
fiind de faţă şi binecuvântând, şi alti sfinţi arhierei

adunându-se şi rugându-se impreună,

pe de alta prea excelenţii şi iluștrii ambasadori ai prea slăvitului regat al Suediei
dânduii slavă şi strălucire și atât prea înălțatul şi prea cucernicul stăpân şi domn al
Ungro-Vlahiei întregi, chir loan Constantin Vodă cât şi prea cucernicul şi prea înălțatul
stăpân şi domn al Moldovei întregi Grigorie Ghica Vodă încoronând prin roprezentanţii lor, şi prea strălucitul și prea cucernicul şi prea iubitorul meu tată (căruia Dumnezeu să-i dea vicaţă sănătoasă şi lungă şi să-l ţie mereu în pace) şi prea slăviţii şi
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măriţii boieri luând parte în cor şi cu toţii rugându-se împreună și veselindu-se; între
cari nu mai puţin străluceşte şi stă în fruntea serbării săvârșitorul şi supraveghietorul
nunții, respectatul şi. iubitorul meu tată, bucurându-se de dorita căsătorie a fiului și
aducând laude de mulţumire lui Dumnezeu şi îndemnând la bucurie pe toţi cari ca
rude sau ca prietoni ca la un semnal adunându-sc aici veniră să-şi plătească datoria
cea impusă dintru început de legile unei datini predomnitoare.
3. Iar eu alăturea de toţi, sau mai bine zis, înaintea celorlalţi înfăşurat într'o
haină şi fiind de plăcere cotropită fiinţa mea întreagă, nu mă îndur să las să treacă în
tăcere serbarea; ci datoria cerută de legea [rii îndeplinindu-mi mă grăbesc ca “pe
scurt din gură ca şi din'o trâmbiţă să rostesc această cuvântare do.laudă și bucuros

ale mirilor ;

încununate

creştetele

“astăzi cu coroană de flori sufleteşti să încoronez

căci neputând altfel să-mi arăt bucuria, cred că e drept a-mi plăti datoria prin cuvânt. Aceasta e pornirea voinţei mele şi atâta e râvna mea; dar la îndeplinirea datorici mele suileteşti mă simt stăpânit de neliniște şi teamă, căci, măcar că vârsta nu
_m'ajută

și nu

stăpân

sunt

pe

toate

mijloacele

învățaturii,

mi-am

propus

să fac un

lucru mai presus de puterea mea și am fost silit să păşese în mijlocul arenei, încerc
a face ca slaba şi nemăestrita mea cuvântare să ajungă la urechile unor înţelepţi şi
învăţaţi. Dar bizuindu-mă, o tată, pe urările tale părintești și pe binecuvântările slujitorilor lui Dumnezeu mi-am luat curajul să-mi măsor puterea, drept care vă rog a
„mă iertă că, nefiind îngăduit a slăvi pe ai mei,.am. cutezat să tree peste hotarul unui
elogiu. Iar pentru ca cuvântarea mea, urmându-şi șirul firesc, să ajungă la - sfârşitul
cuvenit,

și

e necesar

potrivit

scopului

urmărit

a

întinde

vorba

cevă

mai

mult

cu

privire la neamul tinerilor cari. se leagă acum prin căsăturie.
„4. In faţă-me vedem cununându-se acum şi împerechindu-se din partea lui
Dumnezeu pe prea nobila Și prea scumpa. mea soră Ecaterina cu legitimul şi potrivitul bărbat, prea. cinstitul, prea nobilul. boier chir Dimitrie, şși pe amândoi în unire şi
împărtășire și vieţuire împreună întrun singur trup după porunca cea sfântă. Mireasa are ca părinţi pe părinţii - mei și aceeaș obârşie cu mine, aceasta o cunoaşteţi

cu toţii, căci cu toţii ştiu şi mai deslușit ca să zic așă decât chiar.raza soarelui, că
ca împreună -cu mine se laudă având ca tată pe acel bărbat mărit, admirat de toţi,
care acum se vede în fruntea noastră, prea cucernicul şi prea strălucitul domn Ixa
poritul puternicei împărăţii, chir Alexandru Ghica, care atât din partea, tatălui cât, şi
din

partea

mamei

e din

sânge

domnesc,

născut

şi crescut

în

măreție,

din

partea

ta-

tălui se laudă cu înaintaşii iluștri, prea inăriţii domni Grigorie și Ghica, iar din partea
mamei cu prea cucernica şi prea slăvita bunică, care și acum duce vicaţă prea glorioasă (căci oare care dintre mamele acestei capitale sa învrednicit să aibă ca dânsa
tată, fraţi, fii și nepoți domni ?), căci prin ea se trage din acel bărbat neuitat şi celebru
prin inteligenţa și înţelepciunea sa, Alexandru Exaporitul, marea minune printre. bărbaţii admiraţi ca oameni înţelepţi în vechime şi astăzi, gloria celor ce duc vieaţa în
evlavie și dreaptă, credinţă, şi dela acest Alexandru, acest bunic al său, poartă şi numele şi vrednicia. Unde se.punem marea glorie şi veşnica amintire a acelor prea minunaţi eroi, adică a prea cucernicilor și neuitaţilor Niculae şi loan, domni cu vază
mare,

unchii

tatălui

meu,

din cari

unul

înzestrat

cu

înţelepciune

covârșitoare

şi cu

înalte calităţi morale, iar celălalt cu. darurile vrednice de mirare alo tatălui cât și ale
fratelui său, ca doi luceferi au strălucit aproape peste tot pământul? Cine apoi ar
puteă după merit să povestească faptele eroice şi înțelepte ale prea cucernicului şi slăvitului domn al Moldovei Grigorie? Si care om cuminte nu va slăvi darurile sufletești ale prea cucernicului şi prea înălțatului domn al Ungro-Vlahiei Constantin? Care

cuvânt aşă dar ar puteă să împletească în destul laudele pe de o parte pentru înaintașii
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.

cari cu virtuțile lor din lăuntru şi de afară au cârmuit popoare şi au fost părinţii unor
asemenea urmaşi, iar pe de altă parte pentru urmași, cari sau învrednicit din partea
lui Dumnezeu să fie odraslele unor astfel de înaintaşi şi să ajungă domni? Deci dacă
m'aş pune cu dinadinsul să preamăresc neamul acestor doi tineri, ar fi să străbat un
noian de apă şi să mă culfund întreg povestind isprăvile strălucite şi faptele lor cele
plăcute lui Dumnezeu. Drept accea prea strălucitul meu domn moștenind titlul domnesc

ca o părintească

moştenire

a darurilor

şi răsplată

proprii, mândrindu-se

nu atâta

cu rangul cel înalt, cât cu virtuțile, mai bine zis împodobindu-se şi mărindu-se nu atât
cu virtuțile, cât cu credința, prin care sa făcut vrednic de titlurile ce poartă și de
fapte mari și s'a învrednicit să fie mijlocitorul şi martorul cununiei unei fiice prea
ubite, răsplată dela Dumnezeu, care cu niște asemenea daruri răsplăteşte după cuviință pe

credincioşii

săi

”

slujitori.

5. Pe de altă parte mireasa are ca mamă iubitoare de copii pe prea cinstita
mea şi prea strălucita mea doamnă llena cea născută din neamuri vestite și dintre
cele dintâi neamuri ale acestei capitale, şi care prin amestecul sângelui atât din partea
tatălui cât şi din partea mamei precum şi a color doui neamuri din cari se trage
cu nenumărate bunuri şi cu florile pline de mireazmă ale graţiilor în chipul cel mai
potrivit şi-a împodobit sufletul şi corpul, ceeace face să vedem într'insa împlinită
vorba lui David «ca mamă veselindu-se între copiii ci». Acestea sunt pentru prea
nobila mireasă podoabele neamului din care se trage din partea mamei și a tatălui
şi nenumăratele daruri ale ci vrednice de laudă. lur mirele, fiul unui tată nobil şi
fruntaş dintre boierii acestui oraş și al unei mame ce face parte din matronele Bizanțului (cari amândoi au lăsat în urmă un nume bun și vrednic de amintire), sa distins
prin

cuviinţă,

prin

purtarea

bună

și cinstea

în vicaţă,

crescut

fiind

cu

învățături şi si-

linţă şi îmbrăţişând tot ceeace aduce glorie și laudă şi întrecându-se cu elita nobilimii
şi socotit vrednic de împărtășirea nunţii.
6. Strălucesc prin urmare mirii ca nişte luceferi prea lucitori nu numai îm“podobindu-se și mărindu-se cu această fericire de afară și lumească ca fiind vlăstarele

unor părinţi prea luminaţi și nobili, ci şi întrecând pe cei mai mulţi şi prin propriile
lor bune însușiri; şi pentru ca, lăsând la o parte pentru cunoscători vlăstarele părinților, întru cât au trebuinţi de cuvinte mai lungi şi condițiuni deosebite do laudă, să
sfârşese această cuvântare şi să încheiu panegiricul, iată rostesc din nou cuvinte de
veselie, că această zi de bucurie și veselie sa arătat chemând pe toţi la ospăț comun
Şi îndomnn cir să tresalte și să ureze acestei serbări.
7. Veselească-se dar prea luminaţii părinţi sărutând acum doritele cununii, de
care tot ia să so învrednicească din partea lui Dumnezeu şi ceilalţi iubiţi fii, şi să
aducă mulţumiri lui Dumnezeu, împărțitorul bunurilor, şi să vadă fii şi fice do fii și
de fiice bucurându-se întru toate în vieaţa lor întreagă. Roage-să și binecuvinteze prea
sfinţii patriarhi cari sunt adăpostiţi și păziţi, şi corul sfânt al siinţilor arhierei să
unească sfintele lor urări şi binecuvântări pentru cei cununaţi. De asemenea să ureze
mărita şi înalta asistenţă a prea slăviţilor și prea nobililor boieri pe cari dătătorul și
împărţitorul bunurilor Isus Hristos învrednicească-i să vază logodnele și să sărute cui
nuniile prea iubiţilor lor copii cântând cântece și imnuri de mulţumire lui Hristos, începătorul și împlinitorul acestei căsătorii de curând încheiate, pentru ca el să dea mirilor şi nouă tuturor îndelungare de vicaţă, sănătate necurmată, înţelegere în căsnicie,
rodnicie şi fericire părintească revărsând asupra lor până la cele mai adânci bătrâneţe
pline de bucurie roua cerului şi belșugul pământului în toate cele bune, spre â vedeă
copii de copii bucurându-se la olaltă în vieaţă îndelungată. Amin!

Urmare

la cuvântare din partea prea înțeleplului şi prea învățatului dascăl
ecumenic chir Crilias.

1. De cea mai mare plăcere și nespusă desfătare, prea cinstiţi şi prea înalți
patriarhi, ne-a umplut sufletele noastre ale tuturor cuvântarea panegirică a prea iubitului fiu al înălțimii sale prea cucernice, cuvântare ţinută cu eleganţă și cu graţie
şi cu toată

demnitatea

cerută

şi cuviința

cu

prilejul acestei strălucite

cununii,

cuvân-

taro împodobită cu cele mai adânci cugetări și înfrumusețată cu nobleţa oratorului şi
cu o ţinere de minte care nu aminteşte pe copil. lar dacă pe noi ne-a înveselit şi încântat întratâta cu dulceaţa rostirii, cu atât mai mult trebue să fi desfătat pe prea
iubitorul său tată; căci dacă, precum se zice, dragi sunt părinţilor până şi gănguririle
copiilor, oare câtă plăcere nu pot să procure lucrările lor făcute cu silință şi pricepere
și studiile lor făcute cu orijă şi hărnicie? Deci nu putem decât să ne minunim de
sentimentele

generouase, de

pătrunderea

minţii, de

siguranța memoriei, de îndemânarea

la învățătură, de hărnicia acestui sutlet încă fraged şi cu totul tânăr. Să aducem dar
laudă inteligenţei, căci ea dă la iveală semnele cele mai frumoase și desluşite ale progresului, semne cari ne fac pe noi să nădăjduim că cu trecerea vârstei ca o plantă nobilă adăpată de învăţătură, va răsări pe culmi măreţe 'și va da naştere la roadele cele
mai gustoase şi mai mândre ale virtuţilor. Aşă dar cu binecuvântărilo lui Dumnezeu
bine primite și ascultate ale înalt prea sfinţilor voastre și ale întregei acestei sfinte
adunări, trăească ani mulţi şi să înainteze cu vârsta şi cu înţelepciunea, şi să desfete,
mereu

propăşind

şi înălțându-se

spre

virtute, pe prea străluciţii săi părinţi până

la prea

fericite și adânci bătrâneţe.
2. Cuvintele de curând rostite cu pricepere şi pline de graţie, întru cât au arătat îndeajuns puterea tainei şi au adus urările legiuite şi au întreţesut cu meşteşug
laudele

cuvenite, au pricinuit o mare

bucurie ascultătorilor și au ușurat sarcina noastră;

dar pentru ca şi din partea noastră să nu lipsească o cât de slabă și mică contribuţie
şi ca să nu ne arătăm nemulțumitori faţă de strălucitul domn, datori fiind cu multe
bunătăți din partea Măriei Sale, vom adăogă puţine cuvinte la cele spuse, cu care datorie să ne plătim și să putem face bucurie ascultătorilor, arătând astfel, pe cât se
poate, recunoştinţa noastră..
Vremea de faţă, aproape ca şi când ar strigă, de pretutindeni ne îndeamnă la
de
mulțumire şi ne hotăreşte să ne bucurăm de dobândirea unor bunuri îndoite şi
blânde,
lipsa durerilor; căci readucându-ne razele sale primăvăratice mai vesele şi mai
şi: odih-.
“nu numai că ne-a scăpat de frigul şi de suferința iernii cu veselie întărind
a ponoastră
nind trupurile, ci şi furia răsboiului mai mult decât după dorinţa
stră. tolit şi a făcut să înceteze primejdia lui, vijeliile sale răsboinice alinându-i prin
cu
noastre
sufletele
astfel
umplut
a
lucirea păcii (aur toată ca nume şi ca faptă) şi ne-a
plăcere negrăită.
3. Ceremonia

de

față este

săvârşirea

unei

cununii

strălucite

şi nobile,

dorite

al
şi fericite ; căci prea înălțatul şi prea cucernicul domn Exaporitul, luceafărul unic
neamului nostru şi apărătorul înflăcărat al credinţei, ascultând de o lege slântă, orânduită de sus din însăș întâia facere a neamului omenesc și cu evlavie cinstind cerința
cu
bisericii lui Hristos, pe prea strălucita şi prea nobila fiica sa Ecaterina căsătoreşte
și leun bărbat legiuit, cu prea cinstitul şi prea nobilul boier chir Dimitrache; “unind
scumpe
gând în chip "potrivit această strălucită pereche de miri și nunta fiicei salo prea
cu măreție împărătească făcând-o cu tot felul de podoabe şi cu ospăț prea bogat şi
cu prea frumoase pregătiri primeşte cu cinste elita şi fruntașii capitalei, atât din rândul
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clericilor cât şi din al boierilor, Aceste toate atât de strălucite și vrednice de nenumărate laude fiind împodobite de atâtea fericiri, întru cât sunt un furnicar de bunuri
(cum spune proverbul)şi cu necesitate cerând mulţi lăudători, pentru ca osebindu-le în
diferite pârţi să-şi concentreze liecare mintea la una din cele cari sunt de lăudat, iar
pe mine care până acum nespus de mult am dorit să stăruiu a vorbi de bine după
putinţă, dacă nu după cuviință, şi a plăti datoria recunoștinței mele, mă abate dela
țintă graba momentului și veselia petrecerii; şi nu mai puţin faptul că cuvântarea
mea e nepregătită și în pripă făcută. Și fiindcă despre celelalte a tratat îndestul cuvântarea dinainte şi prin cuprinsul ci plăcut a înveselit pe ascultători, ca să nu par că
lungesc vorba de prișos, lăsând acelea voiu vorbi pe scurt despre prea slăvitul aumn
și prea minunatul ospătător, nu pentrucă are nevoie de acestea ca atare, ci pentru ca
să arăt recunoştinţa mea, macar că mărinimia şi înţelepciunea sa ştiind totdeauna să
găsească măsura întru toate, nu va fi surprinsă de cuvintele mele; deci şi faţă de
această scurtă, nemlădioasă și grabnică improvizare, care nici nu spun vrednicia Măriei Sale, va fi cu totul îngăduitor întâmpinând-o cu obișnuita modestie şi bunăvoință.
4. Strălucite şi slăvite sunt vechile titluri de laudă ale străbunilor Măriei Sale,
atât cele din partea tatălui cât şi cele din partea mamei, e un lanţ de aur al neamului,
un şir de domni nocîntrecuţi în eroism, înţeleg pe acel: minunat Ghica împreună cu
ilustrul Grigoraşcu voevozi şi pe celebrul de înţelepciune şi neuitatul domn Alexandru
Exaporitul, pe care Măria Sa l-a moştenit nu numai ca nume, ci şi ca deopotrivă în
cinste şi demnitate întrecându-se cu el în mulţimea darurilor, dar nu mai puţin strălucite şi vrednice de mirare sunt virtuțile ce împodobiau pe domnii cei prea măriţi
şi minunaţi cari în trecut au înilorit prin moştenirea neamului, virtuțile aceluiaș mi-

nunat neam do domni cari au strălucit deopotrivă în chipul unor foarte luminoşi luceferi şi au luminat pământul în vremile de faţă; dintre dânşii fratele Grigorie, domnul Dacilor, vărul Constantin Vodă al Mesilor, cari cu foarte multi milă creştinească
şi cu foarte multă dragoste de oameni poartă schiptrul şi a căror mărire dela răsăritul
până la apusul soarelui a străbătut cu ovlavie şi cu cinste şi cu.cea mai bună şi înţeleaptă cârmuire a celor două domnii ce li s'au încredinţat din partea lui Dumnezeu.

5. Astfel dar mândrindu-se Măria Sa cu nobleţa străbunilor şi rudelor, n'a socotit ca destulă pentru sine această podoabă, ci pe cât a putut sa împodobit şi format
pe sine cu virtutea voinţei sale și nobleja sulletului cu deosebire a cinstit prin desăvârşirea minţii, cu studiul ştiinţei, cu buna creştere morală, cu deprindere la fapte
lăudate, cu cunoștința multor limbi. Si cocaco înfloreşte întâiu și întâiu la Măria Sa este
evlavia, însoţită însă și de întreg corul celorlalte virtuţi înnăscute şi câştigate
ca
într'o livadă plină de nenumărate flori mândre; iar ca dovadă o dragostea
.ce are
pentru neamul său, precum și mila pentru cei nevoiaşi. Râvna cea prea fierbinte pentru
biserica lui Hristos, râvnă cu care, ori de câte ori împrejurările o cer, poartă cea mai
mare grijă şi ajută din răsputeri acestei mame comune și fruntașilor dintrinsa și în
doobşte sfintei adunări a arhiereilor. Ba mai mult încă, nu încetează de a-și întindo
la nevoie ajutorul și ocrotirea și apărarea chiar asupra fiecărui în parte în statul său
răsărind ca un liman obştesc tuturor color atinşi do nenorocire. Pentru cari bunătăţi
Dumnezeu cu drept răsplătindu-l, în ale bisericii a fost cinstit cu titlul de mare logofăt, iar în imperiu

a fost înaintat

după

merit

la o demnitate

așă mare

şi la curtea

imperială cu înțelepciune şi elocență slujeşte în chip iscusit suveranului împărat şi
devine prin aceasta obiectul de admirare din partea tuturor,
”
6. Dar ajungând aci trebuie cu mirare şi uimire să privim rolul Măriei Sale,

neobositele sale străduințe şi gânduri şi griji serioase şi neşovăirea sufletului său cu
adevărat bărbătesc

şi tare ca diamantul

și atâtea şi atât de mari intreprinderi anevo-
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ioase şi trudnice, și pe

lângă asta expedițiile imperiale, la cari de nevoie Măria Sa a

trebuit, să iea parte, primejdiile de cari e ameninţat
vestire fără

de voie o las din cauza

mulţimii

„prescurtez cuvântarea. Ca încheiere spun

acolo şi a căror amănunţită po-

materiei, silit. fiind de împrejurare

să

numai atâta, că cu prisosul înţelepciunii şi

de pace ale
inteligenţei şi cu extraordinarul său tact chiar în tratativele şi tratatele
suveranului,
împărăţiilor cât se poate cu pricepere şi cu întregimea minţii a servit
a minţii
deplină
și
dreaptă
vedere
și
„căruia i-a fost dat si servească; şi dovedind zel
crefoarte
părtaş
în conceperea condiţiilor favorabile unor împrejurări și arătându-se
sa și răsplata
dincios și chezășuitor al tainelor împărăției, ca premiu pentru virtutea
domnici și
cinstea
cu
lui
cuvenită pentru faptele mari e dăruit din partea suveranu
și astfel cu acecaș demprin decret imperial cu drept e ridicat la rangul de domn
a lângă: părechea; strălucită și ilustră a domnilor înrudiți
nitate'e pus ca al treilepe

neamul său, iubeşte .
cu dânsul, şi acum strălucește şi e slăvit împreună cu: domnii din
iubire, precum lămurit arată
şi e iubit şi cu iubire însullă, strânge şi sprijineşte la olaltă

la cale de Măria Sa, cu
cele ce cu bărbăţie şi în chip genial au fost de curând. puse
asigură înţeleprivire la împăcarea şi pacea sigură ce sa făcut între domni, ceeace

cu Măria Sa, să irăească Şi
gerea deplinăîn viitor; lie ca amândoi domnii împreună
pe tronul său cel neclintit
să. fie fericiţi, strălucind liecare. ani mulţi, nesfârşit de mulţi

”

şi cu cinstea de care avură parte!

-.

ă cusfinţii ar- 1. Drept cars, o prea sfinţiţilor şi prea fericiţilor stăpâni, împreun
e
mâni rugătoar către Dumnehierei cu al voastre binecuvântări evlavioase ridicând
ca ol să dăruească mirilor
ă,
zeu, dătătorul de bunuri, să-i aducem lui rugarea noastr
rea deplină în vieaţa lor,
înţelege
sănătate 'şi vieaţă îndelungă, unire de sullet şi trup,
zice psalmul: «Domnul așează
dragoste din tot sufletul neînfrântă întru toate, după cum
la copii şi la moştenirea
întro câsă pe cei de-o fire»; roadă bogată a 'pântecelui, noroc
trupului, și bătrânețe
şi
i
neamului, fericire şi îmbelşugare în toate bunurile sufletulu
cucernicului domn, prea iubinorocite şi: prea adânci; iar prea strălucitului și prea
prea iubitoarei mame a ei
torului părinte al miresei, şi prea strălucitei doamne şi
-şi să
cu vieaţă îndelungă
să-i dea harul cel de sus sănătate şi fericire - ncîntunecată

poată mereu să se bucure de perindarea

prea

iubiţilor copii şi să se veselească în

nobilii lor copii şi pe fiii fiilor
cugetul lor privind își jurul mesei lor domneşti pe prea
e să săvârșească și nunțile.
în fericire nestrămutată; şi fie ca ei cu veselie şi strălucir
; şi împreună să păzească și
fericite 'şi binscuvântate ale celorlalţi prea iubiţi copii
a Măriei Sale, ca să se bucure
prea strălucita doamnă 'Ruxanda, mult iubitoarea mamă
de asemenea și pe toţi boîn deplină sănătate de şirul fiilor şi nepoților; străjuească
serbare strălucită şi măierii prea măriţi și prea nobili cari au luat parte la această
se bucure toţi în acelaş chip
reață, dându-le sănătate şi vieaţă lungă și făcându-i să

şi le place.
de căsătoria prea scumpilor fii ai lor și îndeplinind tot ce dorese

-
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DIN
EDIŢIA
A

SCRIERII CARE
POLITICE

TRATEAZĂ DESPRE ÎNTÂMPLĂRILE BISERICEȘTI
DE DUPĂ LUAREA CONSTANTINOPOLEI

ŞI

oa

ATANASIE COMNEN IPSILANTE
Traducere

(Adaos la Cap.

XX,

de G. Murnu.

cartea a S-a, pag. 124). In anul mântuirii 1608.

Pe Sofronie al IV-lea al Ierusalimului, demisionat pentru bătrâneţe, l-a moş:
tenit 'Teofane. Întâmplările ce au urmat sub acesta au fost următoarele: F'rarii n'aveau
nici o putere: asupra Cerchezilor în Ierusalim, și unii franciscani venind la Ierusalim
nu fură primiţi, ci din potrivă prigoniţi de stăpânii Cerchezi. Dar ei cu obișnuita lor
fâţărnicie -ademeniră pe patriarhul Arab de atunci și-l îndemnară să se facă chezaşul
lor, ceeace sa şi făcut cu un hoget de:judecată, care so păstrează până acum; deci
dacă lipsiă ospitalitatea acelui patriarh, ci nu sar fi aşezat niciodată în Ierusalim.
Din nenorocire aşă dar patriarhul le-a dat lor ca locuință mânăstirea sfântului Sion.
Dar când Saracinii au luat-o dela ei şi au prefăcut-o în școală, Ivirii au dat Fratorilor
cu chirie mânăstirea lui loan Teologul din Ierusalim. lar când în anul 1517. Sultanul
Selim a cucerit Ierusalimul, Frarii au început să pună la cale multe rele prin mijlocul
banilor. Întâiu au pus mâna pe sus numita mânăstire a Ivirilor; al doilea prefăcură
apucăturile bune ale drepteredincioşilor, căci, bunăoară, pe preotul care precurvise
sau umorise sau făcuse vreun alt păcat de moarte şi fusese pedepsit de patriarh, ei
îl primiau şi-l iertau lucrând prin parohii; de asemenea iertau mirenilor desfiinţarea
postului, căsătoriile nelegiuite, precurviile, omorurile, zavistiile, sfezile şi celelalte de
felul acesta. Deci o mare mulţime dintre drepicredincioşii din Palestina trecură la
catolicism. Al treilea, sub Sofronie puseră stăpânire în Vitleem pe marea biserică de
acolo şi pe Peşteră şi pe jumătate din Golgota ; dar 'Teofane prin hotărîrea judecătorească a luat şi sfânta Peşteră şi Golgota, şi scăpând de intrigile Frarilor veni la Constantinopole; se înfăţişară și Frarii şi se judecară cu patriarhul la divan, şi a luat pa- |
triarhul dela ei toate aceste locuri sfinte prin decretul Sultanului de atunci Murad
în anul mântuirii 1633 şi dela Hegira 1043 şi anume pogorirea de pe cruco, Golgota, sfânta Peşteră din Vitleem, şi grădina de acolo, de pe lângă altarul marei biserici, şi curtea dinspre miază-zi, în care erau şi morminte creştine, Dar în anul
1631 Frarii dând Sultanului Murad 16.000 galbeni și Vizirului 25.000 groşi şi muftiului
şi altora cele cuvenite, iau înapoi locurile sfinte, Sultanul fiind înşelat
de Vizir. Dar
patriarhul Teofane, în urma plângerii sale către caimacamul din Constantinopole, KaraHuarmauzaki, Documente, XIY.

"
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înşelăciunea, Vizirului. Deci
Mustafă-Paşă, capătă voia să aducă la cunoștința Sultanului
tească, adică la Kalaba-Divan
chiar 'Teofane se judecă iară cu Frarii la tribuna împără
'Teofane şi alt hatișerif al Sultaşi se dau iarăş Grecilor locaşurile sfinte și primeşte
face învoeală prin care să plătească
nului Murad, prin care se asigură aceste locaşuri şi
galbeni "venețieni. Iar în hatișerif s'a
-pe fiecare an la geamia Sultanului Ahmet 420

scris ca să nu mai fie supărare din partea Frarilor.
Pe lângă aceasta, Armenii
Sâmbăta

mare

a

Paştilor,

ca să

iiîn
se pregătiau să facă cei dintâi rândueala lumin

întemeieze

obiceiul

de a aveă întâietatea

-

la aceasta,

opole cu vizirul Ibraim-Paşa, care
Şi în adevăr, pe când Sultanul Murad eră în Adrian
ole în număr de vreo câtevă mii
se trage din Armeni, credincioşii din Constantinop
lor în această privinţă; în afară de
alergară acolo ca să întâmpine demersurile Armeni
judecându-se Grecii cu Armenii la caVizir, pe Armeni îi ajută și Abază-Paşă. Deci
că aceştia aveau ilamul cadiuiui. din
_zasker, Grecii au învins pe Armeni, cu toate
când veni la Constantinopole Sultanul
lerusalim, în care se arătă dreptatea lor ; dar
0 de groși şi eră să câștige, dar SulMurad, Armenii împărţiră la cei puternici 400.00
dela Bostangibaș și că Abaza-Paşa a
“tanul Murad aflând numai decât toate acestea
şi găsind el aceste pungi în vistieria sa,
-luat pentru -aceasta 60 de pungi dela Armeni,
de ale lor şi aruncând la închisoare 78
gonește pe Armeni, omoară. patru căpetenii
Grecilor hatișerii ca să aibă întâietatea,
de Armeni, a luat dela ei bani mulţi şi a dat
și Fanar, au ars nouă biPe lângă acestea, când a izbucnit un foc în Balata
ui Mormânt dela Diplo-Fanar, care eră
serici sub Sultanul Ibrahim şi metocul Sfântul
unde or şi o biserică foarte mică.
odată casa Cantacuzineştelor din 'Para-Româncască,
dintrinsa metoc, dar acum fiind acesta
Patriarhul 'Teofane a cumpărat-o şi a făcut:
clădească, biserica lui ca şi înainte; dar el
axs, blănarii au cerut voie dela Vizir ca să
ca să facă inventarul bisericii arse spre
i-a trimis la cazaskerul Rumelici, poruncind
În
_înventarul cu mult -mai mare decât eră
a se zidi. Blânarii dând bani destui făcură
ea
mai mare decât cea dintâi. Abiă clădită,
adevir şi sa clădit biserica de cinci ori

fu închisă de cătrâ
Noul Goliat; şi nu
deloc parohie şi
se află în cetiţuia
zidită;

iar biserica

Adrianopole şi se numiă
Partenie al Constantinopolei, care eră din
învoeala ca să nu aibă
di voie să se facă slujbă întinsa. Dar cu
ui Gheorghe, care
să stea sub ascultarea micei bisericia Sfântul
biserică de curând
Porții Fanarului, Partenie deschise iar această
aceasta

dela

Poarta Fanarului

se facu mult

mai

târziu

mesgil sub

Sultanul Ahmet al Ill-lea şi până astăzi este mesgit.

im a căzut în foarte grele datorii,
Pentru acestea tronul patriarhal din Ierusal
s al Constantinopolei în al 3-lea al
întratâta că nu. eră chip a se plăti. Chiril Luicari
şi
el cu învăţăturile sale în Constantinopole
său patriarchat a ajutat foarte mult; căci
t.
Mormân
ui
au dat destule ajutoare Sfântul
Galata a învăţat pe creştini foarte mult și
a strâns
|

Apoi chemând

făcând colectă
la patriarhie pe mari și mici şi amirali străinişi

at Macedonia şi Tesalia pentru pomană;
bani mulţi. De asemenea Teofane a cutreer
dela Cucater să numească mitropolit
apoi se duse în Iviria şi dete voie episcopului
Kahetului, dărui lui Teofane şi o cupă
şi să poarte sac. Teimuraz mepes, adică regele
groşi; această cupă Teofane o aduse la
cu pietre scumpe încrustate de 12.000 de
datorii, a pus-o

vrând s'o dea pentru
„Constantinopole şi din îndemnul lui Saigi Scarlat

N
e scumpe dela cupă.
amanet, dar nesimţitorii Evrei au furat pietrel
de
mai
iscopului de lpec se aşezaseră
Nişte călugări sârbi de sub ascultarea arhiep
im şi au pus mâna pe dânsa; şi îndem-.
mult în mânăstirea arhanghelului din Ierusal
lavra Sfântului Sava şi nu se învoiau cu
naţi fiind de dări sau făcut chinovii celor din
dările lor deosebit şi când veniau înpatriarhul leruşalimului, ca şi Ivirii, şi plătiau
hel şi Sfântul Sava şi-i primiau pe ei
chinătorii îi întâmpinau călugării dela Arhang

___46t

în mânăstirea lor şi patriarhul eră păgubit. Cej dela Sfântul Sava, fiind necăjiţi de
„Arabi, zidiră un turn în faţa mânăstirii lor cheltuind 12.000 de wroşi. Deci îndatorindu-se de amândouă părţile vândură orice aveau în mânăstirile lor și în sfârşit din
pricina datoriei fură siliţi să plece. Deci se sculară catolicii ca să ica mânăstirea Sfântul
Arhanghel, iar Armenii Sfântul Sava ; şi 'Teofane după multe osteneli depunând la
creditori 34.000 de groși, datoria celor două mânăstiri, a luat aceste mânăstiri, dar
percoptorul şi ceilalţi dregători cereau. dela 'Teofane şi dările ce plătiau acele mânăstiri înainto după obiceiu, care obiceiu prin multe porunci l-a desființat Tcofane,
ceeacea făcut şi patriarhul de după dânsul Paisie. Deci împovărat iarăş de o nesuferită datorie, Teofane se duse la domnul Moldovei, Vasile Vodă Arnăutul, care plăti
datoria Sfântului Mormânt : 56,000 de galbeni ungurești. Mai pe urmă 'Teofane reparând

mânăstirea

Sfântul

Sava

din

Palestina,

care

amenință

să cadă, a căzut

iarăş

în

datorie şi a trimis în Egipet vasele sfinte ale Sfântului Mormânt și coroana sa spre a

îi vândute, sub patriarhul Alexandriei

Gherasim I; văzându-le însă un domn anume

Seidulah în mânile Evreilor şi cuprins de mâhnire trimise lui lir 'Teofane 10.000 de
galbeni, sumă prevăzută cu pecetea lui Gherasim al Alexandriei, şi sau înapoiat
va
sele și coroana din Egipet la Ierusalim și sa plătit datoria.
Inainte de acestea domnul Moldovei Nadu Vodă, supranumit cel Mare, în a
doua lui domnie închinase Sfântului Mormânt sub 'Teofane mânăstirea Galata care se
allă în faţa Iașului Moldovei, și fu zidită odinivară de domnul Moldovei Petru al VI-lea,
poreclitul Cercel, şi închinată Kievului. Acelaş 'Teofane a primit pentru Sfântul Mormânt şi mânăstirea Sfântul Gheorghe aflătoare în Bucureşti, capitala “Ţerii-Româneşti,
şi mitocul din Constantinopole cu biserica şi cu urădina sus numită, cum su zis, la
cumpărat 'Teofane, iar grădina despre apus a cumpărat-o moștenitorul său Paisie al
Ierusalimului, care grădină a vândut-o apoi chir Hrisant, după incendiul dela Balata
din vremea Sultanului Ahmet al 3-lea. 'Teofane domnind ca patriarh 37 de ani, a adormit
în Constantinopole în anul mântuirii 1645 şi fu îngropat în mânăstirea Născătourei de
Dumnezeu din insula Halki. Partenie al Constantinopolei, fost la Ianina şi la Adrianopole, poreclitul Goliat și heskin, a vrut să facă patriarh pe mitropolitul Verici
loanichie, dar fu împiedecat de către cei din Ierusalim prin ajutorul lui Vasilie Vodă
al Moldovei.

|

Despre faptele, călătoriile, clădirile și întreagă vicaţa patriarhului 'eofane
vezi mai pe larg la Dositeiu în lucrarea sa Despre patriarhii Ierusalimului, cartea
11-a, cap. 6, paragr. 7 din volumul d.
lezuiţii din răutate au defăimat pe patriarhul ecumenic Chiril Lucaris făcân-

du-l calvinist. Ruşii auzind

aceasta au întrebat pe Teolane care atunci, în anul 1630,

se uflă în laşi, dacă învinuirea e adevărată, şi răspunse Ruşilor în 12 capitole, arătând
că cele spuse sunt minciuni şi calomnii şi desvinuind pe Lucaris,
(Adaos la cap.
moaştele

din

26,

cartea

Constantinopole,

din

S-a,

pac.

Belgradul

115, după
Serbiei,

«Silivri a»),
după

venirea

Atunci
'Turcilor

sau adus
şi acum

se află în lași, la mânăstirea Trei Ierarhi.
In

-auul

mântuirii

1642,

Se ţine sinod în Coustantinopole sub Partenie Bătrânul, fost al Adrianopolei, *
în luna Maiu şi se afurisese cele 18 capitole amintite.
”
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In

anul

Patriarhia

mântuirii.

lui Partenie

1645.
Tânăr.

cel

iile lungi, cade sub învinuire de
Partenie Bătrânul, nesuferind slujbele şi vecern
N
sistemului cântărilor lui Simeon din Saneluare în seamă a rânduelii întocmite şi a
şi două Juni, este exilat la Chipros în Seplonic; deci, domnind ca patriarh cinci ani
Tânăr, fost la Adrianopole, originar din
temvrio 17 şi e ridicat pe tron Partenie cel
n şi Goliad; el, înainte de a fi la AdriaIanina, care fu supranumit Ascuţitul și Keski
rh
t venerabil, cinstit şi împunător; ca patria
nopole, fusese mitropolit la Ianina, bărba
na
dar
mărit dările preoţilor; şi eră lacom,
el a fost harnic şi tiranic. De aceea a şi
|

în vieaţă.
scos din eparhia sa pe nici unul din arhiereii

de lângă laşi, cu ajutorul domnului
Egumenul Paisie dela mânăstirea Galata
|
alimului; Partenie cel Tânăr al ConstanMoldovei Vasile Vodă, e ales patriarh al Ierus
ta, trimise la laşi ca exarhi pe cel din
tinopolei, de teamă neîmpotrivindu-se la aceas
pe Paisie, bărbat ales din Dimitzana şi neam
Larisa şi pe alţii şi l-au hirotonit în Iaşi
“din
lui, la Dositei, vol. 2, Despre patriarhii
cu 'Teofane. Vezi despre el şi călătoriile
şi cap. II, paragr. lşi2
lerusalim, cartea 12, cap. I, paragr. 10,

spre a se duce
la Constantinopole
Deci când el s'a hirotonit în Iași şi a venit
cel Tânăr a cerut dela el bani; dar chir
la Ierusalim, patriarhul ceumenic Partenie
Ierusalim şi sia dus În
|

i-a dat nici o liscae. lar când

Paisie nu

Rusia pentru
Mihailovici

împăratul
Partenie! cel Tânăr a scris în potriva lui la

pomană,

motive;

născocind

Paisie sa întors din

dar nu i-a putut

face

Alexie

nimic, şi de aceca, când chir Paisie

alim şi a venit la Constantinopole, ei la
sa întors de acolo .spro â se duce la Ierus
la cl
în contra împărăției; Vizirul îl chiamă
părât la Vizir sub cuvânt că complotează
în
el
dela
l-a lăsat liber, după ce priimi
şi constatând că e om drept şi de treabă
şi se duse în

întoarse din Ierusalim
dar suma de 4.000 do galbeni. Când Paisie se
cel Tânăr (|), caro a amesnia), iar îl prigoniă pe el Partenie

Viahobogdania (Româ
tecat la aceasta.pe 'domnul Moldovei

mejdioşi

împărăției. Deci domnii

Vasile şi pe cel al Țorii-Româneşti

Matei ca pri-

lângă Poartă prin Pavlache şi

pe
aceştia au lucrat

s
ze relele de cari suferiă Biserica lui Hristo
alți prieteni şi prin bani mulţi, ca să încete
la
mai
fost omorît Partenie, cum se va spune
şi apucăturile tiranice şi violente, și a

vale, în anul 1651.

|

.

Habesii câi de o credinţă

cu

Copţii din Egipet

primiseră

dela

sultanii Cer-

Mormânt, anume în partea despre răsărit
lezi din Egipot o parte din poarta Sfântului
aveau odăile cele

că a Sfântului Mormânt
zisă a lui Avram; şi chiar în marea biseri
şi altele, şi aveau şi alte case în Ierusalim.
despre meazăzi, parte din sfântul Cuvuclion
iţi avându-se bine cu Habesii, Iacoviţii,
După „trecere de ani Armenii ca 'Theopasch
Habeau luat dela ci casele din Vitleem ale
de asemenea 'Theopaschiţi, înşelându-i
ţin
stăpânire pe ele. Inşelând şi pe Copţi,
silor şi le-au făcut mai mari şi au pus
cari
alim,
Ierus
din
şi înșelând și pe patriarhii
slujbă şi la pristolul lor din Vitleem ;
cu
ici în Palestina, au luat Sfântul Iacov”
înainte de Ghermanos erau Arabi şi localn
şi au
încetul cu încetul au întrerupt chiria
chirie anuală de cinzeci de galbeni, şi
îi otră-.

pus mâna pe Sfântul Iacov. Apoi

comunicând cu mesele

şi casele Habesilor

lte case
ucigași, și stăpâniră mânăstirile și celela
viră unul câte unul ca pe nişte răi şi
arhul
cu cai în faţa porţii Patriarhiei. Patri
ale Habesilor,. între cari eră şi o moară
joc
bătut
să pue capăt necuviinţei; dar ci şi-au
Paisie a cerut dela Armeni moara ca
sub
'la Constantinopole a căpătat “hatişerif
de el. Deci patriarhul Paisie ducându-se

nu

(1) La margine:
în cea dintâi.

«Mult mai târziu,- anume
-

în anul

1650,

adecă în a doua a lui patriarhie,
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Sultanul Ibraim, fratele Sultanului Murad al 4-lea pentru toate averile Habesilor, şi
întorcându-se la [erusalim a luat în stăpânire toate, atât cele din Ierusalim cât şi cele
din Vitleem, şi mânăstirea lor şi tot co aveau în biserica Sfântului Mormânt, şi candelele lor din sfântul Cuvuclion şi dela Sfânta Pogorire. Dar din nefericire unul
Husein-Paşa ajungând peste puţin stăpânitorul Gazei şi al Ierusalimului, Armenii, dând
o mulţime de bani, au câștigat din nou prin cl, răpindu-le dela Greci, toate averile.
' Peştera din Vitleem. Apoi pentru ca răHabesilor; totodată răpesc şi o poartă dela
pirea lor să fie asigurată şi prin ordin “imperial, Armenii se duscră de trei ori la
Constantinopole, unde au dat o mulţime de sume și daruri, întâiu şi întâiu în anul 16419;
dar ei n'au putut face nimic atuncâ căci agalele co-i ajutau fură spânzurați do rebeli
când cu căderea Sultanului Ibraim. lar în acelaş an sub domnia Sultanului de şapte
ani Mehmed al lea, ajungând Vizir Armeanul Sulciman-Paşa în al doilea an de patriarhio a lui Iraclie Ioanichie, iar se pun pe lucru Armenii cu dare de mulţi bani
la Vizir, care chiamă pe Ioanichie al Constantinopolei şi-i cere socoteală. Acesta zice
că răspunsul nu e al său, ci al patriarhului din lerusalim (bravo răspuns). Deci Vizirul agită pe Armeni; dar fiind răsturnat, nu apucă să isprăvească lucrul, fiind îm=
piedecat de strigătul mulţimii din Constantinopole.
şi
Se alege atunci alt Vizir şi iar lucrează Armenii în anul mântuirii 1653,
n'a
dar
Vizirul îi ajută şi-şi puse în gând să scoată hatişerif pentru ajutarea Armenilor;
ii
creştinii
,
Mehmed-Pașa
Kiupruli
Vizir
izbutit, căci a fost scos din slujbă; ajungând
agă,
un
trimițând
Vizirul,
fac cunoscut cele cu privire la Paisie din Ierusalim. Deci
16, se
aduce pe chir Paisie la Constantinopole; şi venind acesta în anul 1656, Ianuarie
sfinte ale
judecă cu Armenii la Divan peutru sfânta piserică din Vitleem şi locașurile
locapentru
Paisie
Habesilor. Armenii au pierdut procesul, și s'a dat un hatişerif lui
hatișerifurile
şurile sfinte şi sus numitele locuri; în acest hat crau amintite anume şi
şi ale
Murad
Sultanului
ale
şi
Calitului Omer-lbnu-Hitab şi ale Sultanului Suleiman
și a
Nicosios;
Sultanului Ibraim, dobândite prin hărnicia dragomanului Porții Panait
şi mergând un
priimit Vizirul dela chir Paisie pentru acest hatişerif treizeci de pungi,
sfinte
locaşurile
Grecilor
predate
musabir la Ierusalim a gonit po Armeni şi au fost
Sfântului
al
în anul mântuirii 1657 Maiu 1. Dar păcătosul Antim Sicurtos, epitrop
care
Mormânt, având pizmă pe patriarhul Paisie, a dat Armenilor pe Sfântul loan,
şi
Porţi,
Sfintei
deasupra
sunt
e afară de Sfânta Poartă, şi cele patru încăperi cari
Și
po Sfântul Iacov, şi rămaseră Grecilor numai pomenitele locașuri ale Iabesilor.
pe muaceste îndrăzni să lo facă ticălosul Antim prin numitul Ilusein-Paşa, care opri
fiind
Mazilit
ole.
Constantinop
Dasirul ceauş în Ierusalim şi nu-l lăsă să se întoarcă. la
Taidoglu.
Ilusein-Pașa, se duse la Gaza și Ierusalimul fu dat valiului din Damasc
care eră
Vizir,
la
duso
se
Paisie
cu
Veni şi ceauşul la Constantinopole şi împreună
cunoşla
aducând
la restaurarea zidurilor de afară dela Sestos și Abydos; şi ceauşul
întrebat
tinţa Vizirului cele întâmplate şi spunând că răpi dela Greci şi bani, Paisie fu
acestea
dăruit
a
şi
pungi»
de
de Vizir: «cât a luat»? Răspunse Paisie: «două sute
luând
şi
împărăției. Deci Vizirul trimise oameni la Gaza şi luă banii dela Huscin-Paşa,
|
şi po Sfântul Iacov dela Armeni îl dete Grecilor.
de groşi ca
mii
şapte
Domnul 'Ţerii-Româneşti Mateiu Basarab dete lui Paisie
să reînnoiască acoperișul bisericii din Vitlcem; dar n'a putut faco nimic. Caimacanul sau subprefectul Constantinopolei a pârit pe Paisio că ar fi făcut
coroană (căci făcuse de curând una ca patriarh), ca să o trimită împăratului din Moscova, şi Paisie e închis de dânsul ca să poată luă bani.
nu cumvă
temându-se
Dar Paisie neplătind şi suferind închisoarea, caimacamul
să se plângă Grecii la Sultan, trimite coroana la Adrianopole, la vizirul Kiupruli, învi-
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nuind pe Paisie -ca dușman

al împărăției,

dar

sfinţii părinţi,

prevăzând

aceasta, sau

dus repede la Adrianopole şi înştiințară pe Vizir despre această întâmplare. Aducându-se
apoi coroana și dovedindu-se din inscripţia de pe ca că este a lui Paisie, fu trimisă
acestuia ca s'o poarte după obicciu, voia aceasta fiind dată patriarhilor din partea sultanilor; Vizirul porunci caimacamului să libereze din închisoare pe Paisie, Apoi Vizirul
trimise pe caimacam la răsboiul din Creta, unde a şi fost omorit.
In anul 1657 chir Paisie se duse la Panormos, la Pergam, Artachi, Mihaniona,
“Calolimno, Siki, Mudania și Catârli, pentru pomană, şi de acolo la Constantinopole.
In anul 1658 se duso în Iviria pe Marea-Neagră, po la portul Condori din
Cerchezia până la portul Curs din Mengrelia; şi de acolo sosind în Iviria pentru pomană, după multe greutăţi ajunse la Neohori de lângă Sosthenion dela Marea Propontidei; când el se află acolo, străbunul meu Hagi Nicolae închină Sfântului Mormânt un
loc din grădina lui, unde eră și o mică biserică cinstită cu numele Sfântului Gheorghe.
„Mai târziu po acest loc s'au zidit şi mai multe chilii pentru biserică şi casă patriarhală din partea lui Dositeiu al Ierusalimului: lar stăpânul grădinii prin moştenire până
astăzi

sunt

eu.

Pe când chir Paisio se pasi în Iviria, Veli, valiul Ierusalimului, sa purtat ca
tiran şi a făcut mult rău și la locuitori și tronului patriarhal; deci Paisie făcând plâncare se află atunci în Prusa, Veli fu scos.din slujbă.
i
gere Sultanului
“Armenii deteră mulţi bani lui Suleiman-Aga kehaiaua lui reiz-efendi, ca să ica
în stăpânire pe Sfântul Iacov, înţelegându-se cu dragomanul Porții Panait Nicosios,
care ură: pe chir Paisie. Armenii făcură cunoscut Vizirului, că ei de 300 de ani erau
stăpânii Sfântului Iacov. Panait fiind întrebat pe ascuns de către Vizir ca să alle adevărul, întări minciuna Armenilor de ciudă ce aveă pe Paisie (bravo conştiinţă şi purtare de creştin !). Deci Vizirul Kiupruli dete ferman Armenilor ca să ica în stăpânirea
lor pe Sfântul Iacov şi poarta și grădina și. două case din Vitleem ale Habesilor, pe
cari şi până

astăzi

le au Armenii.

„ Paisie a zidit case în lopa spre a sluji ca sălaş pentru închinătorii cari vin
pe mare și cari până acum petreceau pe nisip arși de soare sau suferind de frig
“noaptea, iar Arabii le furau lucrurile; după pilda lui Paisie, mai târziu clădiră acolo
case şi Armenii şi Catolicii.
Din biserica marelui mucenic Gheorghe dela Lydda, în care este şi mormântul
sfântului, luară îndată jumătate Saracinii şi făcură mesgit şi medresen; apoi luând şi
Turcii restul de jumătate, creştinii rămaseră fără biserică. Deci Paisie dând bani, luă
jumătate din biserică, adecă partea dela mijloc până la capătul de dincolo de biserică.
Intre Ierusalim şi Vitleem se află o biserică a proorocului Ilie cu împrejmuire;
aceasta eră stricată, iar » Paisie a reînnoit partea ei despre apus cheltuind foarte mulţi
bani. ..
lusuf Salahidin, luând Ierusalimul dela Latini, zidi fereştrile dela biserica Sfântului Mormânt și preoții slujiau pe întunerec; dar Paisie deschise partea despre altar
şi alte multe, și s'a făcut luminos acest locaș sfânt, şi sa orânduit ca slujba să se
facă după voia noastră şi nu ca nainte în chip nehotărit.
Chir Paisie cumpără grădina despre mează-noapte dela mitocul din Constan„
tinopole.
" Ducându-se la Adrianopole și întâlnindu- -se cu Vizirul Kiupruli şi dându-i blană
de samur, plângeă cerând pe Sfântul Iacov; dar -Vizirul, înșelat iară de reiz-efendi, nu
dete ascultare patriarhului.
Din Constantinopole în luna Septemvrie, anul 1660, se duse la Kio, la Prusa,

la Mihalitzi, la Pergam și lă Galipoli pentru pomană; strânse puţină și veni la Lesbos
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suferind de emoroizi, și de acolo la Chio; şi: de măhnire, fără a se vindecă de boală,
cu toată consultarea doctorilor, se duse apoi la Cos, la Budrumi, adecă la Halicarnas,
şi la Rodos; şi de acolo, imbarcânduse, spre a se duce la Atalia, cotind la Castelorizo, moare de boală în corabie în anul mântuirii 1660, Decemvrie2, după 16 ani de
patriarhic, şi a fost îmmormântat în fața Castelorizului, dar departe de acesta ca la 10
mile, pe culmea unui loc înălțat do lângă mare.
Continuare la patriarhul Purtenie cel Tânăr, cel poreclil Goliat.
In anul

mântuirii

16045.

Patriarhii Constantinopolei cinstiau po ... cei din capitală „... [Adaos la cap.
31, cartea a 8-a, la p. 160, după cuvintele. «se îmbolnăvește la Constantinopole»).
_.. Sultanul Ahmed îl vizitează pe ol când eră bolnav şi-l întreabă, pe cino să
pue cu să-i ţie locul? lar el îi răspunse, că nu cunoaște pe nici unul mai vrednic de:
cât fiul său. Deci săvârşindu-se din vicaţă Mehmed-Pașa, Vizir se face fiul său Fazil
Ahmed-Paşa Kiupruloglu, pomenitul, iar viziratul său a dăinuit șaptesprezece ani;- el
fu venerat pentru înţelepciunea, învăţătura, statornicia şi elocința sa. El e cel dintâiu
în imperiul otoman, care a moştenit pe tatăl său în prea niarea demnitate a Vizirului; ca un fel de moştenire a transmis Kiupruliul această demnitate fiului său Ahmed-Paşa şi, după aceasta, nepotului său Mustafa-Pașa.
Izbucneşte un incendiu în Constantinopole la Contoscali, şi “ard şapte jiseriei
dela Contoscali şi Vlanga. Po Chiril al 2-lea al Antiohiei, după doi ani de patriarhie
murind, l-a moştenit pe tron Macarie a! 3-lea.
In anul
Slarea

orlodoziei

în unele

1660.
locuri din Azia-Aică.

Bisorica din Iraclia Pontului a ars fără ştirea preotului ; de aceea sau şi im|
prăștiat creştinii de acolo. In Amastris sunt multo biserici și clopotniţe, dar nici un
creştin. In Oionopoli, pe care Luchian o numoşte zidul Avonului, sunt cinci sate de.

ortodocşi,

urcându-se ca la optzeci

de case. lar Stefani de

lângă Sinope fu pustiită

de către Ruși. Aminsos, fundaţiunea Milesiilor, nu are nici un creştin, nici Neochosaria,
ci numai

în Amasia

sunt

puţini.

Polemonion,

altfel

numit

Incos, pentru

care

e luplă

Între cel al Neochesariei şi al Amesiei, este în adovăr al Nevochesari“ci. In lerasus
şi în Tripoli de | ângă Trapezunta se află unii creştini, dar în cetatea Tripoli nici unul
ci numai o biserică de seamă a Născătoarei de Dumnezeu, pe care Otomanii Yoiră
so facă saracină, dar fură opriţi prin ârătări cunoscute tuturor. De aceea în fiecare
ea
Duminecă creştinii intrând acolo fac slujba până astăzi. Trapezunta şi biserica din
după
i
'Prapezunte
ia
mitropol
a Sfântului Vasile fură zidite de Justinian cel Mare;
Juarea ei de Turci eră biserica Sfântul Filip, aflătoare afară de oraș, la care a slujit
şi Paisie al Ierusalimului întorcându-se din Iviria; pe aceasta Otomanii au prefăcut-u
în moschee în anul 1674. Dela Surmeni până la Guria şi râul Tzorohi Lazii au treîn
cut la mahomedanism şi na mai rămas acum nici o biserică şi nici un preot
două
de
depărtare
o
la
e
a
toată această eparhie. Mânăstirea Sumela din 'Trapezunt
duc
zile şi so află pe munţi pe prăpăstii şi în locuri greu de străbătut; cei ce se
zice
acolo intră pe scări. Este în Sumela o icoană a Preacuratei de vreun cot, care se
a
mânăstire
şi
vecinătate
în
că fu zugrăvită de Luca. Sunt acum în Trapezunta biserici
munţi
Născătoarei de Dumnezeu, numită «cea acoperită de Dumnezeu». Intre cei doi
creşse
satele
preacurate
Maicei
ajutorul
cu
unde e râul care se coboară dela Sumela,
;
creştineşti
sunt
tinează; asemenea şi satele de pe muntele Sumela până la Canin.
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”

acest Canin este. un munte. Afară de Theudosiopole întrun munte e .o biserică mică,
acolo sunt destul de mulţi creștini, atât în oraș, cât şi în multe sate. Papistaşii au
catolicizat la dânşii pe unii. Armeni.
In

anul

1661.

de faţă la Constan.-.
Partenie Moghilalos din Constantinopole, Vasile Vodă fiind
tinopole (pe când fiul său Ștefan domniă în Moldova), dragomanul Porții Panait Nicosios şi adunarea arhiereilor aflători în oraș și a boierilor cari erau de faţă, aleg ca
patriarh al Ierusalimului pe Nectarie Sinaitul şi prin urmare trimit pe Gavriil al Constantinopolei, ca să isprăvească lucrul; acesta sosind la lope, auzi despre sosirea lui
Nectarie la Gaza. Căci murind Ioasaf Sinaitul, Nectarie, ales episcop, veniă la hirotonie; el e hirotonit ca patriarh în ziua de Florii la Sfântul Mormânt.
Drege acoperișurile câtorvă chilii cari erau stricate; cumpără casele aproape
de Prodromos.cu 1.700 de groşi. Mergând prin Gaza la Remli zideşte locuinţe (cari

nu crau înainte) spre găzduirea părinţilor tronului patriarhal.

|

Se duce la Constantinopole în anul 1662, în Septemvrie; de acolo se duce la
laşi, în Septomvrie 1663; de acolo în. Muntenia, în Aprilie 1664; apoi la Rusciuk, Rasgrada, Provaton, Varna, Târnova, Adrianopole, unde eră și Sultanul Mohmed al 4-lea;
de
de acolo se duso la Bizanţ, de mult suferind de colici şi neavând nici o nădejde
sfințirii
săvârşirea
vieaţă; dar când sa dus la sfințirea Izvorului dătător de vieaţă, după
vieţii.
pând din el, a scăpat numai decât de colici şi n'a mai suferit până la sfârşitul
caMormânt
Sfântului
dete
le
Clădirile de piatră, din cari una e bibliotecă,
mai
a
pul blănarilor Manolache Castorianos; acesta, din îndemnul patriarhului Nectarie
de
reînnoit învelișul bisericii din Vitleem, trimițând prin monahul Filotei la Iope 40
cuie.
şi
fier
lemne de cincisprezece coţi şi 80 de opt coţi şi scânduri şi
Apoi prin Galipoli, Lesbos, Smirna, Hio şi Rodos se întoarse la Ierusalimîn
|
anul 1695, în Septemvrie. Puse moaștele sfinte în cutii de cristal legându-le pe din
afară cu o legătură de argint şi a. lipit la fiecare po din afară o hârtie în caro arătă
la
ale cărui sfânt sunt moaştele. Și făcând o lădiță le puse înlăuntru; legă cu aur
şi
cristaluri
puse
fiecare 'colţ și lemnul sfânt care se allă în Ierusalim; iar dealatul
într'o lature făcu o portiță cu cheie ca să se închidă şi să se deschidă pentru închişi o
nare. Restaură chiliile și zidurile putrezite dela schitul Sfântului Sava, şi zidi
resmulte
chilio mare pentru găzduirea, străinilor; şi la mânăstirea Arhanghel a făcut
taurări
|
viclenie
pentru

în anul 1667.
Frarii din Ierusalim ademenind pe Laurenţiu, epitropul patriarhului, luară cu
dela Greci întâietatea atât la Cuvuclion dela Sfântul Mormânt cât și la Citanii;
Deci
care mijlocind reprezentantul Germaniei a obținut pentru ci o poruncă.

a izbucnit ceartă între Greci şi Catolici. Atunci Nectarie plecă

lu Constantinopole în

lui boli
1668, pe când patriarh ecumenic eră Metodie din Iraclia, caro pentru multele
în
lucrare
sa
trebuincioa
mult
și
a renunţat la tron, şi a alcătuit atunci folositoarea
patriarhal,
tronul
contra Latinilor, şi după ce a trăit în totul optani de când a ocupat
se strămută în veşnicele. locaşuri..
| Tu anul

mântuirii

CAPITOLUL

1662.

XXI-lea.

lui Dionisie al IIl-lea, cel din Larisa.
tron,
După ce.Partenie domnica patriarh patru ani şi două luni şi renunţă la
ca patriarh, al
mulţumindu se a fi capul Prusei, se sue pe tronul Constantinopolei
Larisei, care
treilea cu acest nume, Dionisie cel din insula Andros, fost mitropolit al
Patriarhatul
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a fost poreclit Spânul şi Leopardul sălbatic, în Iunie 29, Duminecă. Pe el îl laudă peste,
măsură Dositeiu al Ierusalimului, după 'Timotciu, zicând că «nu-şi are părechea sa
între patriarhii -Constantinopolei până în vremea aceasta, atât ca înţelepciune căt şi
ca vicaţă virtuoasă». Acelaş Dositeiu i-a închinat lui cartea co poartă titlul Catallage.
Din indemnul acestui patriarh Dionisie, arhiblănarul Manolache Castorianos cu chel.
tueli proprii întemeie şcoli în Constantinopole, în Ilio şi în Arta. Pe Ioanichie cel din
Veria, după ce a fost nouă anica patriarh al Alexandriei și a murit, l-a moştenit Paisie
care îu hirotonit în aşă numitul Misirul Vechiu. Această Verie este oraşul din Siria

care turcește se zice Ilalep.
In anul

mântuirii 1663.

A izbucnit foc în Constantinopole şi au ars casele jidoveşti, cari so aflau dela
Valid&-han până la Zindan Capise și până la zidurile Bizanțului, şi de atunci Evreii fură
goniţi

din acele

lucuri, așă că puţine

case

cvreești

se mai păstrează până

la Baluc-bazar. Patriarhul printr'un sinod local a unit cu mitropolia
cele două eparhii dela Zihna şi Nevrocopi.
In anul
In

al doilea

Patriarhal

mântuirii

al lui Partenie

acum numai

Filipilor şi Dramei

1666.
din

Prusa,

cel zis Moghilalos.

Intorcându-se din "Ţara-Românească sus numitul patriarch Partenie al 4-lea, cel din
Prusa, poreclit Moghilalos, so urcă a doua oară pe tronul patriarhici ecumenice în 25
Decemvric, după căderea lui Dionisie.
Un Evreu din Constantinopole, numit: Sabetai Sevi, după prigonirea întâmplată
când

cu

focul

amintit,

mergând

la Smirna

şi de acolo

la Gaza

şi la Ierusalim

şi în-

torcându:so în Smirna face pe Mesias, cum sa mai făcut odată de mult în Creta. Inşeală pe Evrei şi strică foto do ale lor, şi face multe neorândueli și mişcări evreeşti
în Lebhia, în Apusul Europei, în Africa și în provinciile apusene ale imperiului otoman.
Vizirul îl aduce din Galipoli şi osândindu-l la închisoare îl exilează lu fortăreaţa din
Abydos. Dar Evreii neastâmpărându-se, pe când Sultanul Mehmed al 4- jea eră la
Adrianopole şi Vizirul plecase în Creta, subprefectul din Constantinopole trimite legat
pe Sabetai la Adrianopole, la Sultanul, iar el de frică sa turcit. Apoi deoarece el
nu încetă cu necuviințele, fu exilat la Corona, unde şi-a şi dat sufletul. Dar mai târziu, în anul 1663,

un

tânăr

Ivreu

face

în Salonic

pe

Mesias,

iar

Evreii

în-

crezură

trinsul; şi acesta, chemat fiind de Sultan, so turcește; şi întorcându-se la Salonic e
recunoscut de Evrei ca Mesias, şi prin el s'au turcit foarte mulţi vrei din Salonic
şi Seres și o mulţime mare de hahami de optzeci de ani.
Pe patriarhul Alexandriei Paisic, care plecase în Rusia, îl detronează in mod
nelegal acelaș patriarh Partenie Moghilalos, sub cuvânt că ar îi fost un ordin imperial
prin care eră oprită plecarea acolo a unui patriah sau arhiereu al Bisericii răsăritene,

și în locul lui aduse pe tronul Alexandriei pe Ioachim, mitropolitul Rodosului, în luna

Noemvrie din acelaş an; dar Ioachim fu din nou detronat ca călcător de lege şi a
rămas adevăratul păstor Paisie. Acest Partenio ca patriarh făcu și alte rele şi nelegiuiri.

Succesorul

papei Alexandru al 7-lea, după

cel din Pistoia, oraș din Italia, în anul mântuirii
Suirea

pe tron a lui Clementie cel din Iconion..

In ziua de Luni 8 Decemvrie sa suit pe
Iconion

Clementie
Hurmuzaki,

care

exilează

Documente,

moartea lui, fu Clemens al 9-lea

1667, în 19 lunie.

XIV,

la Tenedos

pe

mitropolitul

din

Partenie ; dar arhiereii

ne-

tronul patriarhal

patriarhul

60

414
.

Î
N
”
.
.
j
aprobând această schimbare s'au: dus la Adrianupul unde potreceă atunci Sultanul Mehmed al 4-lea, şi tronul rămase vacant trei luni şi 25 de zile.

In

anul

mântuirii

CAPITOLUL
Patriarhalul

16068;
AXXIIL-lea. -

lui Melodie

din Eraclia.

In acest an Metodie al 3-lcă, cel din Eraclia, cu hotărîrea şi aprobarea comună
el
a arhioreilor se urcă pe tronul patriarhal din Constantinopole cu mari cheltueli;
Adriano:
din
palatul
dela
călare
îmbrăcând haina dăruită de Sultan la întoarcerea sa
care
pol până la mitropolie, purtă pe cap pălărie roşie do catifeă, adecă de mătasă,
Dar lipsiă dela el umbrela, căci după Metodie
aveă cruci albe de aur cu mărgăritare.

nimenea ma mai

purtat

umbrelă pe cap sau în mână, precum

obişnuiau să poarte

predecesorii lui Metodie, când intrau şi ieşiau la curtea imperială.
a
Patriarhul Metodie dete fostului patriarh Partenie, spre întreţinere, mitropoli
Proilavului, iar peste puţin îi dete eparhia Târnovei.
Iu

anul

mântuirii

1609.

din CheDemisionând chir Nectarie, se face patriarh al Jerusalimului Dositeiu
o datorie de
saria Palestinei, în 23 Ianuarie al acestui an. El găsi în Constantinopol
de trei ani
dobânzi
şi
groși
16.000 groși a Sfântului Mormânt, iar în Ierusalim 65.000
în luna lunie.
neplătite:; iar. Nectarie, bătrân şi bolnav, se duse la lerusalim ca epitrop
ca să se dea
groşi
10.000
m
Ierusali
Apoi Dositeiu prin călugărul Gherasim "trimite la

la datorii şi el s'a dus la Adrianopol pentru pomană

în luna Iunie; de. acolo la Fili-

Ierusalim prin
popol, la Stenimah, Pazargic, Eschi-Zagară şi lambole,şi trimite la
Arvanitohori,
la
Silimno,
monahii Calinic şi Partenie 12.000 de groşi.. Apoi pleacă la
la Floci și la
la 'TArnovaşi la Cervenvoda în anul mântuirii 1670; de acolo la Drişea,
patriarh al
București. lar Nectario la Ierusalim, fiind atunci acolo: şi Dionisie, fostul
i cu Bucureşt
în.
Constantinopolei, a făcut sfânt mir mult şi minunat; și Dositeiu
litri. Atunci
cheltueala obştii a făcut mir sfânt care ajungea la o greutate de 210
papale.
ii
Nectarie îşi compune aşă numita Syntagma în: contra autorităţ
ea Celar Dositeiu plecând din Bucureşti la Iaşi:în Moldova a luat mânăstir
Olincea. De acolo
tățuia care fusese zidită din temelii de Duca Vodă; şi mânăstirea
iar la Adrianopol
el prin Adrianopol se întoarse la Constantinopol, de unde se duse

Jerusalim
spre a preîntimpină uneltirile ambasadorului Franţei; de acolo se duce la

şi cu o cădelniţă
în luna Martie în 1671, cu 40 de candele de argint şi una de aur
din mânile credide aur şi s'a micșurat îndestul datoria din Ierusalim şi au scăpat
torilor vasele

sfântului

Mormânt,

cari

li se

dăduseră

ca

amanet.

Dositeiu

a dărâmat

partea de miazăzi
câtevă clădiri de ale ereticilor, cari erau în marele templu spre
marca biserică din
dela sfântul Cuvuclion; şi aducând zidari din Adrianopol a rezidit
1672. Iar tâmpla
anul
în
Tulie
în
Vitleem, cea dela sfânta Peşteră, din Septemvre până
și auritul
fu zidită de zidari Hioţi, cari au fost plătiţi din Hio, iar lemnele tâmplei
he
Manolac
arul
arhiblăn
trimise
îl
le plătiră. alţi săraci; materialul întreg al clădirii
nând
întâmpi
şi
la Constantinopol în Iulie, anul 1672,
Castorianos. Dositeiu se întoarse
că şi a luat mâintrigile Frarilor cu privire la această clădire plecă în 'Țara-Româneas
treci la Sofia
unde
de
năstirile Călin şi Ugrei; de acolo se întoarse la Constantinopol,
i
şi la Belgrăd în Decemvrio anul 1673.

Frarii din lerusalim având a primi po de Nointel, ambasadorul Franţii, încep .-

475
neorânducala la Cuvuelion dela Sfântul Mormânt, impodobindu-l în chip măreț şi cu
totul neobişnuit; şi fiind împiedecaţi de părinţi, bat pe doi dintre dânşii lăsându-i
aproape morţi şi omoarăpe al treilea călugăr numit Clementie în 3 Martie, anul 1674.
Aceste excese alo numitului ambasador comise faţă de părinţi aflându-le Poarta, po-

runci ca el să se întoarcă la Constantinopol și aşă se liniștiră părinţii.
Vardabetul Armenilor din Constantinopole Eliazar,cu care Paisie al Ierusalimului
aveă multele şi lungile răsboaic, atrăgând pe catolicul Armenilor din oraşul Sis, îl
făcu pe cl catolic al Ierusalimului în anul 1665. Apoi fiicti multe scandaluri cu catolicul Armeniei Iacov; căci pe când acesta singur făceă pregătirea mirului şi-l trimeteă
la toţi Armenii de pretutindeni şi strângcă prin el o mare sumă de bani, Eliazar
făgăduind a da pe fiecare an vistieriei împărăteşti 45.000 de aspri, a primit porunca
să frigă mir în Ierusalim; după întâmplarea aceasta, Iacov s'a dus din Persia la Adrianopol în anul 1667 şi dând îinpărăţiei 20.000 de galbeni, ridică dreptul lui Eliazar
prin hatişerifși așă s'a hotărit ca mirul să so frigă numai în Revan ; iar Eliazar dete
împărăției la Adrianopol 45 de pungi, în anul 1671, și so numește patriarh al Arme“nilor în Ierusalim. Apoi înşelând Poarta în anul 1673 dobândeşte puruncă și ducându-se

Ja judecătorul Ierusalimului capătă dela el voia de a sluji Armenilor în Cuvuclion dela
Sfântul Mormânt.

.

lar Frarii neputând să i se împotrivească sau refugiat la epitropul patriarhal
care mergând la judecător a dovedit cu hrisoave împărăteşti, că stăpânii Sfântului
Mormânt sunt numai Grecii, și aşă sunt goniţi Armenii. Intrebând judecătorul pentru
ce slujesc acolo Catolicii? EL i-a răspuns că patriarhul le dete lor voie. Deci catolicii
înșelând pe judecător au primit hotărirea, că acolo e drept să slujească catolicii, şi
nici decum Armenii sau vreun alt neam ; şi ci trimit hotărirea Vizirului caro se află
în Moesia; aflând aceasta Dositeiu din Belgrad, se duse la Adrianopol, unde se întorsese Vizirul şi Sultanul, și se judecă în anul 1675 la Arz-Odasi cu catolicii şi se dovedește cu hatişerifuri:
dela Sultanul Suleiman și Sultanul Murad, că Grecii stăpânesc
marea biserică a Invierii și biserica din Vitleem cu tot ce au înlăuntru și înprejur,
adecă Mormântul, Golgota, Pogorirea de pe cruce şi Peștera din Vitlcem şi ca Grecii
să fie preferiţi la mormânt şi în fiecare biserică şi mânăstire şi ca oi să fie cei dintâi
în toată ordinea și activitatea de acolo şi voinţei lor să se închine cele'alte neamuri,
şi sunt soniţi Frarii în urma succesului obţinut la judecată de Dositeiu.
Se păstrează la tronul patriarhal şi un hoget foarte vechiu, prin care se hotăreşte ca în Ierusalim să fie numai 36 de Frari și să se schimbe din trei în trei ani.
Ambasadorul Franţei, al Germaniei şi al Angliei au intervenit în contra lui chir Do:
siteiu, dar nau putut face nimic. Acesta dobândi poruncă dela Vizir dând 70 de punri
de trimise la Ierusalim un delegat, care ajunvând acolo în 1676, în luna Ianuarie,
scoase prin mijlocul cadiului dela Sfântul Mormânt șorțurile şi toate inovațiile Frarilor şi a. predat lui Dositeiu Sfântul Mormânt şi dimineaţa Grecii au făcut slujbă
- în lăuntru. Scoase şi cele trei candele ale Frarilor, cari erau în Camara ; iar cele din
lăuntrul Sfântului Mormânt Dositeiu de bună voie le-a lăsat să rămâie, socotind că se
va împăcă cu dânşii, și a atârnat în Cuvuclion și alte zece candele.
|
Apoi zideşte o cămară dela patriarhie până la mânăstirea Sfintei Tecla, care.
este a Grecilor, și sa făcut şi mânăstirea cu curte, cu locuinţe şi cu grădină.
Apoi Dositeiu s'a întors la Constantinopole, de acolo în 'Țara-Românească în:
anul 1667, și de acolo la Iaşi, de unde a venit iarăș la Constantinopole.
Polonezii, ca să facă pace cu Turcii, cer locaşurile sfinte dela Ierusalim, dar
nu sunt ascultați.
a
”

Dositeiu mai primește și un alt ordin cu 30 de 'pungi pentru litanie, pe care
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o făceau în fiecare seară Frarii şi începuseră a o face întâiu Grecii, âpoi după aceştia
Frarii.
După aceea plecând prin Nicomedia, prin Prusa şi Damasc, Dositeiu se înapoie
iar la Ierusalim în Septemvric din anul 1678; aici restaurează mânăstirea prorocului
Ilie, înlăuntru şi afară, şi ridică zidurile proptitoare ale bisericii, vopsind biserica şi
deschizând marea ușă şi portiţăși prefăcând grajdul în nartică şi aducând multe alte
îmbunătăţiri.
Frarii şi Armenii se unesc împotriva Grecilor și adresează plângere din partea muteveliului către Vizir. Aceasta aflând Dositeiu se duce în grabăla Constantinopol, întâmpină relele şi duşmanii nu izbutesc nimic cu toate multele lor făgădueli.
Dositeiu pleacă în 'Țara-Româncască.în vremea domniei lui Șerban Cantacuzino; apoi la Iași, pe urmă întorcându-se la Constantinopol. trimite, în luna Ianuario
din anul 1681, 64 de pungi pontru ușurarea datoriei mânăstirilor iveriene, căci ele
erau supuse la datorii foarte mari şi numai datoria mânăstirii Crucea, pe care o au
Ivirii în Ierusalim, se urcă la suma. de 94.000 de groși; şi creditorii Turci cereau
banii şi pecetluiau şi supărau mânăstirea ;. catolicii și Armenii voiau să plătească cre-

ditorilor banii şi să iea mânăstirile Ivirilor, catolicii pe sfântul Nicolae, iar Armenii pe

celelalte. Deci Dositeiu plecă în Iviria spre a strânge pomană pentru datoriile numi-"
telor mânăstiri ale Iviriei, şi pornind din Constantinopole în luna Fevruarie, ajunse pe
mare la Prapezunta şi de acolo pe uscat la 'Teodosiopol, de acolo la Cars, oraş în
Armenia, şi de acolo la Tiflis, capitala Iviriei de sus, în Iunie: î, şi acolo a micşorat
datoriile

acestor

Catolicii dau
Ialecli,

cerând

-

mânăstiri.
să

petiție la Sultan

li se dea

lor Sfântul

în anul

1631, printr'un papistaş oarecare numit

Mormânt,

Golgota,

Pogorirea

de pe

cruce

şi

Peştera naşterii lui Hristos din Vitleem, făgăduind multe mii de galbeni şi cei 1.050
de groși. daţi pe fiecare: an moseheii Sultanului Ahmed. Sultanul trimise petiția la Vizir
şi acesta

goni

pe

catolici;

dar

lacov

al

Constantinopolei,

ascultând

unele

sfaturi,

scrise în Iviria, pe calea sinodală cu arhierei şi: boieri, lui Dositoiu să se întoarcă la
Constantinopol şi să-și facă apărarea. Deci ol venind dete Lt pungi şi primește poruncă
împotriva catolicilor.
IEpitropul Sfântului Mormânt -fâră voia judecătorului restaurează "biserica ce
oră în satul Păstorilor, care se ţine de Vitleem, în anul 1631, şi urmează pagubă de
:
?
10 pungi.
Paşa din Ierusalim în termen de 7 ani condamnă tronul din Ierusalim să plătească 10.000 de groşi și în anul 1682 Dositeiu trimise ordin obținut în Adrianopol
la lerusalim

și s'a mai pus

capăt

inovaţiilor judecătorilor împotriva tronului, și tuturor

celorlalte răutăţi ale lor.
In anul 1683 se pun în mișcare catolicii împotriva lui Dositeiu, căutând ca
ei să fie cei dintâi; dar prin stăruința lui Dositeiu catolicii fură goniţi de Vizir.
Numitul vardabet Eliazar uneltește împotriva lui Dositeiu făgăduind mult
pentru câștigarea locuinţelor habesiace; dar fu respins prin Dositeiu şi fu scos dela episcopia din Ierusalim; şi plecând în Persia Sa făcut catolic al Armeniei mari și acolo
şi-a dat ticălosul sullet îîn anul 1692.
Când Vizirul Kara-Mustafa-Pașa fu omorît după înfrângerea dela Viena, paşa
din Ierusalim a luat mulţi bani dela tronul patriarhal.
Sa dărâmat zidul dela mitocul Sfântului Mormânt din Constantinopole. Egumenul l-a restaurat, dar subprefectul de atunci dărâmă zidul şi aruncă în închisoare
pe părinţi. Atunci Dositeiu mergând la Constantinopole cheltuește 32 pungi spre în-

dreptarea relelor şi ridicarea zidului și cumpără locuinţele din amândouă părţile.
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Apoi înapoindu-se la Ierusalim în anul 1685, plăteşte creditorilor datoria dela
mânăstirile Ivirilor 94,000 de groși, dând şi paşii pentru asigurarea plăţii șase mii de
galbeni și dând și creditorilor pentru îndreptarea restului 50.000 de groși.
|
Apoi

restaurează

mânăstirea

Sfântului

Sava,

care

ameninţă

să cadă

în partea

despre meazăzi, şi face un zid dela altarul bisericii până la schitul Sfântului Sava. Zideşte şi schitul şi Cuvuclion, aşterne curtea bisericii cu lespezi, înalță un zid dela
poarta de afară. până la partea de afară a turnului, restaurează două biserici şi șapte
case spre meazăzi, zideşte afară de poartă o scară de piatră şi o casă nouă pentru
străini, restaurează turnul lui “Damaschin, înveleşte biserica cea mare, restaurează celelalto ziduri şi habuzurile, afară de chilii, ridică cu trei coţi marele zid dela turnul
de sus până la Hrisostom, și isprăvește toate -aceste din Iulie până în Noemvrie în
anul 1686, cheltuindu-se douăzeci şi patru de pungi. Apoi hotărînd restaurarea mânăstirilor iviriene şi mai cu seamă Crucea, Sfântul Nicolae, Sfântul Vasile, care ame-

nințau să cadă, s'a întors la Constantinopole; în curs de un an, sau restaurat și celelalte trei, adică Sfântul “Teodor, Sfânta Ana, Sfântul Gheorghe din Evraida, și s'au chelimit pentru ele patruzeci de pungi.
Inainte de acestea, po când oră în Iași Dositeiu în anul 1680, văzând că Moldovenii aveau tipografie, dete 600 de groși unui ieromonah Mitrofane şi făcu o nouă
tipografie, și dând cheltueli se tipăreşte cartea lui Nectarie împotriva papei şi cartea
lui Simeon de Salonic în 1681 sub Duca Vodă.
Frarii se mișcă iarăș cu ambasadorul Francez ca să iea dela Greci locașurile
sfinte, adăugând că din pricina tipografiei din lași şi a căvţilor ce sau tipărit în Ierusalim, regele Poloniei sa pornit la răsboiu; dar Vizirul i-a respinse
La moartea numitului ambasador întreprinde iarăş să ica locaşurile sfinte şi
aduce pentru aceste și scrisori dela regele Franţei ; dar iar nau putut să facă nimic
şi Vizirul răspunse regelui Franţei, că va trimite un comisar la Ierusalim să cerceteze
a cui o dreptatea, a Grecilor adică ori a catolicilor. Dositeiu aflând aceasta sa prezentat Vizirului cu dragomanul Alexandru Mavrocordat şi cu. arhiblinarul Manolache
Castorianos, având cu sine şi pe. moștenitorul său de mai târziu, po arhimandritul
de atunci Ilrisant, și a dat Vizirului o blană de samur şi cinci sute de galbeni veneționi, rugându-se să nu trimită comisar la Ierusalim. Dar Vizirul, deşi ajută pe Greci
pentru
dreptatea lor, temându-se însă ca nu cumvă Francezii să se unească cu Germanii, cu cari împărăţia se găsiă în răsboiu, şi având nădejdea că și ei vor porni la
răsboiu în contra Germanilor, precum făgăduiau, a vrut să facă pe plac Prancezilor
şi-a trimis la Ierusalim pe un agă comisar în anul 1686, Acesta sosind dară şi luând
mită destulă, atât el cât și toţi locuitorii Ierusalimului Arabi. turci, primeşte o hârtie
pecetluită dela toţi, în care ei mărturisiau că ar fi fost ale catolicilor Golgota, Pogorîrea.de pe cruce, Cuvuclion, Camara Înălţării de dinaintea lui și sfânta Peşteră din
Vitleem, marea biserică, curtea despre meazăzi şi grădina, şi cumcă aceste pe nedrept
le luase cu cincizeci de ani înainte şi Dositeiu luase Cuvuclion cu Il ani înainte; şi
pe părinţii cari îl contrazic îi bate cu cruzime şi îi goneşte cu sabie frântă. Și acestea
le-a făcut el la Ierusalim ; dar întorcându:se la Vizirul în Sirmiu, n'a izbutit nimic și
în anul 1687 Dositeiu primi hatişerit dela Sultanul Mehmet despre nedreptăţile cari
sau făcut Grecilor. Dar căderea Sultanului şi moartea Vizirului au împiedicat binele
tronului patriarhal din Ierusalim.
,

Căci după căderea Sultanului Mehmet al 4-lea, domnind fratele său Sultanul
Suleiman al 2-lea, Vizir s'a făcut Nisangi Ismail-Paşa; şi ambasadorul Franţei, venind,
a cerut locașurile sfinte dela Ierusalim şi dela el; el însă răspunse: «Nu se poate».
Dar peste puţin a căzut şi în locul lui sa făcut Vizir Tekirdagli Mustafa-Pașa, care

478
sa dus cu Sultanul la Adrianopol. Se duse şi Dositeiu, căci Francezii cereau iară dela
împărăție . locaşurile sfinte. din Ierusalim; şi Dosileiu a luat batișorif pontru aceste
locaşuri; iar marea biserică din Vitleem și Peştera nașterii lui Hristos, care se află
întrînsa, au. rămas în stăpânirea Francezilor în anul: 1689, în luna Aprilie; ei stricară
tâmpla bisericii din. Vitleem, care cu mari cheltueli fusese făcută: de Dositeiu prin
meşteri. Hioţi, și nimiciră şi sfântul pristol cel din cămara:cea de înaintea Sfântului
Mormânt unde patriarhii împart sfânta lumină; au surpat.și crucea şi icoanele cele
din biserica dela Vitleem și le-au călcat în .picioare sub cuvântcă ar [i ale Grecilor.
Au gonit și pe părinţi la Damasc pentru clevetirile lor și patriarhul Dositeiu trimițând
poruncă din Constantinopol, spre siguranță i-a .adus pe ei la Ierusalim.
Pe Dositeiu care a domnit ca patriarh în totul treizeci şi opt de ani şi a
trecut la locașurile cereşti în anul mântuirii 1707, l-a imoştenit po temeiul canoanelor
nepotul său Ilrisant Notara al Chesariei din Palestina, despre care, dacă Dumnezeu
va voi, va fi vorba în cartea ce urmează.
În anul mântuirii 1670 şi dela Tegira

1081.

Panait Nicosios, dragomanul Porții, a tipărit în Holanda «Mărturisirea orto- .
doxi»; el petrecând cu vizirul în Creta, a luat cărţile întitulate cilărturisirea orto:
doxă» şi le trimise actualului patriarh Metodie, ca să fie împărțite în deobște poporului ortodox.
Murind papa Clemens al 9-lea l-a moștenit Clemens al 10-lea din Roma în
anul 1670, în Aprilie 29. Clemons al 9-lea cel din Pistoia devenise papă în anul 1667
şi sub predecesorii lui și sub el'se trată în China despre credința creștină începând
din anul 1479; căci în acest an Aliadin-Bei, împăratul Chinei, a cerut alianţă în contra

propriului său tată Podal-Bei

dela

locuitorii din China având; contact

ei cari, erau
duplecau
pândit

fatihul

Constantinopolei,

cu lezuiţii se creştinară şi

Sultanul Mehmed. Deci
mai

ales

mulţi

dintre

prefecţi şi fruntaşi de-ai împărăției şi pe ceilalţi cu însăș pilda lor îi în-

a părăsi idolatria și multe

îîn toată

împărăţia

cărţi cuprinzând

şi credința se întinse

în

temeliile legii creștine sau răs-

toate provinciile

chinezeşti

şi s'au

zidit şi piserici. In vremea asta însă Vuzii, adecă preoţii, văzând cu ochi răi răspândirea creştinismului, sau ridicat în potriva cărţilor şi au pus lu cale o strașnică prigonire înpotriva celor ce ţineau la creştinism. Mai târziu persecuția a încetat şi creştinismul s'a întemeiat din nou și împăratul a dat voie a se răspândi creştinismul pe
temeiul unui program; și soţia lui, împărăteasa, botezându-se cu numele de Elena şi
fiul ei Constantin și mulţi din preajma lor s'au botezat. Dar o nouă vijelie împiedecă
creşterea, creștinismului, până. când Sciţii năvălind în China în anul 1695, împăratul
şi-a sfârşit vieaţa prin ştreang, iar noul împărat al Tătarilor, admirând pe lezuitul Adam
între. Chinezi şi preocupat de grija răspândirii învăţăturii şi a meşteşugurilor, eră favorabil creştinilor. şi printr'un program scris în limba chineză şi tătărească și cetit
în toată împărăţia a dispus să se îmmulţească religia creștină. Dar întreprinderea n'a
izbutit din pricina prigonirilor ce a 'suferit creștinismul, parte dela idolatri, parte dela
Musulmani, şi astăzi puţini mai sunt creştinii între Chinezi,și aceia nu ortodocşi, ci

lui de nimic na
catolici. lar numitul Clemens al 10-lea din Roma în toată episcopia

îngrijit mai: mult decât:de a declară ca. sfinţi
din interes bănesc.
Şi pe acesta moștenind papa Inocentie
anul. mântuirii 1671, 21 Septemvrie, n?a găsit
zis, decât de a stârni certe, lupte şi. răsboaie”
face să încheie tratate după placul şi interesul

pe mulţi

dintre cei mai noi, și aceasta

al 1l- lea din Como, oraș din Italia, în
nimic alta mai bun de făcut, cum s'a
printre domnii creştini, şi chiar dea-i
său.
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(Adaos la cap. 7, cartea 9, pas. 350, după
Calimah,

sub

care,

cunoscând

limba

latinească,

cuvântul

«creşterii sule»)....

s'a învrednicit

către

să între în slujba

lui.

Nicolae Vodă, care pe atunci domnii în Moldova.
In anul acesta mam întors din Moldova în patrie, părăsindu-mi .slujba de.
doctor pe lângă domnul Moldovei Grigorie Ghica cel numit mai sus; am plecat din
cauză

că părinţii

mei

muriseră

amândoi

de

ciumă,

şi când

am

sosit în luna

Martie,

a
|
am găsit casa pustie.
Pomenitul doctor 'Poma 'Testabuza fugind din tabără, cum am spus, ajunse
în Smirna; şi de acolo, întovărăşindu-se cu un lord englez, s'a plimbat cu el prin
Corfu, Veneţia, Franţa, Olanda şi Anglia, do unde se întoarse singur la Veneţia. In
vremea aceasta scriă numitului dragoman Alexandru Ghica ca să intervie pentru întoarcorea sa în Constantinopole. Accasta întâmplându-se sub Vizirul Aivaz-Mehmed-Paşa
veni şi el la Iaşi; dar aflând că Gheghen-Pașa s'a făcut Vizir, sa temut să plece la Constantinopole, şi petreceă în laşi. După căderea domnului Grigorie Ghica, a plecat la
Bucureşti nădăjduind că va găsi bună primire la hatmanul Constantin, fratele lui Ma-.
nuil Ipsilanti, care pe atunci eră în slujba lui Mihaiu Vodă, noul domn al Țerii-Românești. Stavrache, Capuchehaiaua lui Mihaiu Vodă, vesti pe Vizir ca de obiceiu de venirea
lui 'Testabuza la Bucureşti, iar Vizirul îndată trimise de-i tăiară capul, învinuit fiind
că ar fi dat ştiri mincinoase lui Halisa Kehaia- Bei, asigurându-l că „Nemţii nu au răsboiu cu Turcii.
,
Spre întărirea convenției ruseşti veni la Constantinopol ambasadorul Ruşilor
Oznacov; el a intrat aici în 1? Marte din anul 1741, ceasurile 6 din zi, cu această
rânducală şi pompă: Intâiu şi întâiu. douăzeci şi opt de ieniceri megelii, din suita lui
Muzur-Aga, mergeau înainte câte doi; după ei veniau su-başi şi hasa-başi; urmau apoi
patruzeci de iedeclii cu muzebegeii, şi aceștia câte doi. Apoi doi trâmbiţaşi ruşi, cântÂnd din trâmbiţele lor de argint. Apoi douăsprezece iedecuri cu cioltare de aur și
rahturi. minunate acoperite cu caplan-poşi;al doisprezecile, mare și înalt, oră vrednic
de văzut. Apoi o caretă cu șase cai negri, în care şedeă un episcop rus; apoi o altă
caretă

cu

șase

cai negri, în care erau blănile

şi veştmintele

episcopului;

pe urmă că-

lăreţi raitari îmbrăcaţi în haine verzi aurite, în număr de patruzeci, câte patru pe rând,
țiind puştile drept în sus şi purtând în cap scufii sullate în aur, ascuţite ca şi cele
ale baltagiilor, cu marea Rusiei. In fruntea lor aveă steagul corpului lor, roşu aurit,
în care cu mărgăritare erau brodate pe de o parte botezul lui IHristos, iar pe de alta
răstignirea. După steag erau două tobe foarte mari ferecate cu argint, cari bătute
fiind dedeau un înfricoşat sunet de răsboiu. Apoi veniau. treisprezece muzicanți pe-'
deştri, dintre cari șapte cântau din trâmbiţe de argint, iar cinci_din Ilaute mari, şi unul
dintr'un fluer subţire. Apoi urmau şaptezeci şi şase grenadiri pedeștri mergând câte
patru cu haine verzi aurite şi purtând și ei în cap sculii asemenea raitarilor; şi ei
aveau în “frunte steagul corpului lor, şi după dânşii mergeau patru şefi de ai lur;
urmau după aceea două tobe, şi acestea cu argint, şi la capătul corpului lor alte
două pe cari le. băteau. Toţi erau înarmaţi cu arme cari străluciau, şi țineau armele

drept în sus ca învingătorii, nu ca nemţii în jos ca oameni învinşi. Apoi urmau două-.

zeci şi opt stafieri pedeștri cu haine verzi aurite fără arme, numai cu un topuz de
argint în mână; ei umblau câte doi. După asta urmau şaisprezece cântăreţi din gură,
călărași îmbrăcaţi în roşu căzăceşte şi doi trâmbiţaşi cari ziceau din trâmbiţi, veniuu
pe urmă treizeci şi doi îmbrăcaţi în haine albe aurite cu pălării în cap, având pe
pălării vulturi brodaţi cu aur, îmbrăcaţi în fier până la genunchi, cu toții călăreţi.
După aceea urmau trei dil-oghlani dela curte călare. Apoi dragomanul ambasadorului,
călare, cu doi ciohodari; pe urmă mareşalul de curte, adică chehaiaua îmbrăcat în
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aur şi încunjurat de “patru copii cu totul în aur, cari țineau topuze de argint lungi
"ca nişte bețe. Apoi douăzeci şi patru nobili îmbrăcaţi în aur, dintre cari şase cneji,
adecă beizadele, câte doi; după dânşii douăzeci de zeimi, douăzeci şi opt ceauși, ceauşlaremini împreună cu dragomanul Porții, călare cu candere, topuz şi cioltar de aur şi
cu trei ciohodari. După asta capigi-bașii, un paşă cu două tuiuri cu şase puşcaşi, cari
însoțiau pe ambasadori dela hotare. Apoi ceauş-baş cu zece ciohodari, mergând cu
“ mult

înainte

de

ambasadori; pe

urmă veniă

ambasadorul

Romantzol.

Eră

îmbrăcat în

alb și în aur; pe piept aveă o cruce de aur roşie cu pietre scumpe; la dreapta şi la
stânga soarele și luna, semnul cavaleriei sale; eră! îmbrăcat milităreşte. In jurul lui
ambasadorul aveă gardă, opt la dreapta și opt la stânga; cei opt purtau scufii de
catifea, cu pene, şi lungi veșminte de aur,și purtau securi de argint. Ceilalţi. opt
purtau scufii de aur cu zulufi. Apoi urmau cei doi consilieri ai imperiului, Visnacov
la stânga şi Cagnoli la dreapta, care e menit si rămâe la Constantinopol residente.
După aceştia 'erau ca la cincisprezece servitori ai lor călări. și vreo treizeci
de “Turci ciohodari. La acest alaiu steteau de o parte şi de alta vreo patru sute de
|
|
|
ieniceri keţeli.
la moarte poruncește.
dar
Impărăteasa Rusiei Ana de Mecklemburg moare,
iar şi hotărăşte ca moştenitor al împărăției să fie nepotul ei Ioan, fiul lui Mecklemburg,un copil de două luni, proclamat ca împărat în luna Octomvrie.
Pruncul loan e răsturnat și se proclamă împărăteasă a Rusiei IElisaveta, fiica
lui Petru cel Mare.
In acest an, în 25

Decemvrie, Joi, Vizirul Hagi-Gheghen-Ahmed-Paşa,

altfel zis

Kior-Vizir, a dat masă la Paşa-Capisi Sultanului Mahmud cu această rândueală și pompă:

leşind din palat carăculacul Vizirului cu vestea ieșirii suveranului, îndată lehaia-bei,
reiz-elendi, ceauş-beiş, teskeregiii, mectubciul, tesrifăgiul, beilieciul, talhisgiul şi unii
capigi-bași alergând afară de Paşa-Capisi, stâtură aproape de cişmeaua de acolo, pe când
alte ici-agale ţineau cădelniţi multe în cari ardeă uzagaciu și ambră, și stropitori cu
apăde trandafiri și de lori; iar aga ienicerilor Hasan-Paşa pornind dela chioșcul alaiului ieşi spre întâmpinarea Sultanului ; și ajungând la el şi închinându-se pâna la pă
mânt, a înaintat spre Pașa-Capisi, când Sultanul sosi lângă cișmeă, sus numiții îmbrăcaţi în blăni erkinlii, închinându-se mergeau înainte, în vreme ce aga ienicerilor sta
în partea dreaptă, iar kehaia-bei în partea stângă. Vizirul stând afară pe lângă poarta

cea mare dela
faţa lui...

Pașa-Capisi, când ajunse
|
.

Sultanul,

închinându-se a înaintat, având în

|

|
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DOMNEASCA;

de G. Murnu.

“Coroana domnului se aşează pe pristol; apoi arhiereul, înbrăcându-și „mantia,
iese cu “preoţii îmbrăcaţi în odăjdii, până la ușa de afară a bisericii. şi primeşte pe
domn, pe când lumânările aprinse şi diaconul cu cădelniţa merg înainte şi îl câdelnițează, iar psaltul începe să cânte «vrednic este cu adevărat» şi celelalte. Și intrând,
amândoi stau la mijlocul bisericii și se închină; iar diaconul tămâind icoanele Domnului, pe arhiereu ca și pe domn după obiceiu, zice: «binecuvântează, stăpâne». Arhiereul intră la altar şi-şi pune patrafirul şi omoforul spre pregătirea cetirii rugăciunilor,
iar domnul închinându-se sărută icoanele Domnului; şi aşă arhiereul iese la ușile frumoase şi chiamă pe stăpânitor acolo, și rostind «pace tuturor», începe rugăciunile cu
glas mare, pe când domnul îşi pleacă capul.
Domnului să ne rugăm.
Doamne, Dumnezeul nostru, împăratul împăraţilor și stăpânul stăpânilor, care
ai ales prin proorocul Samuil pe robul tău cel credincios David şi l-ai uns pre el ca

împărat peste poporul lui Israil, tu însuţi şi acum, împărate fără de moarte,

ascultă-

mă şi pe mine nevrednicul tău rob ; priveşte din locașul tău cel sfânt asupra credinciosului tău rob (eutare), căruia bine ai voit după bogată mila ta să încredinţezi
cârma domniei, ca în cucernicie şi dreptate să domneşti peste poporul tău cel sfânt,
care prin sângele cel scump al fiului tău singur născut l-ai mântuit de tirania diavolului; şi învredniceşte-l să fie uns cu ungerea veseliei; îmbracă-l pe el cu puterea ta
de sus; pune pe capul lui coroană de pietre scumpe; dărueşte-i îndelungare de zile;
întinde în dreapta lui steagul mântuirii; sprijineşte-l pe el în scaunul dreptăţii tale;
pune zid şi şanţ în jurul lui cu puterea duhului tău cel sfânt; întăreşte braţul lui şi
supune picioarelor lui orice duşman şi protivnic, sădeşte în inima lui frica ta; fă-l pe
el păzitor al sfintei tale obşteşti şi apostoliceşti biserici, apărător al poruncilor tale de
suflet izbăvitoare şi judecător nepărtinitor poporului tău ales, învrednicindu-l pe el
şi de împăraţia cerului; căci ata e împărăţia şi puterea şi slava tatălui şi fiului şi
duhului sfânt. Amin.
După aceea îl binecuvântează pe el şi zico: aslavă în cele de sus lui Dumnezeu şi pace po pământ, între oameni bunăvoință». Şi luând coroana o pune în capul
domnului și zice: «In numele tatălui şi fiului şi sfântului duh», apoi «pace tuturor».
tHurmuzaki, Documente,
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şi diaconul:
rugăciune:

«capetele voastre

Domnului

Domnului

să

închinaţi». Şi adaoge

şi această a două

să ne rugăm.

ie singurul împărat al veacurilor dela care vin stăpânirile pământeşti, capetele noastre plecăm, stăpâne iubitorule de oameni, şi chemăm în ajutor bogata mila
ta ; ţine pe domnul nostru (cutare) sub paza aripilor tale sfinte; domnia lui întăreşte
și învredniceşte-l pe el ca să fie plăcut înaintea ta; încunună-l pe el cu arma adevărului, cu arma bunăvoinţei pe cel ce l-ai îndreptăţit să domnească aici; adumbreşte:i
capul în ziua răsboiului ; împuterniceşte-i braţul, ridică dreapta lui; fă temeinică domnia lui, supune lui pe tot vrăjmașul şi protivnicul ; hărăzeşte-i adâncă şi nelipsită pace,
grăește în inima lui de biserica ta şi de întreg poporul tău, ca în limanul lui vieaţă
senină şi liniştită săi ducem în toată evlavia şi cinstea. Căci tu eşti împăratul păcii
şi mântuitor “sufletelor noastre, și ție slavă aducem, tatălui şi fiului şi sfântului duh,
acum

și pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Şi după ce al doilea diacon face ectenia dintâi, arhiereul lasă cartea rugăciunilor, iea pe domn de subţiori şi-l duce la scaunul domnesc, zicând «în scaun prea
înalt te va ridică Domnul pe tine care ceri toate în credinţă și adevăr». Şi stă și el
în scaunul său, iar după sfârșitul ecteniei «înţelepciune» se face slobozirea din partea

arhiereului, stând pe

scaunul său

după obiceiu;

corurile

cântă,

cel din

dreapta

în

„cinstea arhiereului, iar cel din stânga în cinstea domnului, şi atunci toţi ies din biserică.

XXVI.

URMARE
LA EFEMERIDELE No. 2 ALE LUI CARAGEA.
(V. pag, 19)
Traducere

de G. Murnu.

DECEMVRIE 1789,
In 2 ale lunii, Duminică, aduseră capul lui Tekfur-Paşa, atât pentru relele povestite mai sus, cât şi pentru luarea Akermanului pe vremea când el eră șef de garnizoană. laftaua lui scriă că erau din -belșug provizii și muniţiuni în Akerman,el însă
n'a slobozit măcar o singură pușcă asupra duşmanilor și a lăsat cetatea să fie luată,
din care pricină a și fost pedepsit în acest chip. Cu toate astea duşmanii nu au lăsat :
numai pe locuitorii cetăţii să plece cu tot felul de mulţumire a lor luând cu sine tot
avutul lor, oi și vite, ci sau şi arătat gata să cumpere averea nemișcătoare a tuturor celor ce voiau s'o vândă; şi aşă au vândut-o
cu toții, unul casa, altul țarina și
via şi aşă mai departe. Se zice că-aceste cumpărături i-au costat pe Ruși mai bine
de 300,000 groși, adică șase sute de pungi; nou mijloc de a-şi mări pretenţiile lor,
pentru ca pe urmă să poată susţineă, că ei nu sunt cuceritori numai prin arme, ci
şi prin cumpărătură.
In 13 ale lunii, Joi, se întoarse şi Kiuciuk Husein-Aga, baş-ciocodarul şi favoritul Măriei Sale, care se dusese cu istiklal-emri și iltifaturi la noul Vizir Gezaierli
Hasan-Pașa, fost capudan-paşa, care se află în Ismail;: acesta l-a primit acolo și s'a
purtat bine cu el, pe urmă cu vreo 100 de cer-alii au plecat să se ducă la Şumla,
unde iernează ordia; pe drum însă s'a abătut și făcând devri s'a dus întâiu la Kiustenge, şi făcând răspunzători pe cadiu..... pe aiani..... şi pe mubaiazi capugibaş....
căci ei dau voie ca provizia să treacă în Anatolia şi nu o trimiteau acolo unde eră
destinată; deci a omorit pe cadiu lovindu-l cu baltagul, iar aianiului i-a tăiat capul;
mubaiagiul capugibaș însă fugind a scăpat. Vizirul a mai trecut şi pe țărmurile -Mării
Negre, adică pe la Varna, Cavarna, Mangalia ş. c. |. Apoi au ajuns la Sumla în 7 ale
|. e. Vineri, când s'a şi făcut intrarea; aici a rămas trei zile și Kiuciuk Husein-Aga,
şi luându-și averea (care se zico că ar fi de cinzeci de pungi, afară de ce i s'aduse
pe ascuns, cari toate se zice că sunt o sabie mucevher scumpă şi altele de felul
acesta; alţii susțin că erau senetul lui Ianişehir-pazargisi-mucatasi, care aro un venit
anual de 45 pungi şi 90 în numărătoare, afară de giuvaeruri), a plecat de acolo, din
Şumla în 10 ale |. c., Luni, şi a venit aici Joi.

Măria Sa l-a întâmpinat afară la Daut-Paşa-Ciftilighi, unde se dusese pe mare
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dete petiția cu pomenitul

adaos de vamă

și deosebit cu

ale sale; care petiție a lui

fu trimisă Vizirului la ordie, însoţită cu mektup din partea lui Mahmud-Bei

şi a lui

Kiuciuk Husein baş-ciocadar-aga. I-a venit şi adresă de răspuns din partea Vizirului,
ca să rămâie în capitală. După câteva zile iată că e cerut iar şi primi porunca să se
pregătească și să pornească pe lângă el și fostul tefterdar-efendi-vekili Ismail-Efendi,

care şi acesta cerut înainte a scăpat; acum însă i s'a poruncit să plece cu fiul fostului
kehaia-bei-vekili Ibrahim-Efendi.

Asemenea

și Omer-Efendi,

fost tersene-emini, care şi

acesta nainte evitase plecarea, acum din poruncă se pregăteşte şi pleacă.
In 13, Sâmbătă, a îmbrăcat caftan Kiuciuk- -Hasan-Aga şi sa făcut mare ium:
brueci, având totodată şi kasap-başlik.
In 14, Miercuri, a fost adus din ordie şi capul lui Abdulah-Pașa Zaraloglu,
care se zice că eră la Bender, când acesta fu predat; iar cetatea fu împresurată de
feld-mareşalul Potemkin numai patru zile și într'a cincea fu predată, adecă în 4 No-

emvrie în anul 1789 şi s'au găsit 18.000 locuitori, dintre cari
In 28, Luni, a plecat la ordie şi vestitul Numan-Bei,

cei mai mulți îamak,

care area.

....

dela moşia sa din Salonic.
In 29, Marţi,
typalitul să iasă din
culcat pe perina sa
dicale, dar în zadar;
|
Alaltăieri au

pe la
odaie,
şi cu
de cu
adus

ceasurile trei de zi întârziind nefericitul Hagi Antoni Anunde dormiă, au intrat oameni și l-au găsit mort în pat,
gura deschisă şi caldă încă; i-au dat toate ajutoarele meseară se întâlniseră cu el și alţi mulţi prieteni de-ai lui.
capul lui Bender-Muhafizi, fostul ienicer agaliktan-ceamă

Ahmed-Pașa, a cărui moarte sa întâmplat în chipul următor: După ce sa predat cetatea, el gândindu-se la ceeace-l aşteaptă, sa refugiat la ortaua lui, la Şumla, fiind
ioldaș celor 38. lar Marele Vizir Hasan-Paşa știind că nu-l poate luă cu sila, a zis
că-i dete rai, şi a vestit pe Aga ienicerilor că l-a iertat şi i-a poruncit să i-l trimită
sub cuvânt
că are să-i facă unele întrebări; şi ca să-l încredințeze, îi trimise batermaua luica dovadă dacă reiul e inviolabil. Aga ienicerilor trimițând această batermă
a Vizirului la ortă îi aduse la cunoştinţă spusele Vizirului. Deci asiguraţi ioldaşii l-au

dat nebănuind
nici un rău. Dar îndată ce trimișii au pus mâna pe el, după porunca
ce aveau, fără să-l ducă la conacul Vizirului, pe drum l-au decapitat, şi capul său
l-au trimis la Poartă.
A ridicat şi ortaua lui Muzgur-Aga, care eră. . + ., și a poruncit să păzească artaua celor 25, al căror ioldaș este el însuş.
Vizirul pe lângă acestea a mai dat ordin să fie omoriţi, ori unde Sar găsi,
cei ce făceau parte din garnizoana dela Bender, căci din pricina lor sa predat duşmanilor cetatea, fără să lupte până la suflarea din urmă; se asigură că numai la Brăila
fură ucişi mai bine de patru sute.
“ In aceste zile a venit o corabie încărcată cu lemne și a poposit la schela Beiler-Bei; marinarii, trei la număr, fiind reciţi, şi-au legat bine corabia şi au intrat la
cafeneă ca să se încălzească; când şi-au venit în fire; după vreo două-trei ceasuri au
ieşit şi n'au găsit nici corabie, nici lemne; au aflat că nişte hoţi îndemânateci au intrat întrinsa şi au furat-o cu lemne cu tot.
“Pot în acelaş loc noaptea sa deschis o băcănie, în care dormiau patru păcani, şi li Sa furat un sac plin de orez de vreo 120 de ocale, şi ei nu au simţit;

„ce-o mai

nostim e că Aga Bostangi-Başul le-a luat amendă

că ei au fost hoţii.

de 60 de groşi, zicând
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La 1, Vineri, s'a făcut azli Kapugilar-Kehaiasi, vestitul Șemşidin-Bei, iar Kapugilar-IKehaiasi s'a făcut inicul imbrohor Dzaioglu ... . ., care se dusese înainte cu
iltifaturile Marelui Vizir, iar mic imbrohor fu numit Ali-Bei, fiul lui Iara-Kehaia, care
s'a făcut vestit pe lângă Hasan-Paşa la expedițiunea din Morea, fiind kapudan-pașa.
In zilele acestea Măria Sa s'a dus teptil la Tersan€, și aflând pe Capetan-Paşa
îndeletnicindu-se cu pregătirea [lotei a scos din brâu un tanger de giuvaer de vreo
40 de pungi şi l-a oferit lăudând zelul său, precum și în adevăr e zelos şi sever, căci
niciodată n'a fost atâta strânsură de calionți nici în vreme de pace, şi nici se pomeneşte vreodată de.o astfel de disciplină, mai ales la Galata.
In 8 Fevruarie a plecat Dzairoglu . . . ., Kupugitar-Kehaiaşi, cu...
Răsărit;
spre
Kupugibaşi şi . . . . salahori, la meielul său, ca să pornească cu oştirile
iar vechil al său fu numit fostul Kapugilar-Kehaiasi Seid-Bei.
In 9 Fovruarie, Sâmbătă, s'a făcut mușavert general la Poartă cu ogeaclii şi
cu alţii, şi apoi toţi cu kispeturile lor au ieşit de acolo şi au mers deadreptul la palat,
|
unde a doua oară s'a făcut aceeaş adunare.
al regelui
ambasador
Dietz,
Monsieur
In 12, Luni, sa făcut mukialeme lui
Prusiei, la conacul prea gloriosului reis-vekili Reşid-Efendi, şi a ţinut până scara.
In 13, Miercuri, a pornit şi micul imbrahor Ali-Bei cu trei salahori la meietul
său ducându-se spre Răsărit spre a plecă cu oştirile.
In aceste zile sa aprins Rami-Paşa-Ciftilii şi a ars întreg.
fiul lui Hogea Baruhatzu ca să
Tot în aceste zile a venit dela ordio. . .
iea locul tovarăşului lor Hogea Pzeleponi, care a murit îmbolnăvindu-se, şi să cate de
|
treburile tatălui Ogeak-Bezirghiani,
In 20, Sâmbătă, a murit fostul cajasker al Rumeliei Derviş-Mola, în vârstă
înaintată. EI eră cumnat de soră [titnă-hanum) a lui Şerif-Efendi, fost şeih-islam.
In aceste zile a demisionat aga haznadarul imperial ca să se ducă la Kiaben,
iar în locul său a fost numit hazn&-vekilul Muzafer-Aga şi hazn&-vekili iamacul său
Bilal-Aga.
In 23, Sâmbătă, veniră dela ordie marele rusnamegi “Raik-. Ali- Efendi (care a
fost vestit mabeingi sub Sultanul Mustafa, tatăl Măriei Sale) şi baș- -muhasebegiul
Hasan-Efendi (vestitul Kehaia-Kiatibi sub lusuf-Paşa) cu cele trei propuneri de pace;
acestea erau ca Germanii să înapoieze Belgradul, Hotinul, Bosghiurdeleni sau Sabaţul,
Novi şi celelalte palănci luate în Bosnia, și pe scurt toate câto luaseră în răsboiu
şi le stăpânesc acum, şi săli se dea o sumă anumită do bani ca cheltueli de răsboiu,
iar Ruşii să înapoieze Benderul, să fie dărâmat Ozu, să înapoioze şi Achermanul şi
Moldova, pe scurt să dea tot ce au luat în acest răsboiu; pe lângă asta să modereze
şi câtova articole din convenţia fâcută la Kainargik în răsboaiele trecute. La ordie,
adecă la Sumla, se aflau emisarii, adecă trimişii ca să trateze din partea împăratului
monsieur Stirmer (care înainte eră noviţiu, adecă pus în tagma lezuiţilyr; apoi a de:
venit ex-iezuit şi fu trimis în capitală, unde a slujit ca dragoman al internunţiului şi
Sa căsătorit cu fiica lui signor Testa Schiopul, fostul dragoman al internunţiului în
capitală). Iar din partea Ruşilor eră trimis cnezul. . . . maior; din partea Marelui
Vizir Hasan-Paşa

temkin.
inte de
la Huşi,
pentru

fu trimis

Hagi-Bekir-Aga, kapugibaș

la laşi, unde

se află prinţul Po-

Acest Hagi-Bekir-Aga a fost cândvă haznadar al maktulului Hamid-Pașa. Inaa fi trimis el, trimişii erau alţii, anume. . . . ., cari au plecat dela laşi
fiindcă prinţul Potemkin le făcuse următoarele propuneri: 1. Poarta să cedeze
totdeauna Rusiei Crâmul şi Ozu, tot teritoriul acestuia. 2. Achermanul şi
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Konjabei-Skelesi, aşă

încât în viitor Nistrul” să fie hotarul

dintre cele două

imperii.

3. In schimb cu acestea Rusia să înapoieze Benderul și Basarabia. 4. Toată Moldova
(afară de Hotin, care va rămâneă împăratului Germaniei) va fi cârmuită de un principe
autocefal, pe care îl va numi Rusia, şi-l va aveă subt apărarea sa. 5. Toată 'Țara-Românească va fi cârmuită de un principe autonom, pe care-l va numi Austria, care îl
va aveă sub protecţia sa. 6. Ca hotare dintre Austria şi Poartă se vor cunoaşte cele
ce fură stabilite în tratatul dela Pasarovitz. 7. Suedia se va cuprinde în această convenţie, dacă ea va cere scuză dela Rusia, că a pornit răsboiu contra ei. Se mai zice
că prinţul Potemkin ar fi propus şi al 8-lea articol şi anume că, deşi Poarta a făcut
ca Rusia, să cheltuească în acest al ei "răsboiu douăzeci de milioane, este totuş în
stare de a continuă răsboiul, câtă vreme ar dori Majestatea Sa, dacă nu ar primi
aceste propuneri. A spus chiar pe față, că dacă preferă răsboiul, nici nu mai trebue
să gândească la înapoierea locurilor ce Rusia ar puteă să mai cucerească, în viitor.
Deci venind dela ordie Hagi-Bekir-Aga la Huşi, a ajuns iar la Rs unde s'au reluat

tratativele de pace.
In 24, Duminecă, 'sa făcut mușaveră la Pașa- kapusi și a doua zi mukialemă
la conacul lui rekiab-reisi Raşid- -Efendi cu monsicur Dietz, ambasador al regelui Prusiei ; şi după aceea de două ori mușaver& mai special la palat, la Top: kapi, de faţă
fiind şi Măria Sa, rekiab-kaimakami. ..., rekiab-keharabei Mabeingi Musraabei, rokiabreisi Raşid-Efendi şi marele rasnanogi Raik-Ali-Efendi, trimisul care venise dela ordie,
După ştiri din București baronul De Thugut numit administrator, adecă cârmuitor al Moldovei şi al: Țerii-Românești, în 22 Ianuarie se duse din Iaşi la București
şi locuitorii l-au primit cu cea mai mare bucurie. |
"In aceste zile a venit ştire, că în ordie s'a făcut nisangi Hakki- Bei care ple-

case de aici de mai multă vreme și a fost căutat de acolo din partea Marelui Vizir.
|
In aceste zile sa numit și. surra-emini fost rekiab-kehaiabei Ibraim-Efendi.
“MARTIE

17790.

La 1, Vineri, veni dela ordie şi cadiul ordiei Tarakei-Zadă ..... efendi, care
a demisionat singur, nesuferind necazul şi suferința ; iar în locul lui fu numit Sitzki.
Efendi Mesirden manzul, mai mult bătrân şi bolnăvicios, care a plecat având tandur
la trăsura sa cu mangal atârnat, ca să nu cadă focul.
In 3, Duminecă, eră mukialemă la conacul lui rokiab- -reisi Raşid- Bfendi cu
trimisul regelui Prusiei monsieur Dietz, şi se zice că sar fi pus la cale alianţa dintre
cele două state, fiind subscrise din partea celor doi plenipontenţiari numiţi mai sus,
până când să vie originalul subscris după cinci luni, Ea consistă din 6 articole formulate: 1) Alianţa ofensivă şi defensivă între. cele două state ; regele Prusiei să fie
dator să ajute Poarta cu toate puterile sale, adecă cu două sute patruzeci de mii de

oameni declarând răsboiu fără întârziere chiar în astă primăvară în contra împăratului
losef al II şi a împărătesei Ecaterina a
numite

două

înapoieze

puteri, până

imperiului

când

otoman

nu

toate

II. 2) Să nu încheie pace cu nici una din aceste

va încercă,
fortărețele

pe

cât so

şi ţerile

poate,

ce au luat

să le
până

silească

ca să

acum

și vor

Juă în viitor, asemenea şi Krâmul. 3) Așişderea şi Poarta să nu încheie pace cu nici una
din numitele puteri, dacă nu sunt cuprinse Suedia şi Polonia și dacă împăratul Aus_triei nu va înapoiă Galiţia ce a luat-o în răsboaiele trecute dela Poloni, iar la ci. 4)
Să nu primească nici un stat ca să mijlocească spre înţelegere, afară de' Anglia și
Olanda, cari totdeodată să fie şi garante. 5) Prusacii să aibă voie de a pluti. cu corăbiile lor pe mările imperiului otoman, pe cari au şi celelalte state, şi în tocmai cu
aceleași privilegii. 6) şi cel din urmă : în toate ţinuturile, orașele, fortărețele şi cele-

.
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,

lalte ce ar rămâneă după răsboiu acestor state învoite, mai târziu când se va fi încheiat pacea, să fie datoare iarăş cele două putori garante să se alieze una pentru
alta, dacă ar [i supărate după aceea.
Această alianţă dintre Poarta otomană și regele Prusioi' s'a subscris la 1 Fevruarie, iar trimisul şi ministrul plenipotenţiar al Prusiei monsieur Dietz trimise a
treia zi pe un om îndatorat să aducă ralificațiunea, adecă întărirea convenției în curs
de cinci luni, socotindu-se dela 1 Fevruarie. Interesant este că în ziua când monsicur
Dietz sa dus să subscrie convenţia, a făcut cunoscut celorlalți ambasadori aliaţi ai
curţii sale, adecă ambasadorilor Angliei, Olandei şi Suediei, ca să-l ajute cu îndemnurile lor la Poartă, spre a grăbi încheierea convenției, ceeace ci au și făcut-o printr'o
adresă a lor după două zile. Dar apoi informându-se că domnul ambasador se ducea
să subscrie convenţia după ce o făcuse, ci au fost grozav de atinşi și au scris la
curţile” lor plângându-se că monsieur Dietz şi-a bătut joc de dânşii.

În 4, Luni, a venit Tătar dela

ordie cu știrea că a murit împăratul losif II,

fiind bolnav de mai multe zile, tot de boala lui cea de anul trecut, adecă de emoptizie. Această ştire au primit-o acolo dela un alt Tătar, care fusese trimis la laşi cu
scrisori şi întorcându-se a întâlnit pe Austriaci îmbrăcaţi în negru, adecă în haine de
doliu, şi întrebând motivul au răspuns fiindcă a murit împăratul. Deci așă Vizirul a
făcut-o cunoscut Porții.
|
In 7, Joi, au plecat iar cu ordio trimişii cari de câtevă zile au venit de acolo
cu cele din urmă propuneri de pace, atât Raik-Ali-Efendi, marele rusnamegi, cât şi
Hasan-Efendi baş-mukarebagi cu răspunsul Mărici Sale, că nu. primeşte aceste propuneri do pact, dacă Rușii nu vor înapoiă pe lângă celelalte și Crâmul, şi în loc să dea
bani Germanilor, preferă să-i dea ienicerilor, până când îl va ajută Dumnezeu să bată
pe duşmani şi atunci să încheie pace cu ci.
In acecaş zi a intrat incognito la Stavrodromi (unde erau pregătite șase case)
și marele ambasador al Poloniei contele Potovski, care încă de anul trecut plecase
din Varşovia fiind trimis de rege şi senat, ca să se plângă, pe cât se pare, de tes-

flutul Ruşilor, precum în acelaş

timp au

trimis şi. la Curțile din Viena, din Peters-

burg, din Franţa şi din Berlin. Dar fiindcă în Moldova erau oştiri ruseşti şi hotarele
crau împiedecate, el fu silit să facă incunjur ; şi sosind în Veneţia, având aur cu dinadins neprefăcut în monede, de acolo s'a dus în Morea, unde îl aşteptă mihmandarul
ce-l trimise Poarta spre întâmpinarea lui, şi de acolo pe uscat din Salonic a ajuns în
capitală. După câtevă zile va face în faţa tuturor intrarea sa cu alaiu dela Daut-Paşa
până la Stavrodromi, după ce se va odihni și se va pregăti. In vremea asta TopciBași-Aga a primit porunca să trimită câţivă ostaşi ca să păzească la poarta lui, până
când să se prezente și atunci i se pune osta, după obiceiu, şi celelalte tainaturi.
In aceste zile a venit şi un alt Tătar dela ordie confirmând ştirea despre
moartea împăratului Austriei, precum au făcut-o cunoscut Marelui Vizir Hasan-Paşa
emisarii cari se află acolo, monsieur Stirmer şi Valemberg.
"In aceste zile a plecat şi Nemiş-Efendi la Soutzag, numit fiind acolo ca tefterdar pe lângă serasherul Batal-Pașa; el duse cu sine din visterie 590 de pungi,
afară de. cele trimise 30U şi afară de alte o mie de pungi ce au să trimită după acoca
în două rânduri, fiindcă numitul serasker ceru de mult această sumă, care, cum scriă
el, este ncapărată ca să so poată pregăti şi porni de acolo să se ducă cu destulă armată din Răsărit,ca să lovească pe duşmani la Anapa şi aiurea.
In 12, Marţi, a fost divan și sa împărţit un kisti-ulufă. Acelaş lucru sa făcut

de mai multe zile și la ordie.
Hurmuzaki, Documente,

XIV.

ca
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In 15, Vineri, a venit curierul din Veneţia aducând scrisori și gazete, în cari
so' anunţă moartea împăratului Iosif al doilea 1).
Se zice că Vizirul Hasan-Paşa ar fi scris că, deoarece nu sa încuviinţat slujba sa şi nu sa primit.o asemenea cinstită pace, anume ca Rușii şi Germanii să înapoieze
tot: ce âu luat în aceste răsboaie şi să facă pace, el în viitor nu mai poate sluji, şi că
îşi dă demisia din viziriat oferind statului venitul său de o mie de pungi, se roagă
numai să-i lase un venit de vreo patruzeci de pungi, și să nu-i dea nici mansup, ci
să se retragă

şi să stea liniştit în orice

parte

a împărăției

|

ar voi.

“In 16, Sâmbătă, a venit ştire din ordie prin Tătar, că sa schimbat Kehaia-Bei
care eră Bekir Hasan-Efendi (despre care în rândul trecut Marele Vizir făcu plângere
că trebue să se schimbe şi a primit-o Măria Sa, făcând havalt la alegerea viitorului

la reiul său);şi s'a făcut Celebi Reșid Mustafa-Efendi emin-pașa-kaini din enicer-efen-

disi; şi enicer-efendisi s'a făcut Omer-Efendi, fostul tersane-emini, care de mai i multe
zile a plecat din Constantinopole, fiind și el unul dintre regealii de aici, pe care Marele Vizir îl ceruse prin catastif ca să meargă la ordie.
In 13 a venit. Tătar din ordie în două zile şi jumăţate, adecă din Șumla,cu
ştirea că a, lăsat greu bolnav pe Marele Vizir Gezaierli Hasan-Pașa.
In 18, Luni, a fost conferenţă sau mukialemă la conacul lui rekiab-reisi RaşidEfendi cu trimisul regelui Suediei.
In' 18, Luni, a fost conferenţă cu ambasadorul Svediei la conacul |lui rekiabreisi Raşid-Efendi, unde eră şi Aşir-Efendi, halia Rumeli-kajaskeri, şi Sahib-Efendi,
halia-rekiab-beiliccisi, fiindcă şi ei sunt memuri la toate conferințele ce se ţin.
In 20, Miercuri, şi-a făcut cu alaiu intrarea marele ambasador al Poldhiei contele
Potovski, care dimineaţa dela Stavrodomi sa “coborit la 'Tophana şi pe corabie sa
dus la Eiub şi de acolo la Daut-Paşa, unde s'a pregătit parada și prin Filkio-prusiu
și-a făcut intrarea pe uscat la Stavrodromi; ea a început astfel: Inainte mergeau vreo
două sute de ieniceri ketzeli, adecă garda care a fost pusă ca să-l păzească după obiceiu. Urmau vreo 15 ceauși ai divanului, apoi edecurile ambasadorului, apoi mihmandarul sau Kiamili-Efendi cu. . . . . ., pe urmă ceaușlar- -emini şi ceaușlar-keatibi;
apoi vechilul lui ceaușbaș şi unchiul său Celebi-Aga, Kainiul lui Izet-Pașa (pentrucă
rekiab-ceaușbaş-aga Seid-Bei nu s'a dus) cu ambasadorul contele Potovsli, care eră
imbrăcat leşeşte, precum și mai mulţi din suita lui. El partă la catifea roşie samur
căptușit, blană leşească şi calpac leşesc, iar în catifeă roşie cu ciocuri, şi un fel de
calenghiu de giuvaer (care aveă un smarald pătrat la mijloc: şi împrejur diamante) şi .
sabia scumpă cu legătura sa. Suita sa erau cei doi fii ai lui şi 12 nobili gentilomi

ai ambasadei, dintre

cari unul e nepotul prinţului Molohovski,.

mareşalul

confedera-

țiunii, secretarul ambasadei, cavalerul său, şi aşă mai departe, toţi îmbrăcaţi leşește
şi cu mustăţi. Avea zece haiduci îmbrăcaţi adecă turcește, cu dulame şi cu binişuri
roşii, două companii cari ajungeau la vreo douăzeci de cavaleri, jumătate în uniformă
albă, jumătate în albastru, şi muzicanții” în alb, pe scurt un număr de 180 de oa-

meni; iar el luă pe drum tainuri de 100.

In 21 Martie, Joi, spre micazăzi, pe când rekiab-reisi Rașid-Efendi eră în conacul său precum” și Așir:Efendi Rumeli-Kajaskeri-halia și Sahib-Etfendi rekiab-beilicci,
căci aveau conferenţă, adecă mukialeme, cu monsieur Dietz, trimisul regelui Prusiei,
au venit oameni și au cerut cu sila dela palat pe reis-efendi; care a spus că acum
le-a sosit ştirea cum că a murit la ordie Marele Vizir Gezaierli Hasan-Paşa şi
că deci e căutat din lăuntru; de aceea e silit să se ducă; și așă lăsând pe cei doi
1) Codicele lui Caragea cuprinde ştiri amănunțite după ziare despre moartea impăratului Iosif.
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sus numiţi, spre a isprăvi conferenţa cu ambasadorul, Excelenţa Sa încălecând se duse
cu reliab-tefterdari şi cu hazn6-kehaiasi şi au pecetluit conacul răposatului„şi celelalte case ale lui, după aceea şi odaia zarafului Hogea-Sahaki, pe care l-au şi închis
la Baş-Baki-Kulu; asemenea au închis şi pe unul căpitan Furtuna, cu care avusese tovărăşie de negoţ, și care aveă două galioane-corăbii şi făceă negoţ; acesta după câtevă zile dând socoteala sa şi punând la îndemână jumătate din marfa corăbiei (cealaltă jumătate aparţineă răposatului a fost liberat. Iar moartea Vizirului s'a întâmplat
|
.
în chipul următor:
In 12 Martie, Marţi, s'a întors, de unde a fost incognito, la conacul său zicând că
se simte suferind. Deci a venit doctorul său ca să-l viziteze, şi fiindcă bolnavul a
spus că răcise, îi dete ceaiu și altele ca să asude. După două zile văzând că-i merge
tot mai rău, doctorul a şi determinat felul boalei zicând că e de ciumă şi deci i-a
lăsat sânge îndestul dela vine ; cu toate acestea bolnavul nu s'a ficut mai bino şi
presimţind că i sapropie sfârşitul a cerut a ghildisi namaz po lângă sangeak-șerif.
Apoi a făcut vasietnamă la regealii Porții cari se aflau de faţă şi în a șaptea zi de

boală, în ajunul Marţei a treia, adecă în 19 Marte, şi-a plătit obşteasca datorie.

Deci

atât Celebi Reşid-Mustafa-Efondi devlet-kehaiasi: şi Abdulah-Efendi reis-efendi şi ceilalţi regeali cari se găsiau acolo, cu unanimitate au ales caimacam pe fostul agă" paşă, numit Hasan-Paşa, care eră muhafiz al Silistrei, acela care fiind agă enicerilor
sa făcut caimacam în capitală, când ordia ioşi sub Sultanul Abdul-Hamid; el eră acum
numit muhafiz la Rusciuk, şi de acolo fu chemat la Șumla, unde iernă la ordie. Sa

dat de ştire prin Tătar la Constantinopole despre cele întâmplate acolo; hârtiile s'au
dat la palat, îndată cum veni tătarul după două zile şi jumătate. Deci Sultanul a trimis
da au adus pe lala Mahmud-Bei,

care, fiind

întrebat, pare a

fi sfătuit

pe suveran

ca

să nu facă singur un vizir, nu cumvă să se întâmple ca să nu aibă noroc în răsboiu
şi să zică lumea, precum a zis şi despre surghiunitul melek-paşa-kehaiasi Hasan-Pașa,
că a pierdut lupta ca, fiind nevrednic şi numit totuș de Măria Sa, ci să însărcineze
reiul pentru alegerea vizirului și a regealilor Porții.
In 22, Vineri, s'a făcut muşaveră parţial la Şehul- -Islam-kapisi și sa făcut cunoscut în scris Măriei Sale acele paşale cari pot să fie aleși şi însărcinaţi cu greutatea

peceţii. împărăteşti

în aceste

împrejurări,

şi sau

spus

calităţile

şi defectele fie-

căruia ; prea înțeleptul Şehul-islam Mamidi-Zad& a propus să fie ales un sedzi-gaiur
e ., ca să iea locul răposatului. Și această hârtie au trimis-o” Sultanului prin
ŞI e e
validă-kehaiasi Mahmud-Bei, care s'a întors cu hatul imperial pe la orele unsprezece
la Poartă. Dar nu s'a aflat din izvor, dacă şi cine s'a hotărit să fie vizir, dar nici nu
s'a cetit în public după obiceiu acest hat; din aceasta s'a dedus că nu se numise încă
un vizir (lucru noobişnuit). Deci fiecare îşi da cu socoteala cine are să fie.
După câtevă zile sa cunoscut că sa numit ca vizir Şeid Urusciuklu HasanPașa, fiul vestitului Urusciulklu Celebi-Aga, care eră acuma muhafiz al Vidinului ; la
care se duse. de aici cu darul peceţii Gelat Mahmud-Haseki, iar kuscibașul cu întărirea caimacamului care s'a ales acolo la ordie, capugibașul fiind ales caimacam.
In aceeaș zi a fost trimis un om la ordie pentru confirmarea caimacamului
ales acolo, fostul aga-pași Hasan-Paşa.
In acecaş zi ambasadorul Poloniei contele Potovski a trimis pe secretarul său
la Poartă şi a dat, după obiceiu, ştire despre sosirea sa.

(DIN MARTIE)
In 26, Marţi, rekiub-tergimani-beizade Alexandru Calimah

sa

dus la Stavro-

dromi cu tablale și fructe din partea Porții şi a salutat pe contele Potovski,
sador al Poloniei, pentru buna-i sosire, după obiceiu.

amba-
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In 27, Miercuri, a fost cutremur

de pământ

dela miazănoapte

spre

miazăzi

i a ținut până la o minută.
(DIN APRILIE)
„In aceste zile a venit ştire dela ordie, că un Morait anume Palamidi sa dus
cu mahzare "din Morea la ordie, ca să fie făcut dragoman În Moreâ; dar după aceasta
au sosit alte mahzare în potriva celor dintâi; în care se spuneă că acest Palamidi e
"un om turbulent şi rău, şi așă el a fost decapitat.
aceste zile se svoneşte că Ruşii au năvălit la Anapa şi s'a dat luptă sân"Im
geroasă, şşi fiinâcă se zice că mulţi Turci fură răniţi, sau trimis de aici hirurgi ca
să-i. caute.

|

(DIN APRILIE)
“In 20, Sâmbătă, a venit din ordie un “Tătar care se zice că a adus şi scrisori
dela Domnul 'Țerii-Românești Nicolae Vodă Mavroghenii: Parian. Acesta ajunse Domn

al Munteniei din dragoman al' flotei sub Sultanul Abdul-Hamid, Vizir fiind lusuf-Paşa'
și capudan- pașa Gezaierdi

Hasan- -Paşa, al cărui

faptul că a fost! ridicat la scaunul domniei

protejat

a fost, cum arată mai

dela postul de dragoman

ales

al flotei, lucru

care sa făcut atunci întâia dată în 1786, Martie 26, după mazilirea lui Mihaiu Vodă
Suţu. EI a fost tiran la Marea Albă în curs de 17 ani, cât timp a stat ca dragoman
pe lângă numitul Gezaierli Hasan-Pașa, asemenea şi în celelalte părţi. unde. a fost cu
pomenitul paşă al său; ca "bunăoară când fu însărcinat după răsboaiele cu Ruşii să
gonească pe Albanezi din Morea, el nimici pe Moraiţi şi aşă a câștigat favorul protectorului său, s'a îmbogăţit şi el, şi în sfârşit, ajungând: Domn, a prăpădit Muntenia
înainte de răsboaie, mereu răzimându-se pe paşa “al său, care a fost fără întrerupere
foarte” puternic pe lângă Sultanul Hamid; iar pe timpul răsboaielor a stricat- -o cu totul
dărâmând mânăstiri și despuindu-le” sub cuvânt ca să nu fie luate de dușmani şi pre
făcute în fortărețe, luând dela boieri haine, argintării, giuvaeruri, oi, cai și tot ce mai
« oştiri
aveau și despuind po săraci până la cămașă, şi cu toate acestea păzindu-i cu
turceşti, ca nu cumvă să fugă, şi tratându-i ca pe nişte robi,
| “După sosirea Tătarului care a, venit dimineaţa la orele şapte din zi, se adunaseră la rekiab- reisi: -efendi, în cancelarie, rekiab-kehaiabei Mustafa-Bei şi rekiab-tefterdarul . . . . „şi 'Tatargic- -Zad&, fostul cadiu al ordiei, Abdulah Mola; și după câtevă
'ceasuri kehaiabei s'a suit la Kaimakam- -Paşa. Sa trimis şi un ciocodar al său ca să
cheme din faţă dela 'Tersana,, pe dragomanul flotei Ştefanache Mavrogheni, nepot al
Domnului român: Mavrogheni şi întru toate moştenitor. al său în răutate, nctrebnicie şi
lăcomie; dar nu l-au „găsit acolo, fiindcă el între acestea venise de bună voie la Poartă
şi negăsind pe kehaia-bei în odaia sa, şi pe rekiab;reisi, vorbind în “particular cu cele
două” persoane. numite, umblă la unii dintre domnii Porții, adecă pe la relkiab-mektupcisi şi la beilicei. “In vremea asta s'a suit şi reis-efendi la Kaimekam-Paşa. Dar ieşind
şi Ştefanache' din odaia beilicciului Sahib: Efendi, ca să vadă dacă! găseşte prilej să
intre la reis-efendi, și pe când întrebă pe mekterbaşiul său Osman despre stăpânul.
său, a venit un ciocodar al ceauşbașului Izet Paşa-Zadă Said-Bei şi-l căută. Deci ducându:se jos îndată erâ'pus un ceauș cu ferman de surghiunirea sa la Rodos; și
luându-l dela daireaua ceaușbaşului pe la orele unsprezece îl coborîră la vamă şi de
acolo îl puseră într'o corabie cu trei părechi de vâslaşi, şi l-au dus la Kumkak; şi acolo .
erâ.gata un caic cesmediotic şi l-au îmbarcat, și fiindcă bătea vânt de meazăzi a po-:
posit la insula Princhipo, şi ieșind din caic a găzduit la casa văduvei lui Mavrogheni
în acea

noapte.

,

o

|

a
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In 22, Luni, a venit la patriarh un biuruldi în care se ziceă că Ştefanache
Zimmi, amestecându-se în afaceri curioase şi nepotrivite profesiei sale din care pricină a şi fost surghiunit, şi fiindcă înainte vreme a luat cu sila dregătoria logofeţiei, tu
patriarhul să chemi pe arhierei şi pe capii neamului grecesc şi să ne raportezi, cui
se cuvine de drept această dregătorie.
In 23, Marţi, în ajunul Sfântului Gheorghe, ieşind din biserică vestitul Gheorghe

Calfa, a venit un

om dela Poartă şi l-a chemat şi l-a surghiunit îndată la Chio, iar

fermanul cu privire la el ziceă că, fiindcă el purtă ştiri mincinoase dela regealii de
afară la agalele din lăuntru și din această pricină s'a făcut vinovat de turburări, fu

pedepsit în acest chip.
In 26, Vineri, a venit buiurdisit arzul patriarhului, ca să numească iar pe
Alexandru Manu ca mare logofăt, adecă pe ginerele lui Alexandru Vodă Ipsilanti, şi
aşă l-au prezentat; şi-l trimise cu tuiuri şi sacciu al său cu un călăreț domnesc.
In 28, Duminecă, pe la orele trei din zi, a îmbrăcat caftan spătarul Costache
Hangeri şi sa făcut dragoman al flotei.

(DIN IULIE 1790)
In 6, Sâmbătă, sa trimis un om din partea ilustrului rekiab-reisi RașidEfendi cu o hârtie a sa către prea înălțatul Domn Alexandru Constantin Vodă Mavrocordat, hârtie prin care eră chemat să se ducă la conacul său către scară şi să se
întâlnească cu el. Deci ducându-se Măria Sa, Excelenţa Sa îi zise că de mult a fost
consiliu şi s'a luat hotărîrea că unul din domnii mazili ai Munteniei şi Moldovei să
stea în ordie lângă Marele Vizir, ca să ţie corespondenţă cu locuitorii celor două
state şi po cât e cu putință săi sfătuească şi să nu-i lase să facă abuzuri. Aşă dar
Inălţimea Sa fu constatat ca credinciosul raiaperper şi iubit de către locuitori, şi fu
adus din nou la ordie, şi acolo în unanimitate s'a judecat ca atare. Deci au adus-o
la cunoştinţa Măriei Sale care l-a judecat de asemenea; deci i se poruncește să se
pregătească aşă cum se găsiă cu vreo treizeci de oameni ai lui şi să pornească cu
menzil spre ordie, ca să se aflo la meietul Marelui Vizir. Apoi sa dus la conacul lui
reliab-kehaia-bei Celebi Mustafa-Efendi.. emin-pașa-kaini şi-i spuse aceleaşi lucruri și
llustritatea Sa. lar kaimekam-paşei i-au spus amândoi, că e de prisos să mai meargă,
fiindcă nici o formalitate nu se face de aici şi fiind întrebaţi din partea Inălţimii Sale
despre Nicolae-Bei Mavrogheni, ce are să devie? I sa răspuns: «Ce-i pasă», după
aceea: «Ce-ţi pasă ţie despre acela ? El petrece la . . . . . cu capihalchiul său, la
meietul lusuf-Paşa Vidin-Serasleri.

-
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CUVÂNTARE FUNEBRĂ.
CĂTRE

GRIGORE

GHICA

DOMNUL

UNGROVLAHIEI

DE

ANTIM DIN THERMIA
Traducere

de

G. Murnu.

Prea cucernice, prea înălțate şi prea mărețe al nostru stăpân şi Domnu al Uugrovlahiei întregi, chir Ioan Mateiu Ghica Voevod.
|
| |
Cu bunăvoință a primit Măria Ta cea de Dumnezeu sprijinită şi întru totul
strălucită, cuvântarea de faţă alcătuită de mine neînvăţatul spre cinstirea prea iubitorului tată al ci cel răposat întru . fericire, prea măreţul nostru Domn de odinioară,
cuvântare datorită recunoştinței şi mulţumirii mele întru toate pentru nesfârșitele daruri
şi bunuri de cari m'am bucurat din partea fericitului suilet al celui dus; iar dacă ca

parte e lipsită de măestrie din pricina neştiinţei mele, parte nedesăvârşită din pricina
slăbiciunii mele, ştiu însă bine că asupra ci va cădeă o rază din marea strălucire a
Măriei Tale și va străluci întocmai ca lucrurile informe şi urite de peste noapte, când le
ajunge lumina soarelui. Fie ca Dumnezeul tuturor prin necontenite binecuvântări ale
răposatului să sprijine puterea Mărici Tale prea strălucite dorindu-i neîncetată sănătate
şi vieața fără măhnire și valuri până la adânci bătrâneţe.
|

|

Al Măriei Tale prea cucernice

|
smerită slugă

Antim Ierodiaconul.
Cuvântare funebră la răposarea întru fericire a prea cucernicului, prea
înălțatului şi prea mărețului stăpân şi Domnu al Ungrovlahiei întregi, chir Ioan Grigorie Ghica Voevod.
1. Mari, nespus de mari mulţumiri se cuvine să aducă neamul omenesc la

acei vechi înţelepţi oratori şi dascăli, pentru toate celelalte minunate și alese învăţături ce am primit dela dânşii, dar mai ales pentrucă ei cei dintâi au început în lume
nu numai

din

gură să

laude

pe

bărbaţii cei

vrednici de

laudă,

ba chiar şi

pentru

toată petrecerea în lume a acestora să lase în scrierile lor neştearsă amintirea faptelor
lor cele
că, zic,
obiceiu
pentru

glorioase şi strălucite. Şi pentru ce? mă veţi întrebă. Iată răspunsul: Pentrudacă noi nu am fi avut dela acei înţelepţi acest foarte folositor şi trebuincios
al laudelor, ar fi urmat nu numai pagubă mare, dar şi o mare nedreptate
neamul omenesc. Nedreptăţiţi negreșit ar fi rămas toţi acei prea minunaţi
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bărbaţi cari din vreme

În vreme

şi prin veacuri ca tot:atâţia luceferi cu strălucirea fap-

telor lor au strălucit în lume, dacă aceste

fapte ale lor vor fi fost trecute cu tăcerea

şi uitate şi n'ar fi rămas neşterse prin cuvânt în amintirea oamenilor. Asemenea păgubite ar fi fost toate acele suflete eroice ale generaţiilor viitoare, .căci văzând sub
amarnica şi cu totul recea piatră îngropată împreună cu trupurile lor şi amintirea

falnicelor izbânzi ale lor, credeţi-mă, că foarte puţini sar fi îndemnat la fapte mari şi
minunate, pentru cari ei şi-au atras minunarea și lauda tuturor. [i deci pagubă şi ncdreptate pentru neamul omenesc de a trece cu tăcerea prea frumoasele isprăvi ale
bărbaţilor aleşi. Foarte lămurit ne-a lăsat-o aceasta condeiul prea pătrunzător al genialului teolog în cuvântările sale elogioase; „ştiu că procopseala nu e decât a acelora
cărora se face laudă».
2. Din cele spuse până aici: poate oricine socoti marea nedreptate ce am fi
făcut sufletului fericit al norocitului întru odihnă stăpân și Domn al nostru chir Ioan
Grigorie Ghica "Voevod, dacă noi, fie stăpâniți de nepăsare, fie biruiţi de nerecunoștinţă,
am fi trecut cu tăcerea şi uitarea cele” mai măreţe fapte: ale strălucitei sale vieţi şi câtă
pagubă

ar fi fost pentru

toţi prea

cucernicii

domnitori

și moştenitori

urmași

ai stră-

lucitului scaun al său nefăcând: cunoscută strălucită "vieaţă a răposatului, la care ca
într'o nepătată oglindă aţintindu- şi :adese privirile, să-și potrivească prea strălucita vieaţă
şi faptele lor domneşti. Căci strilucita vieaţă a răposatului Grigorie Vodă, putem s'o
spunem

(ără nici o

exagerare, a

fost o icoană

însufleţită

și o

întrupare

vie a unci

domnii şi stăpâniri cucernice și creştineşti ; la a cârei icoană descriere, măcar că se
arată mai mult băiguind decât retoricind ca limbile cele mai elocente, nu se cuvine
totuș să” trec cu tăcerea eu “cel 'mai ncînvăţat "decât toţi, fără să - împletesc prin cuvinte putincioasă coroană de, laude pentru acea însulleţită şi vie. idee a cucernicei

domnii; căci după toată dreptatea cu mii de guri deschise trebue să mă învinuesc la
toată: dovada adevărului ca nemulţumitor şi mai ingral decât toţi oamenii, deoarece
pe lângă altele nenumărate” şi însumi m'am bucurat din belşug de bunătăţilo domnești
din partea acelui prea. cucernic şi, eroic suflet al răposatului Grigorie Vodă. Drept. care,
fiule prea

cucernice

al acestui

mă rog Măriei Tale prea
să nu

vă arătaţi judecători

tată şi “moştenitorule. drept

luminate
aspri

precum
ai

al prea

strălucitului scaun,

şi de prea luminata. şi

slăvita ei rudenie,

cuvântării

mele

de

faţă, ci mai cu: seamă

iertă-

tori şi îngăduitori; căci cu prilejul de faţă, chiar dacă toate limbile oratorilor vechi
şi noi sar fi arătat fără măestrie şi știință; cu atât mai mult, eu care, sunt. şi singur
şi mai neînvățat decât oricare altul ? lertaţi dară și daţi- mi cu priinţă ascultarea, voastră
cea strălucită.
3.E cunoscut * aproape de toţi acea însușire a oratorilor, că adecă pe cele:

mici lăudându-le le măresc, iar pe cele mari învinuindu-le le micșorează; sau cum
scrie preâ moralul orator, «pe cele mici a face mari, iar po cele mari a le arătă mici.»
Dar cine ar fi bănuit o astfel de apucătură oratorică cu 'acest prilej, fără să păcătuească în fața tuturor în potriva adevărului? Prea puţină se arată, cu prilejul de faţă
puterea oratorilor cei minunaţi. Căci, ori câtă grijă ar' purtă, ori cât sar strădui, nici-

odată n'ar ajunge,
nu să mărească. pretinsele mici fapte ale lui Grigorie Vodă și să le
slăvească cu colorile artei,: dar nici. faptele mari ;nu poate să le micşoreze şi. să le
înfăţişeze - cu întunerecul urii sarbede şi întunecoase în ochii oamenilor. Nu ar ajunge
la rezultatul dintâiu, căci ori cât de mare ar fi frumuseţea oratorică cu care le-ar Împresură, ori câtă strălucire şi măestrie de meşteșug ar pune .la prea strălucitele și
slăvitele însuşiri ale lui. Grigorie. Vodă, totdeauna se va cunoaşte pe sine învins şi va
mărturisi pe. față, că a rămas cu mult mai pre jos decât cer. laudele cuvenite, Protivnicul nu va puteă niciodată să dobândească al doilea rezultat, adecă să le scadă, - .
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fără a se dovedi ca duşman vădit al adevărului şi un urgisit pizmuitor nu numai în
oraşul acesta de scaun, care, întru cât sa învrednicit să-l aibă dela Dumnezeu cârmuitor al schiptrului său cel prea strălucit, a văzut cu prisosinţă și înaltele fapte ale
înţelepciunii lui, ci şi afară do orice hotar cunoscut de noi, deoarece elo cu mare
uimire se trâmbiţează pretutindeni în lume de către svonul cel cu o sută do limbi.
4. Pentru ca însă cuvintele noastre să nu iasă din cadrul subiectului nostru,
cu vreau să vă arătaţi astăzi foarte curioşi faţă de cuvintele mele, ca să pricepeţi
adevărul cel mai curat împărtășit mai sus, cum că adecă o copilărească orice limbă

oratorică la rostirea laudelor

cuvenite răposatului Grigorie Vodă

cel lăudat

de

noi.

Și ducă găsiţi că e cu cale, să-l privim întâiu după nobleța-i părintească și străbună.
Și iată că îndată îl vedem zămislit din sângele foarte nobil şi domnesc al unui ncam
prea strălucit; îl vedem născându:se din partea tatălui ca fiu al unei mărite beizadele
şi nepot de domn, iar după mamă din prea strălucita fiică a prea înţeleptului [xaporit,
Se naște şi îndată din partea mamei ca moştenire dela bunicul său îl aşteaptă glorioasa demnitate de dragoman împărătesc, iar din partea tatălui i se împletește stema
în slăvita înălţime a prea strălucitei domnii. Se naște, și pe când cră încă prune la
sânul mamei, aţi fi jurat de bună seamă, dacă-l vedeaţi, cum că la el ar fi curs
toate dărurilo laolaltă cu mare întrecere între ele, care de care să-l dărucască cu
harul cel mai frumos. Şi numai decât unul îl îmbracă cu vitejie, altul îl împodobește
cu înţelepciune, altul îl îmbogățește cu elocenţă şi altul îl înfrumuseţează cu inteligenţă. Deci întocmai ca o lumânare aprinsă, acoperită însă cu o pânză foarte subțire,
sau (ca să zic mai bine) ca soarele care e îmbrăcat cu norii, aşă din vălul cel prea
subțire al fragedului său trup de copil străbăteă frumuseţea neînvinsă a prea nobilului
său suflet; așă încât se arătă privitorilor ca o priveliște plăcută şi toţi înțelepţii din
acea vreme rămâneau uimiţi văzându-l, dându- -și seamă de puterea cu care aveă să
strălucească frumuseţa sufletului său când, după trecerea copilăriei sale, va aveă fericitu-i suflet să cunoască mai bine pentru slujirea virtuţii acelo gingașe unelte ale
trupului cu care trăiă împreună.
5. Dar aceste însușiri firești ale răposatului Grigorie Vodă măcar că şi ele ca
fiind mari, sunt admirate şi preţuite de alţii, cu însă mărturisind adevărul zic că nu
le admir într'atâta ; căci dela o astfel de prea minunată tovărășio ce puteă să urmeze
alta” decât o odraslă glorioasă și slăvită ? Felurite sunt metalele cari se nasc în lume
de feluritele planete ale cerului ; acela însă care se naște din soare, care este aurul
cel atât de dorit de oameni, acela cred că covârşeşte toate în strălucire, pe cât şi
prea luminosul părinte al său întrece în strălucire pe toate celelalte planete. Deci trăgându-se din nişte astfel de slăviţi şi vestiți străbuni și răposatul Grigorie Vodă trebuiă de bună scamă să strălucească chiar din faşă încă cu cele mai alese privilegiuri
ale nobleţei străbune. Și cum? Oare na fost un astru prea luminos de înțelepciune
care a luminat tot neamul Grecilor ncuitatul său bunic după mamă? Inţeleg po acel
Alexandru, bărbatul prea înţelept și prea învăţat, pe acel mare erou, dea cărui înțelepciune sau minunat cei mai de: seamă învăţaţi ai Europei; de a cărui pricepere politică au rămas uimiţi cei mai încercaţi oameni politici ai Germaniei ; căruia puternica

împărăție otomană a încredințat cheile secretelor ci; înţeleg pe acel neîntrecut filozof,
bărbat politic, excelent doctor, pe marele dragoman al puternicei împărăţii, pe marele
logofit al marei Biserici a lui Ilristos, cel fără păreche de mare în toate şi pentru totdeauna. lar dacă vedem că numai despre bunicul după mamă a lăudatului răposat
Grigorie Vodă se întinde în faţa noastră un astfel și un atât de maro noian de laude,
pe care numai cu luntrişoara acestei cuvântări nu putem să-l străbatem fără primejdie,
oare cum și în ce chip am fi străbătut pe cel al mamei sale, al răposatei chir Loxandra,
IMurmuzaki, Documente,
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acea femeie prea cuminte şi prea cucernică, odrasla unui astfel de tată ? Sau cum am
fi putut trece celălalt nemărginit ocean, pe care vedem că ni-l deschid meritele bunicului după tată, mai bine zis ale străbunului, cari au fost stăpânitori vrednici de mirare
şi domni plini de măreție străluciți şi glorioşi nu numai prin aureola coroanei, cât
pentru strălucitele lor fapte şi marile şi eroicele lor isprăvi şi izbânzi? lu trec peste

aceste cinstindu-le cu tăcerea şi fiindcă limba mea nu are cuvinte destule pentru lau-

dele lor și pentrucă nu sunt aşă trebuincioase întru lauda preamăritului de noi răposat
Grigorie Vodă, ci numai folositoare şi frumoase.
6. Si să nu socotiți că trandafirul e atât de lipsit de daruri proprii, încât am fi
vrut noi, lăsând la o parte bunele-i însușiri, să-l liudăm după rădăcina lui sau după
mlădiţele și frunzele lui. Răposatul Grigorie Vodă a ajuns să fie prin sine un erou,
neasemuit cu virtuțile sale, așă încât noi ar trebui să fim- mulţumiţi, dacă am puteă
“să împletim pe culmea cea plină de strălucire cuvenita coroană de laude numai din
florile darurilor sale, fără să alergăm la cele depărtate. Socotiţi bine şi veţi vedea că
nu numai nu-mi abat cuvântul dela adevăr, ba chiar nici nu pot să-l cuprind pe

deplin. La început când cel lăudat de noi treceă dela acea fragedă vârstă la aceea mai

solidă a copilăriei, îndată a venit alegerea pedagogilor şi învăţătorilor celor mai buni
pentru formarea moravurilor şi cultivarea simțului religios. Dela aceşti învăţători şi

în contact zilnic

cu ei în slăvita-i

casă cu toată învăţătura de bune

moravuri și de

evlavie şi-a însușit cultura elementară şi a ajuns în puţină vreme cu hărnicia şi inteligenţa lui la o treaptă, la care după mulţi ani nau ajuns cei de o vârstă cu el. Se

minunau de pitrunderea minţii lui înșiși pedagogii şi-şi învinuiau soartea, lor proprie,

căci învățând el în scurtă vreme tot ce ei ştiau, vedeau că le scapă atât cinstea ce
aveau numindu-se pedagogii și învățătorii unui asemenea prea strălucit copil, cât şi
darurile şi câștigurile mari ce primiau dela măriţii lor părinţi; fiindcă trebuiă negreşit
în locul lor să fie aleşi alţi învăţători înţelepţi și învăţaţi, ca să predeă şi ei cele mai

desăvârșite învățături.
Deci când el a trecut din vârsta copilăriei la aceea a tinereţei, a fost întrecere
mare Între cei mai învăţaţi profesori ai capitalei, care de care să se învrednicească

a luă, ca răsplată ostenelilor sale, ca şcolar pe un tânăr atât de inteligent și dăruit
din fire. De aceca fiecare doriă să fie vrednic de un asemenea favor, socotind aceasta
ca cea mai "mare fericire. In sfârşit se aleg nu numai cei mai pricepuţi în filozofie, ci
şi cei mai evlavioşi în cele sfinte, pentru ca acest giuvaer de tânir să fie iniţiat tot

odată în tainele sfintei noastre religii şi să fie pus în curent cu problemele filozofiei.
Dar ce? Credeţi voi, prea învăţaţi dascăli şi înţelepţi, că acest tânăr dăruit va, întârziă

mult la ascultarea învăţăturii voastre, pentru ca voi să păşiţi în pieţele oraşului cu
mândrie, făloşi de prea strălucitul nume al școlarului vostru, precum odinioară cel mai
mare între filozofi de acel nebiruit stăpânitor al lumii? In curând vă veţi plânge de
soartea voastră, dacă nu veţi socoti ca paguba voastră desăvârşirea şcolarului. Nu-i trebue

decât numai un îmbold pentru a străluci frumuseţea învăţăturii care se află în sufletul
acestui tânăr, nu numai fiindcă de sus dela slăviţii săi părinţi păstrează în sine sămânţa
învăţăturii, ci şi fiindcă ascuţimea minţii lui e atât de mare, că nu trece multă vreme
şi veţi vedeă lipsiti de cuvinte limba voastră deprinsă la învăţarea acestui tânăr bogat

în cuvinte și foarte învăţat.
7. Şi întradevăr, cu nu pot decât cu totul uimit să strig: Doamne, ce graţie, ce
elocenţă, ce dulceaţă curge din graiul binecuvântat al acelui tânăr de aur, căruia «din

rost îi picură graiul mai dulce ca mierea»! Parcă-l văd şezând în mijlocul acelor
bărboşi înţelepţi şi învăţaţi dascăli, cărora cu tot respectul acum îşi arată nedumeririle gramaticale,

acum

face

întrebări din

ştiinţele

naturale şi acum

întreabă şi răs-
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punde cu privire la învăţăturile religioase. Se bucură preamărita şi prea scumpa sa
mamă și nu încetează a tipări mii de sărutări la tot minutul pe obrajii săi rumeni
şi fragezi. So mândresc şi dascălii văzând strălucitul spor al învăţăturii lor şi se bucură
de bogata răsplată şi de marinimoasele daruri domneşti ce capătă pe fiecare zi. Se
bucură împreună rudele și prietenii, se bucură tot orașul care a născut un fiu atât
de minunat și ales, și toţi deo potrivă ca pe fiul lor propriu se roasă de Dumnezeu
să-l dăruească cu zile îndelungate şi să-l învrednicească să ajungă la adânci bătrâneţe,
spre binele comun și gloria neamului nostru. Şi deci, după ce cu mare hărnicie şi cu
mare Îngrijire s'a împodobit pe sine însuşindu-și cele mai trebuincioase cunoștințe şi
învățături teologice şi ştiinţifice și întrun cuvânt s'a arătat tânăr de ani şi de vârstă,
dar bătrân după cunoştinţă şi ştiinţă, nu s'a mulţumit prea studiosul tânăr numai cu
înţelepciunea şi învățătura elinească; ci dorind ca să ştie faptele şi moravurile tuturor
neamurilor domnitoare, pentru ca să nu fie nici o istorie politică necunoscută de mintea
lui, şi ştiind că acestea nu se câştigă într'alt chip decât cu învăţarea feluritelor limbi,
bucuros îndată alege alţi dascăli, pe cei mai cu vază dintre Otomani, pe cei mai distinşi dintre Francezi şi pe cei mai aleși dintre Latini, cu cari zilnic întovărăşindu-se
și vorbind, izbuteşte în cel mai scurt timp să se facă pe deplin stăpân po cele mai
vestite limbi și prin ele cunoscător al oricărei istorii vechi şi nouă, aş încât sa
format un tânăr nu numai strălucit şi glorios din naștere, ci şi vrednic de mirare şi

laudă pentru ştiinţa şi învăţătura lui.
8. Atunci

faima cea cu o sută de limbi începe să cânte numele

rului lăudat de noi în auzul prea puternicei împărăţii a Otomanilor.

strălucit al tână-

Această

împă-

răţie nu se îndură ca să nu iea pentru sine în curţile-i înalte împărăteşti o persoană
atât de minunată şi aleasă, pe un tânăr atât de priceput și învăţat, care acum eră în
stare să slujească prea puternicului sultan şi să trateze cu toată competința afacerile
imperiului, Deci ca o moştenire dela bunic după 1namă şi de nepot (precum mai sus
am spus) moşteneşte demnitatea de dragoman, demnitate atât de dorită de familiile
mari, şi e însărcinat de către Marele Vizir de atunci cu slujbe și trebi împărăteşti. Din
această domnitate ca dela un punct de plecare a început să fie cunoscută nu numai
în capitală înţelepciunea şi geniul acestui mare dragoman, ci şi cu laudă şi mărire să
fio trâmbiţate şi în celelalte împărăţii.
De atunci a început a străluci în tot neamul grecesc marea lumină a darurilor
lui. De atunci a început a se cunoaște măreţia şi dărnicia dreptei lui prea nobile. De
atunci a început a se arătă smerenia plină de înțelepciune a firii lui generoase. De
atunci a început să apere şi rude, să ajuto şi prieteni, să facă bine și la duşmani, să
sprijine pe orice străin şi să mângâe pe tot omul întristat; fiindcă el cugetă că nu
eră născut în lume şi nu fusese dăruit cu acea mărire pentru sine numai, ci şi pentru

obştescul bine al neamului ca şi pentru

binele fiecăruia. Deci cu zelul col mai fier-

binte şi cu cea mai mare plăcere dedeă tot ajutorul obşteştei noastre mame, Marei
Biserici a lui Hristos ; se plecă cu cea mai mare evlavie fiecărui prea sfânt patriarh
care a strălucit în vremea lui ; cinstiă şi respectă pe sfinţii arhierei şi întregul cler
al Bisericii. De aceea toţi îndeobște se rugau de Dumnezeu să îndelunge anii celui
prea cuminte şi prea cucernic mare dragoman, pentru ca toţi deopotrivă să so bucure

de roadele acelei înțelepeiuni a lui.
9. Şi toate aceste fapte ale acelui suflet eroic sunt vrednice de toată mirarea. Dar
în comparaţie cu faptele-i mai strălucite cari urmează, elo par ca şi nişte mici stele
faţă de altele mai strălucitoare ; pentrucă, de bunăseamă, isprăvile de atunci nu puteau
fi decât în raport cu demnitatea sa. Şi tocmai cum şi însuş soarele vedem că nu
albește în acelaş timp întreagă faţa pământului, ci altfel luminează aerul înainte de a

500

răsări, când adecă îl colorează cu acea frumoasă coloare a amurgului, altfel îl luminează când răsare luminos la orizont, și altfel îl umple cu strălucire când cu toată a
sa frumuseţe ajunge la mijlocul cerului, tot așă dar şi marele dragoman al puternicei
împărăţii cel lăudat de noi, chir Grigorie, altfel a strălucit la răsăritul nașterii sale
preamărite, altfel a luminat plin de strălucire ivindu-se la orizontul acelei demnități
imperiale, şi altfel va străluci când cu ajutorul lui Dumnezeu va purtă, în culmea
măririi lui, prea strălucita coroa
a domniei.
nă
Negreşit, soartea s'ar fi arătat foarte nedreaptă şi ca niciodată pizmuitoare neamului nostru întreg, dacă n'am fi văzut ajuns

pe tron pe acel bărbat mare la minte și la suflet. Căci a îi închis un far cu o lumină

atât de bogată într'o căsuţă foarte mică, în care ar fi fost deajuns o lumânare mică,
şi a nu aveă un spaţiu potrivit, în care să-și reverse lumina, n'ar fi fost oare o mare

nedreptate ca şi pentru acel far luminos să fie mărginită la o mică autoritate o astfel
de minte mare și să nu aibă unde să-și desfișure faptele geniale ? Nu este oare o mare
nedreptate ca acea minte genială să nu aibă un tărâm potrivit, în care majestatea splendidă să-și lase razele de aur ale propriilor talente? Nu ar fi oare o mare nedreptate
pentru acea majestate? Aşă e fără îndoeală, așă ; căci și efectele minunate ale soarelui
ar fi fost mai puţin cunoscute de noi şi prin urmare mai puţin admirate, dacă însuș

soarele

n'ar fi avut

dela prea înțeleptul

creator al său

parte de

imensul

spaţiu al

cerului şi pământului, în care să lucreze după măreţia puterii sale și necontenit
să
reverse nenumăratele sale binefaceri asupra noastră.
10. Bucură-te dar, bucură-te, tu capitala Moldovei ! Bucură-te, zic, pentru a tot
înveselitoarea bunavestire ce am venit astăzi să-ţi împărtăşesc ! Iată că s'a hotărit în
ceruri
din partea dătătorului oricărei domnii și puteri, mai bine zis al cărui bine şi de
către
prea puternicul Sultan s'a orânduit ca purtător al prea strălucitului tu schiptru prea
cucernicul, prea măreţul şi prea majestuosul domn chir loan Grigorie Vodă. Deci dacă
până acum ai fost întristată, pentrucă doar ai fost lipsită de ocrotirea acelui prea
înţelept şi neuitat domn: chir Nicolae, schimbă-ţi acum jalea în bucurie și veselie,
căci
Dumnezeu

te-a

învrednicit

să ai pe

cel mai

asemănător

cu

dânsul

nu

numai

după

înrudire ca nepot, ci şi în purtări, în gânduri şi moravuri. Dar în vremea aceasta
oare ce să fio aceste sgomote şi strigăte ce aud? Am înţeles, am înţeles : văd întreg
oraşul cel prea vestit al Moldovei cum ca o mireasă împodobită cu coruri şi tobe
iese

spre întâmpinarea domnului ei însuș; văd că-l primeşte cu braţele deschise pe scau-

nul său prea înălţat și plin de veselie -serbează. prea fericita lui intrare.
„Eu însă mă bucur, da, împreună cu întreagă Moldova de bucuria ce văd la dânsa,
dar .totodată încop să simt mintea mea, nerodnică, gura mea mută și limba mea lipsită
de cuvinte întru a povesti mulţimea de daruri ce împodobesc mai departe pe Grigorie
Vodă; căci el stând acuma, ca soarele în mijlocul cerului, în scaunul cel strălucit al
domniei, mai mult decât înainte începe a lumină cu bogăţia virtuţilor sale pline de
daruri, ca şi când ar aruncă împrejur tot atâtea raze de aur.
a
,
„E drept că şi înainte, dar acum mai mult încă ar trebui ca toate limbile cele
mai elocente ale oratorilor să se unească înir'o singură armonie muzicală, şi unul să
cânte bunătatea de suflet a acestui mare erou, altul să intoneze dreptatea judecăților
sale, altul să înalțe glasul arătând adâncimea înţelepciunii sale, altul să descrie falnie
râvna sa fierbinte către cele sfinte, altul în chipul cel mai elocent să trâmbiţeze prea
marea-i îngăduinţă, altul în mod demn să povestească minunatari măreție şi altul cu
toată eleganța să facă cunoscută dărnicia prea nobilei sale drepte ; căci toate aceste
virtuţi pline de vrednicia şi.mărirea unui domn împreună cu celelalte ce nu poate să
le înşire neștiutoarea mea limbă, ca dintr'un izvor frumos curgiitor s'au revărsat asupra
tuturor din partea mult dăruitului domn Grigorie Vodă.

50L

11. Dar ce? Eu mărturisesc că am greșit întradevăr chemând oratori pentru
cauza de faţă. Am greșit, fiindcă atunci cândîînseși lucrurile răsună mai strălucit din fiecare gură vorbitoare, ce nevoie avem de oratori? Invechite nu sunt faptele acestui erou
lăudat, aşă încât să trebuească dovezi oratorice, ci proaspete fiind, sunt cunoscute de
toţi şi, sublime fiind, sunt admirate de toți şi, nenumărate fiind, sunt lăudate și îndum-

nezeite de toţi. Martori ai lor sunt tot atâţia pe

câţi sunt cei ce le-au încercat înşişi

asupra lor și le-au văzut la alţii cu ochii lor; căci Grigorie Vodă cel de fericită amintire, cum a primit în prea strălucita-i dreaptă schiptrul domniei, a socotit că-a se asomănă întru toate virtuțile cu neuitaţii săi înaintaşi din neamul său eră lucru prea puţin
pentru înălțimea gândurilor și firii lui. Şi atunci şi-a pus ca ţintă ca nu numai po prea

slăviţii săi străbuni, ci şi pe oricare altul dintre cei mai distinși stăpânitori să-i întreacă
în mare parte. Deci a căutat să fio superior în toate și cu celo patru însuşiri bune
caracteristice pentru bunul domnitor: dreptatea, mariniinia, adevărul şi dărnicia, căci,
după cum zice un înţelept din vechime, trebue ca bunul domnitor să fie drept, marinimos, iubitor de adevăr şi darnic, şi începând dela dreptate, care e virtutea cea mai
generală, atât de drept se arată în judecăţile sale șezând la tribuna sa cea strălucită,
încât oamenii cei nedrepţi şi lacomi, înainte chiar de a fi chemaţi la judecată de
către reclamanţi, se lăsau ci înșiși cu dragă inimă de nedreptăţile şi răpirile lor, văzând
că la judecata lui Grigorie Vodă, dreptatea toată fiind regină, rușinată so dă înapoi
mituirea cu orice altă viclenie și înşelăciune. Și întru cât pedepsirea celor răi și folosirca celor buni face parte din rostul dreptăţii și din ceeace susţine orice oraș întomeiat bine pe legi, el s'a arătat şi în aceasta judecător incoruptibil şi domn foarte
drept, pedepsind pe cei vinovaţi şi făcând bine celor buni. Dar po cât eră do îngăduitor şi omenos în pedepse, pe atât eră de majestuos şi darnic în binefacerile lui.
Pedepsiă pe cei răi, e drept, dar cu atâta durere din miloasa-i inimă, încât ziua aceca
o socotiă ca cea mai nesuferită. Ficcă bine celor buni, e drept, dar cu ce bucurie a
binecuvântatului său suflet, încât ziua aceea o credeă ca cea mai fericită. Şi dacă
cumvă cinevă ar fi presupus ca cruzime şi lipsă de suflet pedepsele date celor răi,
acela să știo că e cu totul neștiutor, ca să nu zic cu totul prost; căci tot aşă ar puteă
socoti ca o simplă risipă binefacerile sale către cei buni. Şi dacă ar fi aşă, atunci
unde mai e locul dreptăţii și țara bunei cârmuiri? Noi avem o poruncă apostolească,
după

care

trebue

ca cci ticăloși

să fie pedepsiţi,

ca să nu

so trufească

(cf.

Corint

2,

12, 7). Deci cât trebue să fie pedepsiţi cei răi, ca să nu se facă și mai răi? Și oare
nu avem şi altă poruncă, în care se zice ca să ne temem de judecător, căci nu în

zadar e încins cu sabie? (ef. Rom. 12, 1—4).

La ce însă vorbe multe?

Dacă binefa-

cerile sunt trebuincioase faţă de cei buni, ca mai tare să fie îndemnați la bine, trebuincioase sunt prin urmare și pedepsele date celor răi, ca să se laso de rele. Deci
un nesocotit și răutăcios e omul care socoteşte ca prea mare cruzime pedepsirea celor
răi și nu crede, din potrivă, că ca este o binefacere din cele mai folositoare pentru
societate.
19. Dar ce însemnează cecace văd? Tristă mi se pare şi foarte mâhnită Mol"dova. Vai, pizmașă, lacomă Muntenie, ai pizmuit (cum văd) acea binecuvântată fericire
a Moldovei, de aceea aşă, pe neaşteptate, i-ai răpit-o din mână. Căci eu îl văd mutat
de pe slăvitul tron al Moldovei pe cel strălucit al tău pe pricinuitorul fericirii şi,
împreună cu cel, şi toată fericirea. Dar fie! Eu nu ştiu însă, o slăvită Muntenie, ca să
nu zic iară tu lacomă, dacă această fericire, dacă această frumuseţă şi mărire a ta va
dăinui în curţile tale ani mulţi, căci nu cred că Moldova va suferi o nedreptate atât
de mare ce i s'a făcut din partea ta. Din potrivă, mi se pare, şi poate cu drept, că
ea pândeşte vreme ca s'o răpească din mijlocul tău, precum şi tu ai răpit-o dela
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dânsa ; şi ce zic că pândeşte vreme! Dar iată că a și găsit-o și sa învrednicit să-și
împlinească dorința, și mai vârtos într'o vreme când de nevoie doriă să aibă pe scaunul
domnesc un asemenea domn. Așă a fost; nu trecu mult şi acest neuitat domn e mutat
din

scaunul

Munteniei

în cel

al Moldovei,

când

urmează

cunoscutele

mari

răsboaie

dintre cele trei împărăţii ale Europei. Imprejurare, negreşit de plâns, dar potrivită ca
să scoată la iveală neclintita bărbăţie a acestui domn prea mărit. O ştie lumea întreagă
cât de vrednic de mirare a fost curajul acelui suflet mare faţă de greutatea puterilor
și expediției rusești. Pe când ţara scaunului său domnesc eră pretutindeni acoperită
de oștiri nenumărate şi nestăvilite în năvala lor, vălmășagul, sgomotul, turburarea erau
atât de mari în acele părţi, încât de așă cevă nu auzise nimenea în zilele noastre. Pretutindeni tropote de călăreţi, pretutindeni trâmbiţe de răsboiu, pretutindeni puşti şi tunuri.
In mijlocul unor astfel de primejdii se află în lupte puternicul, prea viteazul
domn, acum împresurat de vrăjmaşi, acum zorit de poruncile împărătești și acum
ostenindu-se pentru mântuirea supușilor săi. Așă dar în mijlocul atâtor primejdii mari,
în mijlocul furiei neomenosului Marte, care altul atât de inimos general n'ar fi fugit
din bătălie ca un laș, socotind mântuirea sa ca o strălucită izbândă? Nu vă temeţi
însă d-voastră cei ce auziţi, nu vă temeţi! El n'a săvârșit nimic mișelesc şi de rând,
n'a făcut nimic nevrednic de mărirea domnească a fericitei amintiri a lui Grigorie
Vodă; ci fără să se întoarcă nici la dreapta, nici la stânga, păzindu-se cu o minunată iscusinţă și ispită în ale răsboiului de toate fulgerele lui Marte, de cari se pare
că însuş Jupiter se spăimântase, ocoliă ca un centru propriu tronul său cel strălucit,
până când, mulţumită lui Dumnezeu, a trecut iarna accea foarte aspră și a răsărit
luminoasă primăvara păcii, și atunci cu mânie și cinste a îmbrățișat iarăș tronul său.
Deci cu totul tâmpită e mintea aceea care nu priveşte cu uimire faptele vitejeşti ale
acestui domn atât de maiestos; orbi sunt ochii cari nu se întunecă de uimire la
fulgerarea izbânzilor sale strălucite ; surd e cine nu cinstește acea minunată, marinimie
ridicată în slavă în urma încercării la care a fost supusă în expedițiile amintite; mut
e cine nu împletește din graiu coroană pe acel creștet vrednic de toată cinstea, pentru
a cărui încoronare ar fi trebuit ca toăte pajiștile, toate raiurile să-și împrumute zambilele, crinii şi trandafirii.
NR
13..Dar eu las pe acei nesimţitori sau rău voitori să rămâe după firea lor și ca
nişte cârtiţe oarbe ce sunt să umble sub pimânt, și, după zicătoare, îndemnându-mi
mânzul spre ţintă, mân cuvântul în calea lui din care sa abătut puţin. Când în urmă
s'a încheiat pace între acele împărăţii mari, se odihneşte puţin şi Grigorie Vodă, scutit
fiind de acele mari greutiţi ale răsboiului, şi cu strălucirea dintâi a faptelor sale începe
iar a străluci ; şi atât de iubitor de adevăr s'a arătat în'toate întreprinderile sale domneşti, încât niciodată nu s'a auzit ieşind minciuna-din gură-i dulce ca mierea. Marele-i
sullet socotiă minciuna ca cevă vrednic de slugă, mai propriu robilor decât domnilor.
Cugetă că, dacă în toată lumea nu e (după Sirah) cevă mai respingător şi scârbos decât
bogatul mincinos, domnii cari mint sunt vrednici să fie uriţi de toţi oamenii.
Mai ales credeă că minciuna nu e altcevă decât însuş diavolul, şi ca atare ea
trebue să fie izgonită cât se poate departe de curtea domnilor, și cu atât mai mult
de tronurile domnești. De aceea se şi arată atât de neprefăcut la fire, atât de novinovat în prietenie şi atât de statornic în tot ce spuneă, încât ai fi zis că ar [i fost
mai lesne să iasă întuneric din izvorul luminii, din discul soarelui, decât să iasă minciună din gura-i picurătoare de miere.
|
Şi dacă nu eră atât de iubitor de adevăr, n'ar fi fost de bună seamă nici judecător atât de drept, încât dacă vechii Egipteni sar fi învredaicit de un asemenea
stăpânitor, n'ar fi zugrăvit spre a însemnă pe judecătorul drept un chiparos drept de
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la rădăcină până la vârf? Nu încape îndoeală că ci ar fi zugrăvit chipul

prea înălța-

că unii o atribue
tului Grigorie Vodă cu inscripţia «judecătorul drept». Dar măcar
Faptul că acest
pizmei norocului, eu însă o socotesc ca mila lui Dumnezeu. Care?
insula numită
în
i
domn neuitat din porunca Sultanului fu trimis dela tronul Moldove
văzând slăbiTenedos ; căci ochiul de toate luător aminte a milostivului Dumnezeu
sale, ca să se
ciunea prea nobilului său trup a binevoit a aduce o întrerupere a domniei
acele multe
după
şi
odihnească puțin în acea mare linişte după atâtea griji prea grele
sale şi mai
şi mari preocupări, şi așă, deplin înzdrăvenit, să se întoarcă iar la trudele
fapte ale bărlesne să strălucească până şi în acele părţi despre apus prea slăvitele
să se facă
lui,
băţiei şi marinimiei sale, şi, pe lângă aceasta, ca, după umbra lipsei
precum şi soamai dorită în toată Moldova strălucirea de mai târziu a prezenţei sale,
cei prea deși,
norii
de
rele atunci se arată mai plăcut oamenilor, când se desbracă
așă dar toţi
cari îi ascund faţa luminoasă; căci dulce e soarele după nori. Greşesc
milă a lui
cari au socotit ori ca pizmă a norocului, ori ca mânie a Sultanului marea
Dumnezeu către domnul Grigorie Vodă.
ale mele, să-şi
-14. Şi ca să nu prepue cinevă că acestea sunt numai păreri de
du-se iar, cu
întorcân
Vodă
deschidă ochii şi va vedea pe maiestosul domn Grigorie
-se a
aşezându
mărire împărătească, la tronul său domnesc din Moldova. Pe acesta
treia oară, întru

cât împreună

cu vârsta

a crescut

şi

virtutea

sa, a început

din

nou

cu mai multă
cu mai multi îmbelşugare să-şi reverse asupra tuturor binefacerile,
irea sa.
dărnicie la toţi darurile domnești, fără cruțare asupra tuturor milostiv
stăpânite de
Şi a întins razele binefacerilor sale nu numai până la hotarele ţerii
nu numai
bine
făceă
el, ci şi afară prea departe de ele. Cu cea mai strălucită dărnicie
iubitori, iar po
prietenilor săi, ci încă şi duşmanilor sti, făcând astfel pe prieteni mai
nu numai pentru
duşmani mai potoliţi. Şi gandiă mai ales că, precum soarele răsare
cel ales să-şi
cei buni, ci deopotrivă pentru toţi, buni şi răi, aşă se cade ca şi domnul
e. Si având puîntindă binefacerile asupra tuturor, prieteni şi dușmani, fără deosebir
Titus din Roma,
lui
împăratu
a
rurea în minte povaţa cu adevărat vrednică de împărat
cine Sar fi înfățișat
că nimenea nu trebue respins din partea împăratului, oare
plin de bucurie,
înaintea cerului înstelat al prea strălucitei sale feţe şi n'ar fi plecat
sărac, mulţumit
eră
dacă
dacă eră mâhnit, cu dare de mână, dacă eră novoiaș, bogat,
moarte? Şi crezând
cu dreptatea lui, dacă eră năpăstuit, şi înviat dacă eră vrednic de
domnise, precum ziceă
că în ziua în care nu făcuse vreo binefacere, nu numai că nu

fără ca să-şi fi
marele împărat Tiberiu, ci chiar că nici nu trăise, nu mai cră o zi
să facă bine, pe
împărtăşit nesfârşita-i milă domnească; nu treceă un ceas, fără ca

pe altul cu vorbe înunul fericindu-l cu slujbe domneşti, pe altul cu daruri măreţe,
cu scrisori de recodomnătoare, pe altul cu părinteasca povăţuire şi pe altul în sfârşit
mandaţie către alți feluriţi domni din altă parte.
doritoarea bunu15. Dar credeţi-mă că nici eu nu ştiu ce să spun; căci iată iară
o şi despoae de marea
rilor Muntenia, care nu poate vedeă semeţia Moldovei, de aceea
domn Grigorio Vodă. Ba
ci fală, atrăgând la sine u doua oară pe prea maiestosul
a făcut-o fiindcă sa temut
chiar cu o repeziciune atât de mare, încât nu pot pricepe:
sau fiindcă, prevăcă nu-l va ajunge, sau fiindcă aşă au silit-o împrejurările vremii,
nepreţuita comoară
prin
e
veacuril
zând dinainte, a ţinut ca gloria ei să rămâe în toate
că, răsărind din acele părţi
ce ascunsese în măruntaele ci? Fie aşă sau altfel, iată
acel luceafăr luminos.
despre miazănoapte, a sosit a doua oară mai înspre miazăzi

r în ţara cea bineŞi îndată au început să curgă şiroaele de aur ale tuturor bunurilo
cuvântată a Munteniei, bunuri ce eu

nu am

nici

atâta vreme,

nici atâta

bogăţie de

încă fiind, trâmbiţează
vorbă ca să le înşir; mai cu seamă că faptele înşeși, proaspete
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cu glasul cel mai pătrunzător pe făptuitorul lor, poate chiar răsună încă la urechile
oamenilor; mai îmbelșugat în : dărnicie, mai ncînfricoşat la fire, mai vrednic de mirat
prin plândeţe, mai marinimos prin binefaceri, mai strălucit prin milă, mai omenos
faţă de. cei răspunzători, faţă de toţi îngăduitor, faţă de toți blajin, părinte iubitor și
domn prea: senin câtre toţi. Aci e vreme să tac eu şi să las pe sfinţii arhierei şi pe:
toţi prea cuvioşii preoţi ca prin rugi şi binecuvântări să rostească sus și tare marca
evlavie ce aveă răposatul pentru ei și toate acele bogate mijloace date pe fiecare lună,
cu care el îi îmbogăţiă pe ei dreapta lui cea prea strălucită. Las pe învăţaţi şi pe
cărturari să povestească cu cât de multe cuvinte de laudă despre înalta grijă domnească ce aveă pentru ei; las pe boierii scăzuţi să spue lumii cu toată mulţumirea
dovezile strălucite de milă ce le-a dat; las pe fecioarele orfane să spue lumii cu recunoştinţă darurile mândre cu cari el le-a măritat cu bărbaţi; las .pe văduve, las pe
săraci și pe străini, pe toţi îi las ca toţi să vestească lumii darurile pline de farmece .
ale lui Grigorie Vodă. Şi eu vă rog numai, nu să vă aduceţi aminte, ci să vă întoar-

ceţi şi să vedeți cu ochii proprii. Vedeţi acea sfântă mânăstire, care e cinstită cu
bisorica prea frumoasă a sfântului Pantelimon, care se află chiar aici lângă/oraș? Nu
este decât lucrarea măreaţă a prea luminatului

început-o în cea

dintâi

domnie a

Grigorie Vodă.

lui şi a isprăvit-o în a doua;

O ştiţi

cu toţii că a

la clădirea

ei n'a

cheltuit numai fără cruţare bani mulți domnești; mai mult încă, el cu mare bucurie
și cu o râvnă ambițioasă o supraveghiă cu strălucita lui prezenţă ; n'a îuzestrat-o
numai cu multe danii domnești, ci a cinstit-o şi cu mare serbare anuală.
|
Se află în acel loc mai frumos al foburgului nu numai pentru veselia acestui
oraş al bucuriei (Bucureşti), ci şi ca sălaș obştesc al drumețţilor străini şi ca spital
domnesc pentru bolnavii nevoiaşi. Nu e nevoie să vorbesc despre aceasta mai mult,
pentrucă lucrarea aceasta e de ajuns ca să facă nemuritor-.numele celui ce a făcut-o.
Amintesc însă o altă faptă, cea din urmă și cea mai minunată, cu care, ca și cu'o
pecetie de aur, a pecetluit toate celelalte; înțeleg aceea prin care ne-a făcut să vedem.

împlinită în zilele noastre prorocia lui Isaia, care zice că va veni vremea când vom

vedeă un lucru mult minunat, ca să pască la olaltă lupii cu micii, leoparzii cu iezii
și leii cu viţeii: «și taurul şi leul împreună vor paşte şi nu-și vor face rău şi nu
vor pierde pe nimenca». (ef. Isaia 11, 6—9). Cu lupii, cu leii și cu leoparzii proorocul a asemănat alegoric pe toţi răufăcătorii, pe răpitori, pe ucigași, pe cei setoşi de
sânge şi pe oamenii prefăcuţi cu totul în fiare, cari fără milă vatămă și sfâşie toți
mieii şi vițeii cei nevinovaţi ai turmei sufleteşti a lui Hristos, Şi totuş în zilele noastre,
sa împlinit, cum am spus, prorocia aceea, fiindcă am văzut în chip fățiș pe toţi acei
răi, ca şi când şi-ar fi schimbat fireasca lor răutate în blândeţea şi bunătatea micilori
aşă petrecând şi purtându-se cu creştinii, fără să-i poată vătămă; «şi nu vor face rău
şi nu vor pierde pe nimeni». Şi cinea fost săvârşitorul acestei minunate prefaceri
„şi schimbări din sălbatica răutate a acelor răi în bunătatea şi blândeţea mieilor?
Tu singur, o prea nobil suflet al lui Grigorie Vodă; tu (zic) singur ai putut să pui
la cale un asemenea minunat lucru de mult dorit în toată țara domniei tale. Priceperea ta a fost aşă de înaltă şi adâncă, încât de minune a prefăcut în mioi foarte
blânzi pe acei lupi sălbateci și neîmblânziţi de odinioară şi a întemeiat pace temei:
nică și libertate mare, aşă încât fiecare fără frică poate călători unde-i place.
“Teama ce le-a însuflat numele tău cel strălucit a făcut pe toţi acei ucigași și
oameni-fiare ca să tremure și înfricoşate să se pitule în hotarele lor, precum toate
sălbătăciunile, când răsare soarele, » parte se vâră în vizuinele lor, parte fug în locurile
“cele mai .nestrăbătute,
r
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16. Tu, suflet prea fericit, tu cel vrednic de nenumărate
minune

mare

în acest veac

al nostru,

toate darurile la olaltă, în aşă

cuprinzând

în

sine,

laude, ai fost în adevăr

ca într'o

chip că se puteă mândri nu

vistierie

de aur

numai o domnie, care a

fost cea -mai mică putere pentru genialitatea minţii tale, ci chiar şi cea mai mare împărăţie, dacă ar fi putut să pue în dreapta ta cea prea strălucită schiptrul ci împărătesc. Şi n'ar puteă zice cinevă că aceasta e o exagerare a vorbei, căci după cele ce
am văzut cu ochii noștri, ne putem da cu socoteala şi despre cele ce nu am văzut
cu mintea ; din cele ştiute cele necunoscute. Tu care ai fost fire împărătească întru

toate, tu care ca un împărat străvedeai de departe tot ce se ridică împotriva domniei
măririi tale şi cu a ta cuminte cârmuire le resfirai ca nişte păinjenişuri ; tu cel ce excelai
împărăteşte întru a cărmui ca un ncîntrecut cârmaciu trebile domniei pe o mare atât
de turburată şi pretutindeni răscolită de valuri, fără ca de loc să pierzi cumpătul bărhăţiei tale : Tu măreț ca un împărat întru a trage spre sine ca un magnet și cu dul"ceața buzelor tale să robeșşti la iubire chiar inimile cele mai împietrite; tu împărat

în cugetele înalte, împărat la înfăţişare, împărat în mândrie, împărat în temeinicia și
statornicia gândurilor tale, împărat în dărnicie ; şi, ca să zic pe scurt, tu, suflete prea
generos,

purtările

cu toate

a fost duhul tău cel mare

şi cu

toate

faptele

cât de

lumii

tale ai arătat

în cârmuirea acestor două domnii

neîncăpător

cucernice ; ai

prea

do-

vedit adică, cum că ţi se cuveniă mai mult putere împărătească decât cea de domn.
17. Dar ce-i aceasta, ascultătorilor? Ce-i aceasta
?- Aici la sfârșitul cuvântării mele
mă simt turburat în mine însu-mi. Aud răsunând la urechile mele un glas foarte jelui„tor, Staţi puţin, rogu-vă, ca să aud. Vai, am auzit, am auzit, mai bine nu mai auziam,
cu co gură și cu ce limbă să vă împărtăşese o asemenea veste? Totuș, şi de voiu
tăceă, iar nu voiu aveă folos. «Bine, slugă bună şi credincioasă, întră în bucuria Dom-

nului tău». Chemat-a

Dumnezeu

pe prea evlaviosul, pe

prea înălțatul şi prea lumi:

natul nostru stăpân chir loan Grigorie Ghica Vodă, chematu-l-a, zic, dela această trecătoare stăpânire la acea veşnică împărăție a cerului, dela cele vromelnice la bunurile
cereşti, dela striciciune la nemurire, dela moarte la vieaţă. A trecut dela moarte la
vieaţă, şi deci ce am să vă mai spun cu nefericitul faţă de această tragedie atât de
dureroasă, atât de jalnică, cu care nu se mai potrivesc laude şi slăviri, ci lacrimi și
pociri ? A sburăt, vai, a sburat la ceruri acel prea fericit suflet şi a lăsat în urmă
mort şi nemișcat strălucitorul său trup, care mai adineauri aruncă o mai mare lumină
asupra scaunului domniei decât aceea ce veniă dela acesta. A amuţit limba-i picurătoare de miere care cu dulceața ei a fermecat toată inima de dragul ci; sau închis
acei ochi cari sarătau ca doi luceferi în cerul înstelat al feţei sale prea strălucite ;
amărită.

Unde-i

şi veselia

dar bucuria

noastră?

orice

inimă

mângiierea

şi nă-

dulce care a îndulcit

Sa închis acea gură plinăde daruri şi nespus de

sburat.

A

Unde

e

dejdea noastră ? A sburat. Unde e strălucirea măririi. noastre ? A sburat. Unde e cununa
mândriei

noastre?

A sburat.

Vai, vai, inima-mi s'a turburat,

mintea-mi

s'a întunecat

şi

„limba mea s'a uscat de atâta suferință, de măhnirea cea nesuferită. Nu mai am ce să
_spun ; iertaţi-mă că sunt silit să tac. Şi voi în vremea asta, râuri, voi fântâni, voi o
lacuri şi izvoare, îimprumutaţi-mi lacrimi să plâng pe cât se cuvine. Lu, rogu-te, prea”

jeluitorule dintre proroci Ieremia, însoţeşte-mi plângerilo mele. O ce adâncă ceaţă sa

revărsat asupra ochilor mei ! O ce nepătruns
“ducală, deşertăciune a lucrurilor omenești. Cu
toate sunt deşertăciune». Deşearti e bogăţia,
deşeartă domnia, deșeartă împărăţia, deşeartă
deşertăciunilor,

toate

sunt

deşertăciuni» ; fum

vis amăgitor, fulger din cer care, cum
Hurmuzaki, Documente,

XVI.

întuneric întunecat-a tutul. Ce neorânadevărat «deşertăciunea deşertăciunilor,
deşeartă frumuseţea, deşeartă e mărirea,
toată vieaţa oamenilor. «Deşertăciunea
răsfirându-se

în aer, umbră mincinoasă,

se zăreşte, se pierde. Un joc, în adevăr, un joc
i
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e vieaţa noastră, prea
săraci; un joc, fiindcă

nobili
astăzi

ascultători.
ne veselim

Un joc, fiindcă astăzi suntem bogaţi şi mâne
și mâne ne întristăm ; un joc, fiindcă astăzi

suntem slăviţi și mâine smeriţi; un. joc, fiindcă astăzi râsete și mâine bocete; un joc
în sfârşit, fiindcă astăzi e vieaţă și mâine moarte, astăzi pe pământ și mâine sub pământ. «Ţărână ești și în ţărână te vei duce»: hotărîre dumnezeească de care nu-i cu
putinţă să scăpăm ; pahar obştesc ce trebue să-l bem cu toţii. Dar ah,moarte crudă,

ah, păcat amar, tu pricina cea dintâi a morţii: «din

păcat se trage

moartea». Tu, o

moarte, ca un săgetător orb așă ţi-arunci săgețile de unde ajungi; ca o fiară neîmblânzită întinzi ghiarele tale la toţi deopotivă; ca un tiran crud nemilos seceri cu
coasa ta pe toţi deopotrivă, nu-ți poate împiedecă năvala nici înţelepciunea nici vitejia,

nici averea, nici nobleţa, te sui cu piciorul slobod în palatele cele înalte ale boierilor,
precum
to moaie

şi în casele
lacrimile,

cele
nu

te

smerite

ale

săracilor;

înblânzese

nu

rugăciunile,

te temi
dar

cu

de mulţimea
o cruzime

străjilor, nu

mai mult

decât

neomenoasă răpești din vieaţă şi pui în pământ; închizi sub o piatră și ascunzi într'un
"uricios întunecos mormânt pe toţi deopotrivă, împărați, oameni de rând, boieri şi supuși,
bogaţi şi săraci, nobili și necinstiţi. Ah, moarte totdeauna deapururea crudă, acum însă

şi mai crudă, căci ai umplut de jale nu numai o casă sau o rudenie, ci nenumărate mulțimi de oameni. Ah, moarte, moarte, moarte, deapururea crudă, dar acuma şi mai crudă,

căci cu o neomenie de fiară ai cufundat în noianul întristării pe prea cucernicul, prea
înălțatul şi prea strălucitul nostru domn chir loan Mateiu Ghica Vodă, despoindu-l de
un astfel de prea iubitor tată și prea binevoitor domn. Ai botezat fâră de milă în
undele lacrimilor pe prea cucernica și prea slăvita doamna noastră, despărţind-o do
prea iubitul ei soţ; ai acoperit cu prea deșii şi întunecoşii nori ai mahnirii slăvitele
feţe a prea strălucitei beizadele și a prea strălucitei domniţe, şi ai înnecat ochii lor în
atâtea fântâni și izvoare de tânguire. Ah! moarte deapururea crudă, astăzi şi mai crudă,
căci ai umplut de măhnire tot neamul cel de aur şi.prea nobil al răposatului; ai întristat cu singura ta oarbă lovitură şi Biserică şi patriarhi şi arhierei şi preoţi şi învăţaţi
şi dascăli şi boieri; ai zăpăcit mintea noastră, ai turburat inima noastră şi aproape ai
curmat dela toţi cea mai mare parte a vieţii noastre, căci ai stins, cumplito, acel
luceafăr care cu luminoasele-i raze lumină întunericul sărăciei noastre; ai închis acea
mână care eră totdeauna gata la binefaceri ; ne-ai secat izvorul din care curgeă unda
cea foarte dulce a milei şi ai lăsat să ardă inimile noastre să nu ni le poată răcori,
cu toate că curg cu atâta înbelşugare.
18. Dar o dragoste învederată a lui Dumnezeu către noi, o milă a lui Dumnezeu
care

s'a revărsat

din

cer asupra

noastră

ca o ploaie

căzută

la vreme

pe un

pământ

însetat, lăsaţi-mă vă rog, lăsaţi-mă să văd odată și cu ochii mei ceeace în multa mea
jale adineaori umblă în mintea mea. Da, nu greşesc, nu; bucură-te şi veseleşte-te, tu
văduvă Muntenie ; bucuri-te, zic, căci iată, cu privire blândă a cercetat Dumnezeu
atât de iute

văduvia

ta şi te-a îmbrăcat

cu

veșmântul

acestei bucurii.

Deci

în graiul

lui David se cade să strigi către Dumnezeu: «ai schimbat bocetul meu în bucurie;
ai rupt haina mea întru bucurie şi datu-mi-ai spre apărare» ; căci iată că scaunul tău
cel strălucit a îmbrățișat pe adevăratul moştenitor al neuitatului domn de mai înainte,
iată că dela mâna părintească a trecut la dreapta cea prea strălucită a fiului; schiptrul puterii tale de Dumnezeu sprijinite şi slăvita stemă a domniei tale sa pus de către
Dumnezeu pe creștetul cel prea strălucit al prea cucernicului şi prea înălțatului nostru
stăpân şi domn al întregii Muntenii chir loan Mateiu Ghica Vodă, iată ca un al doilea
Solomon slăvit șade pe scaunul lui David tatăl său cârmuind schiptrul tău cu aceeaş
înţelepciune a aceluia, întru toate şi prin toate.asemenea tatălui ; de bună seamă nu

numai fiindcă îl vedem că seamănă aidoma cu prea iubitorul său

tată în toate tră-
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săturile fiinţei lui de din afară, şi fiindcă îl înfăţişează

în toată

nobleţa şi strălucirea

lăuntrică a sufletului. Dus de o nădejde mai mare cu îmi închipuiu şi altcevă mai
mult, că adică precum fiii cei cuminţi primind averea părintească nu se mulţumesc
cu dânsa, ci caută s'o mărească, așă şi Măria Sa cea prea strălucită şi de Dumnezeu
sprijinită nu se va mulțumi numai cu darurile părintești, ci va adauge şi ale sale.
Deci se va arătă ca un bine obștesc la toţi, precum foarte lămurit o spune și prea
strălucitul ci nume ; căci acest nume de aur Mateiu după înţelepţii tâlcuitori ai sfintei
scripturi însemnează dar, şi prin urmare dacă e dar dăruit nouă din partea lui Dumnezeu, cum nu se va arătă ca un bine obştesc pentru toţi? Darul de aceea se zice
dar, fiindcă se dărueşte fâri să aibă în vedere faptele. Dar când se dărueşte având
în vedere faptele, atunci nu este nici se mai zice dar, ci numai o plată a faptelor:

19. Am înţeles însă, ca și când aş fi uitat de mine însu-mi; așă am lăsat cuvântul

meu să umble rătăcind pe alte nouă noianuri nestrăbătute de laude; deci şi peste voie
trebue să-l fac a poposi în limanul tăcerii sale. Și tu, o prea nobil, tu, fericit sutlet al
neuitatului domn al nostru, după ce te-ai învredaicit de acea chemare fericită «bine
slugă bună şi credincioasă,

intră

în bucuria

domnului

tău»,

după ce ai dobândit

aceie

veşnice bunuri ale raiului, ridică din cer dreapta ta părintească şi binecuvântează pe
iubitul tău fiu, pe stăpânul şi domnul nostru, roagă-te la Dumnezeu să sprijine prea
strălucita înălțime a Măriei Sale, să dărucască pace statornică şi tărie ncclintită prea
strălucitului său scaun şi să-l învrednicească totdeauna cu a sa mărire să ajungă la
cele mai adânci bătrâneţe; iar dela noi toţi primeşte iertare din tot suiletul şi din
toată inima spre amintirea mulţumirii după putință ; iar dela mine cel prea mic şi neînvăţat primeşte cu îngăduire cuvântarea jalnică do faţă spre veșnica amintire a mul“ţumirii pentru nenumăratele daruri şi binefaceri.

Cel ce a văzut binofaceri mari dela înalțimea sa cea fericită, prea smeritul între

diaconi şi predicatori
„Aulin

din

Termia,

-
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sau Dimitrie

Constantin

Cantemir,

Voevod al:Moldovei 48, 159, 160, 164, 165, 166,

"810,
Dimitrașcu, logofăt, 144, 161.
Dimitrașcu sau Dimitrie Constantin Moruzi,

bei-

zadeă, 98, 105, 107, 112, 113, 114, 118, 119, 129,
134, 137, 138, 312.
Dimitrașcu Sturdza 70, 76, si, 91,
Dimitrie Cazanli 347.
Dimitrie Arnăutul, căpitan, 8$.
Dimitrie Mistigniotis 345.

Dimitrie Aristarh 146.
Dimitrie sau Dimitrache Gheorghiade
462.
Dimitrie Alexandru Ghica 150.
Dimitrie Constantin Calimah 312.

Vodă,
459, 460,

Dimitrie Comis 131.
Ă
Dimitrie Constantin Mavrocordat 312.
Dimitriăd Alexandru Moruzi 312.
Dimitrie Adamache Moruzi 154.
Dimitrie Constantin Alexandru Moruzi 312.
_ Dimitrie Constantin Dracu Suţu 313.

Dimitrie Constantin Alexandru Suţu 313.

Dimitrie Constantin Dimitrie Suţu 313.
Alexandru Nicolae Suţu 313.
Grigorie Dimitrie Suţu 313.
Const. Dimitrie Suţu 313.
Hangeri 313.
(Constantin Ipsilanti), beizadeă, 154,312.

Dolgoruki, prinţul, 118.
Domeţian, ieromonah, 70.

Domnești, sat, 157.
hatman,

145, 156.

Dovlet sau Dovlet-Ghirai 46, 50, 52, 55, 87, 67,

Dracache Depasta 93.
pracu

Suţu

98, 116, 313, 363.

;

r

Enache (Cantacuzino), eapuchehaiaua lui Mihaiu

Dimitrie Cantacuzino 156, 160.

Dossios N. XIX.

Ecaterina Alexandru Ghica 459, 460, 462.
Ecaterina Dimitrie Moruzi 154. |
Egipet 30, 141, 166, 193, 202, 212, 385.
Elena, fiica lui loan Ipsilanti, 132.
Elena, fiica lui Alex. Mavrocordat Exaporitul,
163, 232.
Elena, soţia lui Alexandru Ghica, 461.
Elenca Vlahuţi, soţia lui Caridi, 131.
Elenca Dimitrie Cazanli. 347.
Elenca Domnița, fiica lui Grigorie Ghica și soţia Ş
lui Ilie Catargi, 73.
Elenca din Filipopole 348.
Elisaveta, fiica lui Dimitrie Cantemir, 160.
Enacache Suţu 103.
Enache' (Moraitul), postelnic, 105.
Enache Caragea, postelnic, 99,

Dimitrie Scanavi 149, 172, 362.
Dimitrie, tatăl lui Adamache, 151.

Doroschencu,

173, 276,

Emanuil Manu 363.

Dimitrie Porneta 344.

Dimitrie
Dimitrie
Dimitrie
Dimitrie
Dimitrie

i
Rusiei,

234

Dimitrache (Hagi) 344.
Dimitraşcu Vodă (Cantacuzino) 16, 233, 310, 412.
Dimitrașcu Antioh Cantemir 160.
Dimitraşcu

-

30, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 48, 49,67, 84,99, 100,
109, 110, 112, 118, 134, 138, 140, 149, 153, 154,
155, 251, 327, 354.

158.

Enache Ipsilanti, agă, 151.
Enăchiţă Văcărescul, spătar, 155.
Enacu

sau Iancu Bibica

Erbiceanu C. XĂ.
Eufrosina Ghica 100.

106, 109, 119.

.

Eustatie Dabija 156, 160, 310.
Eustatie, boier, 316,
!

-

Futhymie, mitropolitul Ungrovlahiei, AXĂIY.
Făgăraş, cetate, 39.
Fiâlciu 48.

Fanaru', mahalaua din Constantinopole, XV,
XXVII, XLV, 82, 108, 129,149, 156, 162,
170, 256, 466; curţi, familii fanariote XXXIIL;

curţi fanarioteşti, ibidem.
Fatma,

sultană, 125.

.

Fenerli (Gheorghe) 112.

Festa protosinghel 130,
Festa (Nicolae) 86, 93.
Filipescu, ban, 489.

Filipopole 2, 3, 16, 21, 122, 262, 348, 92,
363, 371, 474.

358,

Floci 333, 474,
Focșani 67, 85, 87, 99, 100.

Fotache, doctor, 73, 74.
Fotiade

Lambru

AXĂAII, NXXVII,

Fotic, celebrul, 172.

A
293, 201, 205, -

Parca

Emanuil

Giurgiu 103, 112, 120, 134,
Glodeni, sat, 98.
Golescu (Radu) 366.

XNNUII.
(laşi) 84, 95,

Galata în Moldova

Galaţi S$, 148, 311.

47, 467, 4608.

Qanciu (ilagi—) 349.
Gaspar Vodă, Domn al Moldovei,
Gavril Ganciu 346.

Golia 93, 158, 254.

Grigora (Mitrofane), 145, 169, 417.
Grigoraşcu 100.
173.
Grisoraşcu, fiul profesorului Critiaș,

310.

Grigorașcu Ghica 459, 463.

Gavril Movilă 308, 310.
Gavril, arhiepiscop al Moldovlahiei, 95.
Geanet (Ioan) 105.
Geanet (Moruzi) 151,

Grigorașcu Leoni, paharnic, 71.

Grigorașeu (Girah), spătar, 129.

Grigorie Alexandru Mihail Suţu 313.
Grigorie Alexandru Nicolae Suţu 313.
Grigorie Alexandru Hangeri 313.

152.

Geani, pitarul, 82.
Geanu Cumba 344.
Geann (Constant) 341.
382,
Ghedeon Balaban, episcop al Sevastopolei,

392, 395, 397.

:

Grigorie Alexiovici Potemkin 87.

|

Gheorhge Adamache Moruzi 152, 363.
t 312.
Gheorghe Alexandru Nicolae Mavrocorda
Gheorghe Calfa 109.
Gheorghe Cantacuzino Bizantinul 330.
ăGheorghe Caragea, mare dragoinan al împăr
BiMarei
al
t
țici turceşti, 92; ca mare logofe
.
serici 363.
Gheorghe Camielninschi 144.
Gheorghe Castriotul 48.
Gheorghe Constantin Calimah 312.
Gheorghe Constantin Moruzi 312.

Gheorghe Constantin Ipsilanti 312.
Moruzi

Dimitrie

Gheorghe

Dimitrie Suţu 341.

Gheorghe Dimitrie Hangeri 313.

309, 311, 363.

ai Moldovei, 117, 153, 170, 171, 312.

Moldovlahici,

Gheorghe Movilă, Mitropolitul
XAXIV, XXXVI, 320, 321.
Suţu 313.

Gheorghe paharnicul 155.

Panait Paciaura 344.

Gheorghe Spătarul 363, 341.

Gheorghe Sturza 7].
Gheorghe Vodă sau Gheorghe
Moldovei, 161, 310.

Ghica, Domnul

Gheorghiade (Dimitrie) XLV, 49,
Gheorghiţă (Ştefan) 411.
Ghica (Alexandru) NXXVIII,
Ghica Arnăutul 161.
Ghica Banul 185
Ghica Ecaterina XLV.
Ghica (Gheorghe) 161.

Ghica

ilorgache)

XLV,

459.

10, 12, 13, 75, 18, 19, 81, 91:

497, 495, 500, 501,
Ghica Grigorie 363, 495, 496,

303, 504, 503.
506.
Ghica Ioan Mateiu 70, 84, 110, 495,
Ghica
Ghica
Ghica
Ghica
Ghica
Ghica

loan Grigorie 505.
!Grigoraşcu) XLV, 459, 493.
69, 84.
(Grigorie Alexandru)IV, XLV, XLVI,
(Dimitrie sau Dimitrache). 105.:
(Costache) 56.
(Scarlat) XXXVIII, 194.

Ghica (Zoiţa) 1V, 91.
Ghica (Raliţa) 94.

Harmuzaki, Documente

la FocGrigorie 'Tarigrădeanul, mare căpitan
șani, 67.
Grigorie Suţu, beizadeă, 109.
308.
Grigorio Vodă Gheorghe Ghica 158, 160, 161,
146, 149,
Ghica
Mateiu
e
Grigori
sau
Vodă
ie
Grigor

h, Domn
Grigorie Vodă sau Grigorie Ioan Calima

Gheorghe Hatman 150, 363.
Gheorghe Lungu 316.
Gheorghe Manu 363,

Gheorghe

Grigorie al 2-lea, patriarh al Constantinopolei, 143.
Grigorie Mihail Suţu 313.
Grigorie, postelnic, XIV, 181.

18, 84, 87, 89, 91, 92, 117, 148, 150, 152, 188,

Gheorghe Harabagibaș 317.

Gheorghe Nicolae

Grigorie Balianu 182, 183.
Grigorle Balş, ban, 30.
Grigorie Dimitrie Sutu 313.
Grigorle Ioan Mihail Suţu 313.
Grigorie loan Alexandru Calimah 312.
doi fii ai lui Gheorghe Mavrocordat, 312.
Grigorie,

150, 152, 171, 308, 459, 460, 463, 479,
69, 76,
Grigorie Vodă sau Grigorie Alex. Ghica

312,

Gheorghe

138, 1410.
”

Hagi Aslan 362,
Magi Ganciu (Gavril) XXAVII, 319.
Magi loan (Ipsilanti) 151, 152.
Hagi Savuli Moruzi 151.
60, 61, 66.
Halinschi, staroste Leah, 53, 59,
313.
Gheorghe)
Mangerl (Alexandru
Haugeri (Alexandru Dimitrie) 313.
Hangerl (Alexandru Constantin) 313.
- Hangeri (Gheorghe) 313.
Jlangeri (Gheorghe Dimitrie) 313.
Hanseri (Dimitrie Gheorghe) 313.
Hangeri Grigorie Alexandru) 313.

Hangeri Dimitrie Gheorghe) 313.

Gheorghe) 313.
Hangeri (Constantin sau Costache
313.
rie)
Mangeri (Constantin Dimit
Constantin)
Hangeri (Mihail sau Mihalache

XXIII, XXXVI,

313.

i, 151.
Mangii, fiica lui Hagi Savuli Moruz
Hangerii (Panaghia) 256.

Hatman

(Gheorghe) 363.

Mlincea 93.
Molboca 69, 0.

81, 83, 91, 100, 115,
Hotin 67, 10, 72, 73, 80, 82,
150, 306, 188.

Hurmuzachi 64.
Hurmuzachi (Manolache)

Huși 50, 457, 483.

XIV.

120, 315, 342.

Hangeri (Nicolae Gheorghe)

bi.
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Iacov (sau Iacumi)

din Argos sau Moraitul 165,

168, 232.
Iacov sau Iacovache

170, 313.

-

Ioan Janet '105.
Hitul,

postelnic

și apoi

Ioan Hadâmul 412.
Ioannides Gheorghe, autorul unei poezii adresate

Ialomiţa, râul, 99.
Ialomiţa, judeţul, 99.

lui Const. Vodă Ipsilanti, XXIII.
Ioniţă Cunanău 72.
Ioniţă Cantacuzino 70, 72, 75, 77, 82, 91.
Ioniţă Sturza 73.
Ion Vodă, fiul lui Vasile Vodă, 400.
Iorga N. XV, XXI, XLI, ALVI.

129.

Iancu Vlahuţi 131.
Iancu Vodă Sasul 310.
Tauculeu (Pulheria) 45.
- Yanculeu (Alexandru) 92.
Ianculeu (Lucache) 80.
Ianuli (Evghenie), profesor,

Joan Geani 113.
Ioan (sau Enache) Alexandru Ipsilanti, agă şi
mare orator al Marei Biserici, 147, 151.
Ioan Constantin Ipsilanti, agă, 151, 152, 153,

spătar, 71, 72, 74, 108, 171.
Iacov Pisari 88.
Iacov sau lacovache hizu 363, 359.
Tacor Vasile.Despot Vodă 309.

Tanacache Suţu 108.
Iancu Gerahi, hatman,

Ioan Mihail Suţu

Iorgache von Balş 69. 75, 77, 81, 86, 93.
Iorgache Cantacuzino, spătar, 70, 92, 93.
învăţat

grec,

XAV,

Iorgache,

cămăraș,

71.

NXVI, 329.
Iași 1V, V, IX, XIII, XĂAVII, XL, NLIII.
78, 179, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89,91, 91,9%, o
98, 100, 106, 107, 250, 311, 347, 400, 402, 412,

Iorgache Caragea 69, 80.

413, 467, 468, 487.
Ieremia Domn al Moldovei, 317, 321, 322.
Ieremia
Cacavela 165, 181, 185.

81, 85, 94.
Iorgache, al treilea comis, 74.

Ieremia (Alexandru) Mavrocordat,

Mitropolit al

Calchedonului, 122, 313.
Ieremia Movilă 156, 310.
Iftodie Racoviţă 409.

Iorgache Caramanli, vătaf, 78, 81.
Yorgache Delianu 70.
Iorgache Ghica, hatman, 70, 72, 73, 75, 78, 19,

Iorgache (Moruzi), beizadeă, 98.
„ Iorgache Slugeroglu 83, 87, 93.
Iorgu Canţacuzino 1.
Iorgula, postelnic, 105.

“Ipsilanti, AXXIII.

Iliade (Vasile) 346.

Ipsilanti (Ecaterina Alexandru) 153.

Iliașcu Vodă, fiul bătrânului Alexandru, 309, 310,
Iliașcu Vodă, fiul lui Petru, 309.
Iliașea . Vodă, fiul lui Sai Vodă 309,

Ipsilanti
Ipsilanti
Ipsilanti
„Ipsilanti

Ilie Catargi, hatman, 73.
Mie, fiul lui Triandafil Ipsilanti, 151.
Ilie,
Ioan
Joan
Ioan
Joan
Ioan

sf., biserică în Iaşi, 317.
Botezătorul, mânăstire în Moldova,
Vasile Paharnic 349.
Batista luliu Bernadoti, 122.
Vlasto 86, 100, 147, 363.
Alexandru Calimah 312.

(Elena) 182.
(Casandra) 152.
(Smaragda) 152.
(Smaragda loan) 152, 153.

Ipsilanti (Sultana) 151.
255.

" Ipsilanti
Ipsilanti
Ipsilanti
Ipsilanti
Ipsilanti

(Susana) 151.
(Tarsia) 152.
(Atanasie) VI, VII, AI, ALI, 143, 363,465.
(Alexandru Alexandru) 366.
(Alexandru loan) 71, 103, 151, 296, 309,

311, 312.

Ioan Cantacuzino, împăratul, 158, 177.
Ioan Cantacuzino, mare logofăt, 97.

Ipsilanti (Alexandru Constantin) 153, 312.
Ipsilanti (Antonie Hagi-loan) 152.

Joan
Ioan
Joan
Ioan

Ipsilanti (Dimitrie Const. Alexandru) 154, 312
Ipsilanti (Başa-llie Triandafil) 151,
Ipsilanti (loan Const.) 147, 151, 152, 153,

Cariofil Vizantie 147, 186, 325.
Grămăticul, autor, XĂS.
Pantele Mavrocordat 163.
Alexandru Mavrocordat, dragoman al Por-

ţii, apoi Domn al 'Țerii-Românești, 145, 146,
166, 232, 234, 308, 312, 460.
Ioan Gheorghe Mavrocordat 312
Ioan Constantin Basarab Brâncoveanu, AXI,
NAIV, AL, ALI.
Joan Constantin Mavrocordat 148, 311, 312.
Joan Nicolae Mavrocordat 148, 173, 312, 333.

Ioan Mosluchi 3414, 345.
Ioan Constantin Moruzi 152, 312.
Ioan Patusa 168.
Ioan Rusu, cavaler, 345,
Ioan Sobieschi 156, 160.

Ioan Alexandru Nicolae Suţu 313.
Joan Gheorghe Suţu 313.
Pa
Ioan Grigorie Mihail Suţu 313.
Joan

Constantin

Dimitrie Suţu 313.

Toan Constantin Dracu Suţu 313,

Ipsilanti (Gheorghe Constantin) 312.

Ipsilanti (loan Manolache) 153.
Ipsilanti
Ipsilanti
Ipsilanti
Ipsilanti

(Hagi Ioan) 151.
(Chiriac) 151.
(Chiriazi Triandafil) 151.
(Const. Alexandru) 155, 485.

Ipsilanti
Ipsilanti
Ipsilanti
Ipsilanti
Ipsilanti

(Const. Chiriac) 151.,
(Const. Hagi-loan) 152, 312, 479.
(Manolache Hagi-loan) 146, 152, 479.
(Nicolae Const.) 312, 470.
(Paleolog Hagi Ioan) 151.

“Ipsilanti (Başa-Stavrino Triandafil) 151...
Ipsilanti (Triandafil Chiriac) 151.
Isac Ralet 78.
Isaccea 146, 147, 153.
.
Ismail, oraşul, 90, 352, 419 ș. urm.
Iuga Vodă, Domn al Moldovei,. 309.

2

Mateiu Ghica, mare spătar, 70, 81.
Mateltu Grigore Ghica 146, 149, 190, 162, 170, 171,
308, 311.

Juzeni 316.
Lacul Tătarului 112.
Laiot Vodă Basarab 307.
Lambros Sp. XIX, XXI, XXII, XXIV,
Lambru Fotiadi 293, 294, 295.
Lambru Moruzi 172, 173.
Lascarache Mamona 152.
Lascarache Ruset 69, 80, 81, S1.
Lazar Mizichi 347.

Mateiu

XXV.

Lazăr, S-tul, biserică în Iaşi, 347.
Legrand E. XLIV,
Leon (Grigoraşeu) 71.
Leon Vodă, Ştefan Tomșa,

Vodă Basarub

158, 162, 254, 308, 468, 4609.

Mavrocurdat, familie fanariotă, II, XXIII.
Mavrocordat Alexandru Exaporitul I, II, XV,
NXVIII, XNIX, XA, ANXVI, 163, 931, 312.
Mavrocordat (Alexandru Gheorghe) 312.
Mavrocordat (Alexandru Dimitrie)X, 311.
Mavrocordat (Alex. loan Nicolae) ati, 312.
Mavrocordat (Alex. Constantin) 311, 312.

Marrocordat (Alex. Nicolae) 312.
Mavrocordat (Alex. Scarlat) 312.
308.

Lichireşti, sat, 99.
Lichireştieni 99.
Luca Ianculeu 363; Lucache 69, 80, 81.
" Lungu (Gheorghe) 346.
Lupul Balş 73, 83.
Lycudi (=L.eihudi) Sofronie, scriitor, XuL.

Macarie Ioan Mihail Suţu 313.
Măcin 102.
Mamona (Lascarache) 152.
Manolache Balş 83, 92.
Manolache Bogdan 11, 77, 81.
Manolache Brâncoveanu 485.
Manolache Castorianul 323, 334, 472, 473, 474, 477.
Manolache Conache 99.

Manolache (Manuil) Ilagi-loan Ipsilanti 146, 152,
153, 478.
Manolache Hurmuz 64.
Manolache Radu 317.
Manolache Roman 92.
Manole Boiagi 314.
Manole Căminarul 363.
Manole Vodă, fiul lui loan Geani, 173, 309, 311.
Manu (Alexandru) 4185, 493.
Manu (Dimitrache) 100.
Manu (Emanuil) 363.
Manu (Gheorghe) 363.
Manu (Mihalache) 84, 91.
Manu (Nicolache sau Nicolae) 79, 56, 100, 101, 363.
Manu (Panaitache) 315.
Manuil Vlasto 372,
Mărgineni 69, 78, 79, 80, S1, 81.
Maria Doamna, soţia lui Şerban Vodă, 179.
Maria Doamna, soţia lui Constantin Basarab
Vodă, 196, 211, 221, 365.
Maria Bărbul Milescu 410.
Maria Dimciuleasa 346.
Maria din Botoşani 318.
Marioara Mateiu Ghica 149, 192.
Marioara Rizu,soţia lui Alexandru Scarlat Ghica,
AXNXXYVIII, 359, 360.

Marița Jeanet 105.
Maritzi Nicolae, scriitor, XXXIX.

Mariuţa Gheorghe Cantacuzino 93.
Martineşti 99.
Maruţi (Lambru) 172, 173.
Maslup Moraitul 105.
Matafuni (Spiru) 341.
Mateiu Cantacuzino, împărat, 177.
Mateiu Cantacuzino, mare comis, 95.

Mavrocordat (Constantin Dimitrie) 312.
Mavrocordat (Constantin Gheorghe) 312.
Mavrocordat (Constantin Nicolae) IV, X, XLIV,
3410.
Mavrocordat (Constantin Scarlat) 312.
Mavrocordat (Dimitrie Constantin) X, 312,
Mavrocordat (Gheorghe Alexandru) 112, 312.
Mavrocordat (Grigorie 1 Gheorghe) 312.
Mavrocordat (Grigorie Il Gheorghe) 312.
Mavrocordat (Ieremia Alexandru) 312,
Mavrocordat (loan Alexandru) XXX, 232, 234,
"808, 312, 460,
Mavrocordat (loan Gheorghe) 312.
Mavrocordat (loan Constantin) 311, 312.
Mavrocordat (loan Nicolae) 148, 173, 311, 312.
Mavrocordat (loan Pandele) 163.
Mavrocordat (Nicolae Alexandru) Voevod XĂVII,

XXIN, XXII,

XXXVI, ALI, XLIV, XLV, 68,

927, 312.
Mavrocordat (Nicolae Alex. Nicolae) 312.
Mavrocordat (Scarlat Nicolae) 312.
Mavrocordat (Scarlat Ioan Nicolae) 312.
Mavrocordat (Ştefan Scarlat) 312,

Mavrogheni, familie fanariotă, XXXIII.
Mavrogheni (Constantin) 313.
Mavrogheul (Iosif) 313.
„ Mavrogheni (Nicolae) 309, 313, 185, 493
Mavrogheni (Petru) 313.
Marrogheni (Ştelanache) 193.
Mavrogheni Vlah-bei 105—Mavrogheni Nicolae.
Mavroiani Hartofilax=loan Cariofil 325.
Mazepa hatman 166.
Mazoveschi (Ilamentovschi voevod) 53, 53,
Mehedinţi 137.
Mihaiu Cantacuzino, mare spătar, 157, 158, 314.
Xihalu Pătraşcu, Domn al Țerii-Nomâneşti, 307,
316, 318, 319.
Mihaiu Vodă, Domn al Țerii-lomânești, 307.
Mihaiu Vodă Gihani Racoviţă 146, 147, 150, 152,

13%, 158, 161, 170, 171, 309, 310, 332, 334, 335,

419, 478.
Mihalache Manu 84, 91.Mihalache Balş 70.
Mihail leremia 346.
Mihail Grigorie Suţu 171, 309, 355.

Mihail Grigorie Mihail Suţu 313.
Mihail Constantin Dracu Suţu 147, 149, 155, 313.
Mihail Const. Dimitrie Suţu 313.
Mihail Ivanov Stanova 89.

Mihail Constantin Ilangeri 313, 342.

516
Xihail

Patrica 344,

Muuteni

Mihail Roset 146, 824.
Mihnea (1) Vodă al Țerii-Româneşti (1508—) 307.
Mihnea (II), fiul lui Alexandru, Domn al ȚeriiRomâneşti, (1577—) 307.
Mihnea (1Il), Domn al Țerii-Românești, (1585)
307,
Mihnea (1V) fiul lui Enache, Domn al 'Țerii-Românești, (1658—), 159, 308.
Milcov, râul, 99.

Milescu (Barbul) 410.
Milescu (Danciul) 410.
Milescu
Milescu

(Petru) 410.
(Preda) 410.

Mircea

Vodă

cel Bătrân, Domnul

Țerii- -Româ-

neşti (1385) 307.
Mircea Vodă, Domnul Țerii-Româneşti, 307.
Miron sau Moise Vodă Barnovschi 310.
Mirza Cantemir 159.
Mişu (Ştefan) 363.
Mitocul S-tului Mormânt in Constantinopole, II,

V, AV, AIA, XX, XXII, XAVI, XLVI.

Mizicii

Lazăr 346.

Moise Vodă
= Miron Vodă,
Moldova, IV, XII, XXXI, XĂXIV, XXXVI, XLIII,
XLIV, 18, 31, 48, 52, 64, 67, 76, 82, 84, 92, 9,
96, 97, 104, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 19, 160, 162,
163, 164, 165, 166, 170, 171, 172, 173, 234, 247,
271, 309, 311, 317, 321, 883, 335, 336, 339, 345,
340, 347, 348, 319, 356, 859, 399, 400, 402, 403,

404, 405, 407, 410, 412, 489, 500, 501, 502, 503.
Moise Vodă Vladislav 307,

Moise Vodă al Moldovei 31.

,

Moldoreneşti, case—, în Constantinopule, 61.
Moldovenești,

Moldoveni

sate—,

59.

13, 59, 331, 502.

Moldoslahia LX, XIII, XXXIII, XXXIV, XXXVII,
67,
Moruzi, familie fanariotă, XXIII.
Moruzi (Alexandru Dimitrie) 312.

Moruzi (Alex. Dimitrie Alexandru) 312.

Moruzi (Alex. Const. Alexandru) XXXIII, 312.
Moruzi (Antioh) 363.
Moruzi (Catinca) 107.
|
Moruzi (Const. Alexandru) 312,
Moruzi (Const. sau Costache Dimitrie) 76, 78, 79,
81, 82, 84, 91, 94, 98, 149, 150, 152, 293, 311, 312.
Moruzi (Const. Dim. Alex.) 312.
Moruzi (Dimitrie, Dimitrache sau Dimitrașcu

Const.) 105, 107, 116, 118, 312.
Moruzi

(Dimitrie Alexandru)

154.

Moruzi (Gheorghe Dimitrie) 312.
Moruzi (Gheorghe Constantin) 31 2, 363.
Moruzi

48,

Muntenia

(loan) 152, 312.

Moruzi (Nicolae) 312.
Moruzi (Panait Constantin) 312,
Moruzi (Panait Const. Alexandru)
Moruzi (Sultana) 107.
Moscopole 264, 265,
Musunoglu 147, 153, 154.

312.

Movilă (Gheorghe) XXXIV, XXXVI,
Movilă (Ieremia) 156, 310.

320, 321.

144,

154,

XXĂAVI,

155,

172,

246, 506.

XLIII, XLIV,

99, 119, 131, 146, 147, 148, 149,
155, 157, 158, 160, 161, 162, 163,
171,

172.

184,

XLVI,
150,
164,

85, s7,
153,
165,

151,
170,

246,254, 255, 308, 309, 310, 311,

329, 330, 363, 366, 367, 369, 30.
Murad Ghirai hanul 13, 14.

Mnșat 309.
Muselim

362,

Naim (Filip) 347.
Napoleon cel Mare 117.
- Neamţa 70.
Neamţu 92.
Neamţu; mânăstirea, 254, 347.

Neculce, medelnicer, 91.
Nemirova 87, 156.
Neofit, ieromonah în București, 196.
Neohori 116, 151, 153, 259, 265, 470.
Nicolache Beizadeă, nepot al lui Alex, Moruzi, 129.
Nicolache iianu 79, 86, 100, 101.
Nicolache Pizani 101.
Nicolache Suţu 1147, 154. Vezi și Nicolae.
Nicolae, Sf. cel mare, (biserică în Iași), 255, 339.

Nicolae, Sf. din Iarmaroc, 347,
Nicolae Calimah 312.
Nicolae

Caragea,

mare

postelnic, 82.

Nicolae Caragea (altul), mare dragoman al Porții,
apoi Domn al Țerii-lomâneşti, 148, 155, 311.
Nicolae Hangeri 313.
Nicolae Alex. Mavrocordat Voevod, 64, 145,

148,

149, 152, 154, 163,164, 166, 170, 173, 227, 230,
232, 246, 244, 219, 250, 310, 305, 312, 415, 418,
460, 479, 492, 493.
Nicoloe
Nicolae
Nicolae
Nicolae
Nicolae
Nicolae
Nicolae
Nicolae
Nicolae

Mavrogheni Voevod, 309, 313.
ltacoviţă 409, 412.
loznovan 73,
loset 363.
Sala 346.
Sifnios, profesor, 126, 127, 128, 129.
Scanavi 105.
Alex. Dracu Suţu 146, 313, 363.
Alex. Nicolae Suţu 313.

Nicolae Alex. Mihail Suţu 313.
Nicolae

Grigore

Mihail Suţu 313.

Nicolae Hagi- Ipsilanti 40.
Nicosios

147, 469.

Niș 3, 21, 102, 323.
Notara IHrisant,

patriarhul Ierusalimului, XXIII,

XXIV, XXVII, XAI, ALI.
Ocna Iaşului 92.
Odesa 113, 137.
Oltul, râul, 153, 158.
Orbilor, biserica, 347.

Pahomie= Alexandru Vodă al Moldovei 339.
Paisie, egumen al Argeşului, 307.
Paisie, egumen al mânăstirii Neamţu, 96, 110.
Palade (Constantin) 97, 112.
Paleoloz Hagi-loan Ipsilanti 152.
Palcolog (Ivan) 260.
Panaitache Manu icăminar) 345.
Panaitache Moruzi 107, 108, 111, 114,

118,

129.
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Panaitache (Nicosios) 260. Panait Nicosios 147,
161, 163, 260, 469, 470, 172, 418.
Panaitache Panu 316.
Panait, capuchehaia în Ilotin, 10,
Panait Constantin Moruzi 312.
Panait Const. Alexandru Moruzi 312.
Panait Suţu 313.
Pandele Mavrocordat 117, 163.
Panu comisul 321.
Panu Moruzi 72.
Panu (Stefanache) 346.
Papadopaulos-Kerameus (A.) XIX, XXIII, XLVI,
Papadopulos Gheorghe, profesor al şcoalei domneşști din Bucureşti, XLVI.
Patellaru Atanasie, patriarh şi scriitor, X, XLIII.

Pătrașcu Vodă cel Frumos 307.
Petriceicu, Domnul Moldovei, 160.
Petru Vodă, fiul lui Ştefan, 309.
Petru Vodă Aron 309.

Petru Vodă cel Schiop 309.
Petru Mavrogheni 313.
Petru Milescu 410.
Petru Vodă, fiul lui Mircea, 307,
Petru Vodă, fiul lui Muşat, 309.
Petru sau Petru Vodă Ralis (Mareş) 144, 309,
Petru sau Petru Vodă Cercel 144, 307, 167.
Pigas (Meletie) XAXIII, 115.
Piteşti 67, 353.
Podul-lloaii 78.
Podul-Piatra 98.
Poiana Borâii, cârciumă, 98.
Poiana Proschimpina, mânăstire, 367.
Polovrat 410, 411.
Popescul (Radul) 67.
postelnicul (Constantin) 363.
Preda, mare vornic, 159.
Preda Milescu 410.
Proilav 122, 352, 4171.
Propodobna Parascheva, biserică în Iași, 317.
Pratul III, 45, 48, 19, 52, 65, 69, 156, 159, 160.
Palheria Cantacuzino 233, 235.
Pulheria Ianculei 95, 98.
“ Putna

71,

99,

157.

Racoriţă (Anica) 129.
Racoviţă (Constantin) 311.
Racoviţă (Iftodie) 409.
Racoviţă (Mihaiu Vodă sau Mihail) NAAVI, 146,

150, 157, 158, 161, 170, 171, 308, 310, 332, 334,

:
333, 412, 479.
Racoriţă (Nicolae) 409, 412.
Racoviţă (Ruxanda) 9,
Radu (Manolache) 345.
Radu dela Afumaţi, Domnal Țerii-Româneşti, 307.

Radu Călugărul, Domn al Țeriii-Româneşti, 307,
Radu cel Frumos, Domn al Țerii-lomâneşti, 307,
Radu Golescu 366.
Radu Iliaș, Domn al Țerii-Românești, 307.
Radu cel Mare, Domn al Moldovei, 310, 329, 467.
Radu,
fiul lui Mihaiu, Domnal Ţerii-Româneşti,307.
Radu fiul lui Mihnea, Domn al Ţerii-Rom., 307.

Radu Negru, Domn al Țerii-Româneşti, 307.
Radu Paisie, Domn al Țerii-Româneşti, 307.

Radu Popescul 67.
Radu
Radu
Radu
Radu
Nalet

Stridas (?) Domn al Țerii-Româneşti, 308.
'Țepeluş, Domn al Țerii-Româneşti, 307.
“Ţepeş, Domn al Țerii-Româneşti, 307.
Vodă al Țerii-Româneşti 307.
agă 73.

Ralet (Isac) 69, 79.

Raliţa

Ghica 94, 95, 96, 98, 100.

Raliţa Dimitrie Aristarh 146.
Ralu

Moruz,

Râmna,

Domnița, :129, 130, 133.

râu, 99.

Râmnic,

mânăstirea,

XXXVII,

339, 341.

Râmnic, episcopia, 154,
Razu (lancu) 91.

Rebăia, judeţ în Moldova, 396, 311.
Rizu (Diamandi) 152.
Rizu (Iacovache sau Iacov) XAXVIII, 359,
Roman Vodă al Moldovei (1388 —) 309.

Roman, fiul lui Iliaș, Domn
Roman,

363.

al Moldovei, 309.

căminarul, 92.

Roman (Iorgache) 105.

Roman (Manolache) 92.

Românii I, II, XIII, 410, 411, 419, 485.
România VII, XIV, XXIII, XLVI.
Romanţor, contele, ambasador rus, 80, 84, 90, 96,

480.
Roset Bălănescul 80.
Roset (Lascarache) 69, 80, 81, 84, 93.
Roset (Mihalache) 1416, 324.
Noset (Nicolae) 363.

Roxana, fiica lui Const. Cantemir, 160,
Roxandra
Roxandra

Avram 345.
Doamna, soţia lui Alexandru

Moldovei, XXXVII,

Vodă al

339.

Roxaudra Doamna, soţia lai Scarlat Grig. Ghica,
173, 339.
Roxandra Domnița, fiica lui Grigorie Alex. Ghica,
soția lui Dimitraşcu Sturza, 69, 70, 76, 91, 149.
Roxandra (Calimah) 145.
|

Roxandra, fiica lui Scarlat Seigi, mama lui Alea.
Mavrocordat Exaporitul, 147, 162.
Roxandra, fiica lui Alex. Mavrocordat
tul, 149, 152, 162, 163, 232.
Roxandra Racoviţă 94,
Roznova,

sat, 409,

110, 412.

Roznovanu (Nicolae) 13.
Rusciuc 100, î12, 113, 116, 117, 118,
125, 132, 134, 137, 13$, 140, 172.
Ruset (Antonie) 410.
Ruset (lorgache) 112.
Rusu (loan) 345.
Safta Doamna 409, 411.
Sahpaz Cantemir 159.
Sai Vodă al Moldovei 309.
Sărindar, mânăstire în Bucureşti, 254.
Sasul (Iancu Vodă) 310.
Sathas XIX, XXI, XXV, XL.
Siuleni 87.
Sava, mânăstire in laşi, 412, 413.
Sara Zanu 345.
Savauli (Hagi—) 151.
Scanari

(Dimitrie)

Exapori-

105,

149,

172, 302.

|
119, 120,
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Scanavi (Nicolae)

105.

Scanavi (Constanti) 108.
Scarlatache Blănarul 362.
Scarlat (sau Scarlat Vodă) Alexandru Calimah
110, 312.

Scarlat
Scarlat
Scarlat
150,

Alex. Nicolae Suţu 313.
Caragea 81.
(sau Scarlat Vodă) Grigorie Ghica 149,
154, 171, 173, 308, 311, 312, 359.

Scarlat loan Mavrocordat 312.
Scarlat Nicolae Mavrocordat, 312.

Sclavonii (Slavonii) 341.
- ::
Schiliţi (Dimitrache) 70, 71, 72, 13, 18.

Cantacuzino

Li
XIV, 8, 154, 157 159,

160, 161, 165, 175, 181, 308, 370, 372, 416.
Şerban Vodă Basarab 307,
Şerban Vodă, mânăstirea, 265.
Serghie Călimănescu: 347,
" Sevastos Kiminitul X, SU, XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, SAIV,
XXVIIL, XXIX, AXĂ, XXAIA, AL, XUI, 148,
189, 199, 218, 366, 368, 371, 373.
Sfânta, mânăstire în Andros, 271.:
Sfânta Ana, mânăstire în Terusalim, 411.

Sfânta Cingătoare 279.
Sfânta
Sfânta
Sfânta
Sfânta
Sfânta
" Sfânta
Sfântul
Sfântul

Duminecă, biserică în Sofia, 3
Lumină 478.
Maria, mânăstire în Galaţi, 148.
Născătoare, mânăstire în Râmnic, 341.
Peșteră, în Vitleem, 465, 474,477.
Pogorire 469,
Constantin, biserică în “Iaşi, 317.
Gheorghe, mânăstire în Ierusalim, 477,

Sfântul Iacov, “mânăstire în Ierusalim, 469, 470,
471.

Sfântul Ioan Boteziitorul sau Nainte- mergătorul,
mânăstire în Moldova, 235.
.
Sfântul Lazăr, biserică în laşi, 347.
Sfântul Mormânt XXXV, XXXVII, 109, 148, 152,
166, 409, 410, 411, 412, 466, 467, 168, 469, 47%,
44, 475, 418..
Sfântul Munte IX, AXAI, XX XII, :167, 169, 339,
401.

Sfântul Nicolae, mânăstire în Ierusalim, 416.
Sfântul Sava, mânăstire în Iași, 412, 413; în București, AVI, XXII.
Sfântul Sion, mânăstire în Ierusalim, 465; biserică în Lesbos, 273.
Sfântul Spiridon, mânăstire in Bucureşti, 148.

Sfântul Ştefan, de lângă Constantinopole, 158,
Sfântul Vasile, mânăstire în Ierusalim, 417.
Sfântul Vitlcem 419.
Sguromali Caragea, doctor, 152.
Sibiiu 39.
Silistra 5, 9, 13, 15, 40, 86, 99, 100, 112, 114, 119,
195, 130, 132.
Simeon Movilă 310.

-

cet!
pp

pe

284,

339,

Sinan

Paşa, mare

vizir, 308; altul 303.

Siret 18, 99.
Şiștor 100, 119, 125.
Slatina 113, 307.
Slobozia 99, 135.
Slucearoglu (lorgache) 83, 87, 93.
Smaragda, fiica lui Lascarache Mamona, soția
Doamna, soţia lui Constantin Dimitrie

Moruzi, 83, 94, 98.

Scarlatoglu Alexandru Mavrocordat Exaporitul
!
163.

Vodă

169,

lui Ioan Ipsilanti Aga, 153.

Scarlat (sau Scarlatache) Sturza 97.

Serban

123,

340, 341.

Smaragda

Scarlat Seigi 147, 162, 163, 466.

Schina, hatman, 112.
Şerban, fiul vestierului, 221.

Simeon Polcovnicul 81.
Sina, muntele —, XNĂVII,

Smaragda, soţia a doua a lui Nicolae Alex. Mavrocordat, 148.
Smaragda, fina.lui Şerban

Vodă şi soţia postel-

nicului Grigorie, XIV.
Smaragda Ipsilanti,
che Moruzi, 152.
Smaragda Doamna,
soţia lui Grigorie
Sofia, orașul, 3, 21,
414,
Sofia Hagi-Gheorghe

soţia lui Gheorghe

Adama-

fiica lui Ştefan Cantacuzino,
Bălianu, 181, 182, 183, 184.
32, 39, 67, 103, 105, 122, 138,
314.

Soroca IV, 77, 83, 86, 87, 89, 90, 91, 147, 165.
Sorocea 160.
Soroceanu

(Danilcu) 91.

Spandoni (Antonie) 148. - Staicu Milescul

410,

Statache Vistierul 85.
State Buhleli 374.
Stavrache (Gheorghe)

şi. Stavracoglu

171, 172, 479.

147, 180,

|

Stavrache pescarul 345.

|
104, 110, 126, *

Stavrodromul din Constantinopol
149,
Ștefan cel Surd, Domn al erii- Româneşti, 307.

Ștefan Cantăcuzino, Voevod al Țerii-Rămâneşti,
150, 172, 309.
Ştefan (1), Domn

al Moldovei, 309.

Ştefan (11), Domn al Moldovei, 309.
Ştefan

cel Frumos,

Domn

al Moldovei, 309.

Ştefan cel tânăr, fiul lui Bogdan, Voevod al Mol:
dovei, 309.

Ştefan sau Ștefan Lăcustă, Domn al MOldovei,
144, 309.
Ștefan sau Ștefan Rali n) Domn al Moldovei, 309.
Ştefan Tomşa,

Domn

al Moldovei, 309.

Ştefan Tomșa, alt Domn al Moldovei, 310.
Ştefan sau Ştefan Gheorghiţă, Domn al "Moldovei, 144, 161, 144, 150, 161, 310, 411.
Ștefan, fiul lui Vasile, Domn a! Moldovei, 310,
400, 409, 472. Acelaş Ștefăniță 410.
Ştefan al II-lea sau Ştefan Petriceicu, Domn al

Moldovei, IX, 145, 156, 310.
Ştefan Ivanovici 87.
Ştefan, fiul lui Constantin Basarab Cantacuzino,
172, 366.
Ștefanache Mavrogheni
-Stefanache Panu.
Sturza (Roxandra) 70.

Sturza (Gheorghe) 71.

346, 492,

519
Sturza (Dimitraşcu) 70, 76, SI, 91.
Sturza (Ioniţă) 73.
Sturza (Săndulache) 97.
Sturza, fiu de boier in Moldova, 149.
Suceara 70, 144, 145, 156.
Saltana Domnița, fiica lui Constantin Moruzi,
soţia lui Scarlat Sturza, 91.
Sultaua IIrisoscoleu, soția lui Alexandru Mavrro-

cordat Exaporitul şi mama lui Nicolae Vodă,

231.
” Sultana, fiica lui Nicolae Vodă Mavrocordat, soţia lui Dimitrie Adamache Moruzi, 148, 154.

Suţu (Nicolae Grigorie) 313.
Snţu (Panait Constantin) 313.

Suţu (Scarlat Grigorie) 313.

Ă

Țara-NomâneascăX, XIII, AXAII,ANAV,XĂIAVII,

307, 467, 468, 469, 473, 474, 475, 419, 485, 492;
v. şi Muntenia, Vlahia şi Ungrovlahia.
Târgovişte XXX, 67, 154, 162.
Țarigrad 53, 38, 67, 594, v. şi Constantinopole.
Târnova 112, 131, 351, 332, di.

Tarsia Ipsilanti 152.
Tătărași 347.

Sultana, soţia lui Triandafil Ipsilanti, 151.

Tatari 5, 8, 10, 13, 23, 43, 47, 80, 36, 60, 61,62,

Sumla 85, 99, 100, 102, 110, 112, 113, 115, 117
118, 120, 121, 193, 124, 130, 134.

Tatarului,

Suţu (Alex. Gheorghe Alexandru) 313.

Tatarului.
Calimah, 145.

'Teodorache, baş- -capuchehaiaua Moldov ci in Cons:

Nicolae) 313.

tantinopole,

Suţu (Alex. Const. Alex.) 313,
Suţu (Alex. Const. Dimitrie) 313.
Suțu (Alex. Const. Dracos) 313, 363.

152.

Teodosie, mitropolit al Ungrovlahiei, 221, 353.

(Alex. Mihail) 313.

Suţu (Alex. Const. Ioan) 313.
Suţn (Alexandru sau Alecu Nicolae Vodă) 131,
313.
Suţu (Gheorghe Alexandru) 313.
Suţu (Gheorghe Alex. Nicolae) 313.
Suţu (Gheorghe Nicolae) 313.
Suţu (Grigorie Alexandru) 313.
Suţu (Grigorie Alex. Mihail) 313.
Suţu (Grigorie Dimitrie) 313.

Suţu (Grigorie Ioan) 313.
„Suţu (Grigorie Mihail) 109, 313.

Suţa (Dimitrie Alex. Nicolae) 313.
Sațu (Dimitrie

v. Lacul

Teodor croitorul, tatăl lui Ioan
Teodor Ivanovici 88.
Teodor Vistierul 88.

Suţu, familie fanariotă, XXĂVIII.
Suţu (Dracos) 363.

Suţu

Lacul—,

"Teodor Cantemir 159.

Susana Ipsilanti 151.

Suţu (Alex. Gheorghe

143, 144, 145, 146, 169, 186, 812, 318, 103, 478,

Grigorie) 313.

Teoiil Căminarul 363.
Tergibaşoala 317.
Testabuza (Toma) 419

Țigănești 99, 353.
Țigaui

410,

411.

Timey 18, 28, 29, 32.
Timur 159.
Timuș (Camnielinschi) 144, 155.
Ținutul Neamţului 69,
Tisa 87.
Toma Balaş 367.
Toma Cantacuzino 48.
Toma din Rodos, mare cimăraş, 91.
Transilvania XXXIV.
Trei-Jerarhi, mânăstire în Iaşi, 155, 271, 467.

Suţu (Dimitrie Const. Alexandru) 313.

Triandafil Ipsilanti. 151.

Suţu (Dimitrie Const. Dimitrie) 313.
Suţu (Dimitrie Const. Dracos) 313.

Turtucaia 118.
Tutova, ţinutul, 98.

Suţu (loan Alex. Nicolae) 313.
Suţu
Suţu
Suţu
Suţu
Suţu
Suţu
Suţu

(loan Gheorghe) 313,
(loan Grigorie Mihail) 313.
(Ioan sau Enăcache Const. Dracos) 98, 313.
(loan Const. Alexandru) 313.
(loan Const. loan) 313.
(loan Mihail) 313.
(Costache) 108.

Suţu (Const. Alexandru) 313.
Suţu (Constantin Gheorghe) 313.
Suţa (Constantin Grigorie) 313.

Ulmi, sat, 99.
Ugrei, mănăstirea, 474.
Uugrovlahi 235, 295; v. şi Munteni.
Ungrovlahia 43, 48, 52, 67, 161, 162,
181, 189, 196, 221, 227, 230, 232,935,
293, 318, 327, 329, 331, 332, 335, 810
354, 355. 365, 367, 368, 310, 372, 410,
460, 495.
Unturoasa 99.

Suţu (Constantin Dracos) 313.

Văcărescu Enăchiţă 155.

Suţu
Saţa
Suţu
Suţa
Suţu

(Constantin Dimitrie) 313.
(Constantin Ioan) 313.
(Macarie Ioan) 313.
(Mihail Grigorie Vodă) 171, 309, 313, 335.
(Alihail Const. Dimitrie) 313.
Suţu (Mihail sau Mihalache Const. Dracos)
ANAVII, 147, 149, 159, 313.

Văcăreşti, mânăstirea, 148, 246,
Văratic, mânăstire, 846.

Saţu (Nicolae Alex. Mihail) 313.

Vasile (Gheorghiţă) logofătul 411.
Vasile Iliade 346.

Saţu [Nicolae Alex. Nicolae) 313.
Suţu (Nicolae sau Nicolache Const.
ANAVII, 147, 313, 363.

Dracos)

175,
236,
852,
417,

177,
245,
333,
459,

Varna 90, 111, 117, 118, 119, 124, 351, 472,
Vasilaşcu logofăt 109.
Vasile Vodă

Arbânașul,

Domnul

Moldovei, 144,

- 16, 161, 162, 253, 271, 310, 399, 400, 402, 403,
105, 406, 409, 467, 408, 112.
Vasile, fiul lui loan paharnicul, 349.
Vasile Viscoveţchi 384,
/ VERI
RIFISZ
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Vasile Razu 74, 75, 76,
Yasluiu 85.
„Yarvilon 181, 330.

17, 18, 81, 85.

Vlahia 64, 333. Vezi Țara-Românească, Muntenia,

Veniamin, mitropolit al Moldovei, 345, 339.
Ventura,

mare

postelnic, 71, 72.

Ventura (Nicolae) 363.
Vidin 100, 122.
Viena 10, 11, 23, 40, 56, 79, 82,
159, 160, 163,

i

145,

156, 158,

166, 171, 185, 476.

Vintilă Vodă al Ţerii-Româneşti 307.
Vițicheşti 353.
Vitleem 157, 218, 219, 278, 285, 465, 468, 469, 472,

474, 4176, 478.
Vladislav (1), Domn al Țerii-Româneşti 307.
Vladislav (11), Domn al Țerii-Româneşti 307,
Vladislav, rege al Poloniei, 159.
:
Vlad (1) Țepeluş, Domn al Țerii-Românești, 307.
Vlad (2), Domn al Țerii- Românești, 307,
Vlăduţ, Domn al Țerii-Românești,
307.

!
Ungrovlahia.
Ylahobogdania 289, 468. Vezi şi Moldovă.
YVlahuţi (Alecu) 133.
Ylahuţi (Dimitrie) 131.
Vlahuţi (Hristodul) 131.
Vlahuţi (Iancu) 131.
Ylastos (Ioan) S6, 100, 147.
YVoevozilor, aşă zisa Biserica

-

—, 347.

Voscopole 265.
Vulpe, Biserica—,
Vuzii 418.

347.

Zatiriţa, soţia lui Constantin Caragea, 84, 108,
Zagarafta (greșit Zagaranta)

52.

Zisi, paharnic, 129.
Zoe, soţia lui Grigorie

Mavrocordat,

Zoiţa Ghica 941, 98, 108.
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